
Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji 

I Etap - Kerygmat - Głoszenie Ewangelii 

 Na I Etapie Parafia dzielona jest na mniejsze części - Rejony i Podrejony, co ułatwia kontakt 
ze wszystkimi osobami. Powoływana jest sieć Posłańców. Każdy z nich odpowiada za ok. 10 
rodzin. Celem tego Etapu jest dążenie do powołania małych wspólnot w Parafii - Grup 
Sąsiedzkich: 

 Podstawowym przesłaniem jest głoszenie Kerygmatu: śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa jako objawienie miłości Boga Ojca do swego Ludu oraz zaproszenie wszystkich do 
wspólnoty.  

 Projekt zakłada pracę we wszystkich wymiarach życia parafialnego. Dla każdego poziomu 
przygotowywany jest program, który ma być zrealizowany w wyznaczonym czasie. Obejmuje 
on plan formacji danego poziomu, oczekiwane przemiany i konkretne zaangażowanie w 
ewangelizację w parafii w danym roku duszpasterskim. Z realizacją programu na wszystkich 
poziomach związany jest proces weryfikacji podjętych zadań. Oceny dokonują poszczególne 
poziomy w stosunku do samych siebie. Całość pracy duszpasterskiej podsumowuje Parafialny 
Zespół Koordynacyjny. 

 
CHARAKTERYSTYKA JEDENASTU POZIOMÓW DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ 

I POZIOM - DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI: 

Cały Lud Boży powołany jest do świętości - LG 9: 

o Poziom ten na początku wprowadzania programu odnowy jest najważniejszy. Jest to 
czas zapraszania wszystkich osób w Parafii do rozpoczęcia wspólnej drogi. Służą 
temu przygotowywane wydarzenia parafialne, które uwrażliwiają na braterstwo i 
pozwalają doświadczać miłości Boga we wspólnocie. Wierni odkrywają, że Kościół 
jest wspólnotą, w której jest miejsce dla każdego człowieka. 

II POZIOM - DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH: 

o Jest powoływany po utworzeniu Grup Sąsiedzkich - II Etap. 

III POZIOM - DUSZPASTERSTWO RODZIN: 

o Może być rozpoczęte na I lub II Etapie. Rodziny są ewangelizowane przede 
wszystkim przez zaproszenie i zaangażowanie w wydarzenia parafialne. 

IV POZIOM - DUSZPASTERSTWO STANOWE I ZAWODOWE: 

o Poziom ten obejmuje formację grup dzieci, młodzieży i zawodowych, które już istnieją 
w Parafii według ich charyzmatów. Jednocześnie otwiera je na możliwości 
zaangażowania się w struktury NOP. Osoby z grup formacyjnych mogą dzielić się 
swoim doświadczeniem ewangelizacyjnym z tymi, którzy rozpoczynają drogę i 
zaangażowanie w Parafii.  

V POZIOM - POSŁUGI DUSZPASTERSKIE: 

o Obejmuje katechezę na wszystkich poziomach, liturgię i formację ruchów odnowy 
Kościoła. Duszpasterstwo tych poziomów jest ściśle związane z wydarzeniami 
parafialnymi. Chodzi o to, by osoby zaangażowane w ruchy odnowy bezpośrednio 
służyły w ewangelizacji Parafii. 

VI POZIOM - OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE: 

o Zespół Duszpasterski, katecheci, odpowiedzialni za grupy formacyjne stanowią grupę 
osób bezpośrednio odpowiedzialnych za całość procesu ewangelizacji we wspólnocie 
parafialnej. 

VII POZIOM - STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI: 

o Struktury Podejmowania Decyzji, Duszpasterstwo Całości i Przepływ Informacji 
stanowią trzy zasadnicze filary podtrzymujące doświadczenie NOP. 
Parafialny Zespół Koordynacyjny:  



 Zespół tworzą kapłani, świeccy odpowiedzialni za poszczególne Rejony 
Parafii oraz zakonnicy. PZK odpowiada za programowanie roku 
duszpasterskiego, koordynuje działania wszystkich poziomów oraz dokonuje 
oceny podjętych zadań. Działa zgodnie z zasadą współuczestnictwa i 
współodpowiedzialności za drogę odnowy Parafii. 

Zgromadzenie Rejonu: 

 Jest to spotkanie wszystkich mieszkańców Rejonu pod przewodnictwem 
duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne Rejony. Służy wzajemnemu 
poznaniu się i budowaniu wspólnoty. 

Zgromadzenie Parafialne: 

 Biorą w nim udział wszyscy wierni. Powołuje je i przewodniczy mu proboszcz 
lub jego przedstawiciel.  

