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Jezus na kartach Ewangelii kieruje wielokrotnie te słowa do 
osób, które doświadczyły Jego miłosierdzia. Tak jest też z para-
litykiem przyniesionym przez czworo przyjaciół1.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jego nosze nie zostały  
w domu, w którym tego dnia był Jezus, powieszone na przykład 
na ścianie jako wotum dziękczynne za cud, jakiego doświad-
czył z rąk Boga? Dlaczego Jezus wypowiada znamienne słowa: 
„Wstań, weź swoje nosze i idź (…)”?

Na tym polega tajemnica Bożego Miłosierdzia. Jezus 
wyświadcza miłosierdzie paralitykowi. Ten, kto go doświadczy, 
nie może tego miłosierdzia schować do kieszeni i cieszyć się 
swoim szczęściem tylko w zaciszu domowym. Jezus każe mu 
wziąć nosze, wręcz popycha go do przodu, i mówi: „Idź, nie siedź 
w domu. Idź podziel się swoim doświadczeniem Bożej Miłości. 
Idź! Rusz się i zmień coś”. Może zatem poszukać następnych 
trzech przyjaciół, aby przynieść kolejnego paralityka do Jezusa.

W jednej ze swoich homilii metropolita poznański, nawiązując 
do czytania z Dziejów Apostolskich, podkreślił, że: „ewange-
lizacja rozpoczyna się od usłyszenia słów: wstań i chodź”2. 
Wskazał następnie, że aby podjąć to wyzwanie, trzeba usłyszeć 
te słowa w sercu.

Dziś w naszej rzeczywistości życia parafialnego stajemy przed 
nie lada problemem, jak rozpoznać i jak podjąć to wyzwanie, 
które kieruje do nas, do Ciebie i do mnie zmartwychwstały 
Chrystus. Jak mamy służyć w parafii, aby była naszym wspólnym 
domem?

„Idźcie, oto was posyłam”
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Doświadczenia wielu osób zmagających się z problemem służby 
w/dla parafii pokazują, że do tematu można podejść m.in. na 
trzy różne sposoby:

• poprzez pragnienie serca (gdy wiemy, w co chcemy się 
zaangażować w swojej parafii),

• pytając księdza proboszcza „w czym mogę pomóc?”, lub

• inspirując się tą broszurą, w której proponujemy 
różne formy zaangażowania w obszarach: modlitwy, 
liturgii, wolontariatu, ewangelizacji i duszpasterstwa. 
Ponadto przedstawiamy niektóre propozycje formacji 
pozaparafialnych oraz różne materiały pomocne  
w ewangelizacji. Mamy nadzieję, że to opracowanie 
wskaże Tobie kierunek, metodę, sposób, w jaki już dziś 
możesz wprowadzić w życie słowa, które słyszymy na 
końcu każdej Eucharystii, będące wezwaniem Jezusa: 
„Ite, missa est!” – „Idźcie, oto was posyłam”, tzn. zanie-
ście Chrystusa do swoich domów, do szkół, do pracy  
i czyńcie Go widocznym wszędzie tam, gdzie się tylko 
znajdziecie.

1 Mk 2, 1-12

2 Abp Stanisław Gądecki; homilia z 4 maja 2017 r. z okazji 20 rocznicy konse-
kracji kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu.
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Część I  
Modlitwa

1. Modlitwa uwielbienia 

to propozycja dla osób, które pragną uwielbiać Boga całym 
sercem, duszą i ciałem. 

Kontakt: Wspólnota Bogu Bliscy przy parafii  
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, Emilia Urbaniak,  
tel. 517 712 505, e-mail: bogubliscy@gmail.com

2. Modlitwa za kapłanów za przyczyną  
 Matki Boskiej Kapłańskiej 

to propozycja skierowana do osób, które pragną modlić się 
za kapłanów. Podjęcie modlitwy możliwe jest np. w  ramach 
niedzieli ewangelizacyjnej w parafii, gdzie jest głoszone świa-
dectwo miłości do Kościoła. Parafianie są zapraszani do 
podjęcia się codziennej modlitwy za kapłanów. Każda osoba, 
która wyraża taką chęć – otrzymuje obrazek z  ikoną Matki 
Boskiej Kapłańskiej, jak i z tekstem modlitwy, na którym zapi-
sane jest imię konkretnego kapłana z naszej archidiecezji. 