VIII POZIOM - STRUKTURY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW: 

o Funkcję opracowującego program duszpasterski pełni Parafialny Zespół 
Koordynacyjny. 

IX POZIOM - PRZEPŁYW INFORMACJI: 

POZIOM IX.1 - LIST  

 Przekazowi informacji służy list, w naszej Parafii nosi tytuł; "Droga do Emaus". 
List zanoszony jest do każdej rodziny przez Posłańców. Osobiste spotkania z 
rodzinami są okazją do budowania więzi, wymiany informacji i zapraszania 
wszyatkich do włączenia się w proces ewangelizacji. 

POZIOM IX. 2. – POSŁAŃCY: 

 Posłańcy zanoszą List do każdej rodziny i oddają osobiście w imieniu 
proboszcza i PZK. Posłaniec jest dla każdej rodziny wysłannikiem Pana Boga 
i reprezentantem PZK. Jego zadaniem jest budowanie więzi w Rejonie i 
Parafii. 

X POZIOM - EKONOMIA I FINANSE: 

o Tę służbę w Kościele w Polsce pełni Rada Duszpasterska. 

XI POZIOM - SŁUŻBY TECHNICZNE: 

o Są powoływane według potrzeby do konkretnych zadań (np. przygotowanie dekoracji 
na wydarzenie parafialne). 

 
I Etap zakończony jest TYGODNIEM BRATERSTWA. 

Zwieńczeniem kilkuletniej pracy ewangelizacyjnej jest powołanie małych grup formacyjnych. 
Grupy Sąsiedzkie rozpoczynają swoją formację duchową i duszpasterską. 

II Etap - Prekatechumenat - Ewangelizacja  

Celem etapu jest utworzenie wspólnoty parafialnej jako wspólnoty wiary.  

Ewangelizacja kultury dokonuje się na wszystkich poziomach pracy duszpasterskiej. Oddziaływania te 
mają doprowadzić do przemian w kilku wymiarach:  

  Umocnienie wiary przez doświadczenie wspólnoty i zaangażowanie się w życie Kościoła. 

  Doprowadzenie do świadomego wyboru Chrystusa i podjęcie konsekwencji tej decyzji w życiu 
codziennym: osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.  

  Przebudowa obrazu Kościoła – przejście od wymiaru tylko hierarchicznego do rozumienia Kościoła 
jako wspólnoty wspólnot dążącej do zbawienia pod przewodnictwem pasterzy.  

 Kształtowanie postaw uczestnictwa, dialogu, świadectwa i zaangażowania, aby wszyscy 
ewangelizowali wszystkich. 



  Parafia staje się wspólnotą osób pełniących posługi, w której każdy ma do spełnienia określone 
zadania dla dobra wszystkich. 

  Droga ewangelizacji otwiera na Synod Parafialny, przez który cała wspólnota parafialna ogłasza 
publicznie swoją wiarę w Chrystusa i przyjmuje zasady życia według Ewangelii.  

 
CHARAKTERYSTYKA JEDENASTU POZIOMÓW DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ: 

I POZIOM - DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI: 

Trwa około 6 lat i obejmuje trzy fazy dwuletnie. Ostatni rok (siódmy) poświęcony jest 
przygotowaniu Synodu. 

I Faza – Odkrywanie Pisma Świętego:  

o I Najpierw podejmuje się działania zmierzające do tego, aby wszystkie rodziny w 
parafii miały w domu Pismo Święte. Następnie prowadzone są katechezy mające na 
celu zaznajomienie wiernych z Biblią. Formacja ma prowadzić do nabycia 
podstawowych umiejętności posługiwania sie Pismem Świętym oraz poznania zasad 
czytania i dzielenia się Słowem Bożym we wspólnocie. W dalszej pracy wprowadzana 
jest Szkoła Modlitwy Słowem Bożym - porównywanie swego życia z Biblią i 
podejmowanie wezwań Bożych w życiu codziennym, osobiście i we wspólnocie. 

II Faza - Odkrywanie wiary i wymagań, jakie ona stawia: 

o Następuje odkrywanie postaw, jakich wymaga wiara. Proces ten związany jest z 
przemianą myślenia, hierarchii wartości, postaw i wyborów w oparciu o Słowo Boże i 
nauczanie Kościoła. Formacja ma na celu coraz głębsze wiązanie wiary z życiem 
codziennym, osobistym i wspólnotowym. W drugiej części tej fazy wierni odkrywają 
wezwanie do dawania świadectwa wierze we wszystkich środowiskach - rodzina, 
szkoła, praca, społeczeństwo. Ponadto kształtowany jest społeczny wymiar wiary, 
mobilizujący do publicznego jej wyznawania we wspólnocie Kościoła. 

III FAZA – Odkrywanie Osoby Jezusa Chrystusa: 

o Prowadzi do przyjęcia i przyswojenia postaw przeżywanych przez Chrystusa w 
stosunku do Ojca i ludzi. Formacja zmierza do odkrywania relacji synowskich 
Chrystusa wobec Ojca, a także Jego postawy wobec ludzi, ubogich, chorych i dzieci. 
W dalszej pracy duszpasterskiej następuje odkrywanie misterium Chrystusa, które ma 
prowadzić do wyboru Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Pogłębiana jest tajemnica 
Wcielenia Chrystusa, Jego misterium Paschalne i posłanie Ducha Świętego do 
wspólnoty wierzących. 

II Etap zakończony jest Synodem Parafialnym. 

II POZIOM - DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH : 

Formacja Grup Sąsiedzkich dokonuje się przez comiesięczne spotkania prowadzone 
według Konspektów przygotowanych zgodnie z metodologią czytania Znaków Czasu. 
Spotkania prowadzone są przez Posłańca - Animatora. Możliwe jest prowadzenie ich 
przez przedstawicieli kolejnych rodzin, pod warunkiem, że Posłaniec czuwa nad 
całością przebiegu spotkań. 

POZIOM III - DUSZPASTERSTWO RODZIN: 

Kontynuacja według programu PRR. Włączenie pełnych rodzin w proces 
ewangelizacyjny w Parafii. 

POZIOM IV - DUSZPASTERSTWO STANOWE I ZAWODOWE: 

W połowie II etapu rozpoczyna pracę Parafialny Ruch Młodych. Celem powołania 
PRM jest objęcie formacją wszystkich ludzi młodych i zaangażowanie ich w 
ewangelizację wspólnoty parafialnej. Młodzież odgrywa ważną rolę w ewangelizacji 
kultury środowiska. Kontynuacja formacji i działalność ewangelizacyjna grup już 
istniejących. 

V POZIOM - POSŁUGI DUSZPASTERSKIE: 



Formacja do wspólnotowego przeżywania modlitwy liturgicznej podczas wydarzeń 
parafialnych. Kontynuacja formacji biblijnej przez czytanie Pisma Świętego, Niedziele 
Biblijne i spotkania sąsiedzkie według konspektów. Uświadamianie, że modlitwa jest 
normalnym składnikiem życia społecznego. Grupy formacyjne kontynuują swoją pracę 
według podjętych programów, włączając się coraz pełniej w realizację projektu NOP.  

VI POZIOM - OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE: 

Kontynuacja formacji duchowej, teologicznej i duszpasterskiej, osobiście i w zespole, 
w celu głębszego zaangażowania się w ewangelizację. Służą temu rekolekcje 
ewangelizacyjne i dni skupienia prowadzone w odniesieniu do nauczaniem Soboru 
Watykańskiego II oraz duchowości programu NOP. 

VII POZIOM - STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI: 

Parafialny Zespół Koordynacyjny: 

Pracuje według programu duszpasterskiego opracowanego na dany rok. Zachowuje 
zakres odpowiedzialności jak w I etapie. 

Rejonowe Zespoły Koordynacyjne: 

W skład tego zespołu wchodzą odpowiedzialni za dany Rejon i poszczególne 
Podrejony. RZK troszczy się o realizację zadań podjętych w danym roku 
duszpasterskim w swoim Rejonie. Spotyka się w celu przygotowania i oceny 
wszystkich wydarzeń parafialnych. 

Zgromadzenie Rejonowe: 

o Służy pogłębianiu świadomości Rejonu, aby łatwiej zdecentralizować wszystkie 
dziedziny duszpasterstwa.  

o Grupy Sąsiedzkie spotykają się w swoim Rejonie dla wspomagania się, dzielenia 
doświadczeń, oceny przebytej drogi. 

Zgromadzenie Parafialne: 

o Na tym etapie tworzą je osoby działające w duszpasterstwie lub wszystkie Rejonowe 
Zespoły Koordynacyjne.  

o Należy opracować Statuty dla Zgromadzenia Parafialnego, z uwzględnieniem 
ewentualnego uczestnictwa Grup Sąsiedzkich. Statuty określają uczestników 
Zgromadzenia Parafialnego, jego istotę, funkcje i częstotliwość spotkań. 

VIII POZIOM - STRUKTURY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW: 

Powołanie członków SOP, którzy podejmą stałą formację doktrynalną, duszpasterską 
i metodologiczną NOP. Zespół ten opracowuje roczny Plan Duszpasterski dla Parafii i 
przedstawia do zatwierdzenia Parafialnemu Zespołowi Koordynacyjnemu. 

IX POZIOM - PRZEPŁYW INFORMACJI: 

POZIOM IX.1 „List do Parafian”: 

 Kontynuowany jest przekaz informacji o wydarzeniach parafialnych 
skierowany do wszystkich osób ze wspólnoty parafialnej. 

POZIOM IX.2. - POSŁAŃCY 

 Spotkania informacyjne i formacyjne dla Posłańców - Animatorów odbywają 
się raz w miesiącu. Są one poświęcone omówieniu Konspektu do spotkań 
sąsiedzkich i bieżących wydarzeń w Parafii. Sprawy duszpasterskie związane 
z animacją poszczególnych Grup Sąsiedzkich podejmowane są z 
odpowiedzialnymi danego rejonu. Ponadto odbywają się spotkania 
Posłańców poszczególnych Podrejonów ze swoim Podrejonowym w celu 
przygotowania i oceny wydarzeń parafialnych. Spotkanie Podrejonu służy 
także wymianie doświadczeń i wzajemnemu wspomaganiu się w służbie 
ewangelizacyjnej. Posłańcy przeżywają ewangelizacyjne rekolekcje roczne 
związane z celem roku duszpasterskiego i tematami konspektów. 



X POZIOM - EKONOMIA I FINANSE: 

Rada Duszpasterska opracowuje swoje Statuty (jeśli ich nie posiada). 

XI POZIOM - SŁUŻBY TECHNICZNE: 

Zorganizowanie stałego zespołu Służb Technicznych. Są niezbędne do 
przygotowania Synodu. 

III Etap - Katechizacja - wprowadzenie w tajemnicę Kościoła 

Celem etapu jest utworzenie wspólnoty parafialnej jako wspólnoty Podstawowych Wspólnot 
Kościelnych. 

Katechumenat dokonuje się przez: 

 Katechezę, która jest wychowaniem w wierze całej wspólnoty parafialnej – dzieci, młodzieży i 
dorosłych ku pełni życia chrześcijańskiego. 

 Odkrywanie istoty sakramentów, szczególnie chrztu św. i Eucharystii oraz głębsze ich 
przeżywanie. 

 Pogłębienie świadomości bycia Kościołem jako tajemnicy komunii. 

 Zaangażowania się w działalność apostolską i misyjną. 

 Przygotowanie do Parafialnego Kongresu Eucharystycznego. 

 
CHARAKTERYSTYKA JEDENASTU POZIOMÓW DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ: 

Poziomy, które nie zostaną wymienione poniżej kontynuują swoją pracę zgodnie z podjętym 
programem w odniesieniu do celu roku duszpasterskiego. 

I POZIOM - DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI (POZIOM I): 

Wydarzenia parafialne mają na celu formację do bycia Kościołem. Stała katecheza ma 
prowadzić do rozumienia Kościoła jako Ludu Bożego. Jednocześnie odkrywane są relacje 
Kościoła ze wszystkimi ludźmi i ze światem.  

II POZIOM - DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH: 

Grupy Sąsiedzkie stają się Podstawowymi Wspólnotami Kościelnymi.  

Są wspólnotami:  

 Wiary - tworzą cząstkę Ludu Bożego, słuchają Słowa Bożego i nauczania Kościoła.  

 Miłości - przykazanie miłości staje się jedynym Prawem.  

 Kultu - wspólnie celebrują Eucharystię i inne sakramenty.  

 Misji - dają świadectwo bycia Kościołem i ewangelizują innych.  

VI POZIOM - OSODY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE: 

 Kontynuacja formacji do odpowiedzialności za pracę duszpasterską.  

 Wspólnota Parafialna przedstawia osoby zaangażowane w duszpasterstwie Ks. biskupowi 
do zatwierdzenia.  

VII POZIOM STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI 

Łączą się w całość i pracują razem według zasady pomocniczości.  

IX POZIOM - PRZEPŁYW INFORMACJI: 

Przekaz informacji dostosowany do drogi katechetycznej, zgodnie z Duszpasterstwem 
Całości. 

XI POZIOM - SŁUŻBY TECHNICZNE: 

 Praca skoncentrowana na przygotowaniu Parafialnego Kongresu Eucharystycznego.  

 Parafialny Kongres Eucharystyczny jest punktem kulminacyjnym programu Nowy Obraz 
Parafii. Wspólnota parafialna celebruje w nim Eucharystię jako źródło i szczyt swego 
chrześcijańskiego życia. 