Kontakt: Adrian Pakuła, tel. 789 377 144,  
e-mail: adrian.totustuus@gmail.com,  
e-mail: grazyna.stachowiak11@gmail.com

3. Modlitwa za Kościół prześladowany 

to propozycja spotkań modlitewnych połączonych często 
z Eucharystią dla osób, dla których ważny jest Kościół. Spotkania 
mogą przybrać różne formy liturgiczne: Eucharystii, adoracji 
czy modlitwy różańcowej lub koronki do Bożego Miłosierdzia. 
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W parafiach można zorganizować spotkania, na których przed-
stawiana jest sytuacja prześladowanych chrześcijan, prowa-
dzona jest także modlitwa w ich intencji. 

Kontakt: Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Biuro Regionalne w Poznaniu,  
tel. 61 881 88 19, e-mail: biuro.poznan@pkwp.org

4. Grupa pokutna

to propozycja dla grupy 18 parafian, którzy modlą się 
codziennie w intencji odbudowy duchowej parafii, ofiarowując 
przy tym dodatkowo post w jeden wyznaczony dzień tygodnia 
(np. odmawiają sobie jednego posiłku, uczestniczą we Mszy 
Świętej i przyjmują Komunię Świętą czy też ofiarują jałmużnę 
w tej intencji). 

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail: mateusz@propublico.org

5. Grupa Oremus

to grupa zdeklarowanych osób, które przez 10 minut dziennie 
modlą się o  odnowienie duchowe parafii. Forma oraz czas 
modlitwy są dowolne. 

Kontakt: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolechowie, 
Rafał Śliwiński, tel. 605 187 605

6. Adoracja w ciszy

to propozycja przylgnięcia do Jezusa eucharystycznego, by usły-
szeć, co On chce powiedzieć księdzu proboszczowi i parafianom. 

Kontakt: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolechowie, 
Sławomir Giefing, tel. 509 127 903, e-mail: slawek@propublico.org

7. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

to propozycja duchowej adopcji dziecka poczętego zagro-
żonego zabiciem w  łonie matki. Wyrażana jest ona osobistą 
modlitwą osoby, która modli się o ocalenie życia dziecka wybra-
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nego przez Boga, dawcę życia. Modlitwa trwa przez dziewięć 
miesięcy, czyli przez okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobo-
wiązanie adopcyjne poprzedza i utwierdza przyrzeczenie. 

Kontakt: Centralny Ośrodek Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji,  
tel. 34 377 77 77, e-mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl

8. SMS-owa grupa modlitewna

to propozycja stworzenia parafialnej grupy modlących się 
w intencji wspólnoty Kościoła, parafii i parafian. Grupa komu-
nikuje się przez SMS-y z  intencjami, które są wysyłane przez 
wyznaczoną osobę. Parafianie są zachęcani do włączenia się 
w inicjatywę przez wpisanie swojego numeru telefonu komór-
kowego na karteczce, następnie wrzucają dane do kartonika 
przy wyjściu z  kościoła. Na podany numer przychodzą SMS-y 
z zaproszeniem do modlitwy w podanych intencjach. Modlitwa 
w intencjach trwa dziewięć dni. 

Kontakt: Grażyna Stachowiak, tel. 609 142 409, 
e-mail: grazyna.stachowiak11@gmail.com

9. Modlitwa otwarcia na Boże błogosławieństwo  
 według 5 kluczy Neala Lozano 

to propozycja modlitwy uwolnienia i  otwarcia się na Boże 
błogosławieństwo, która jest organizowana przez Wspólnotę 
Odnowy w  Duchu Świętym Jerozolima w  Poznaniu. Wspól-
nota organizuje sesje, dwudniowe spotkanie weekendowe, na 
którym w sobotę podczas konferencji przedstawia się metodę 
modlitwy, a  w  niedzielę prowadzi spotkanie modlitewne 
z  wykorzystaniem 5 kluczy, w  którym każdy indywidualnie  
– choć modli się razem z innymi – może oddać Bogu swoje życie 
i osobiste sprawy. Wspólnota przeprowadziła już kilkadziesiąt 
takich sesji, po których ludzie odzyskali nadzieję, nauczyli się 
korzystać z tej modlitwy w osobistym uwalnianiu, przygotowali 
się wstępnie do modlitwy indywidualnej. 

Kontakt: Wspólnota Jerozolima, e-mail: jerozolima@dominikanie.pl
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10. Towarzystwo Przyjaciół  
 Arcybiskupiego Seminarium w Poznaniu 

jest zachętą do stworzenia grup modlitewnych przy parafiach, 
w których wierni odpowiadają na wezwanie do zaangażowania 
się w dzieło modlitewne i wspieranie wszystkich przygotowują-
cych się do kapłaństwa. Cała wspólnota Kościoła jest zobowią-
zana ochraniać ten dar, pielęgnować, cenić i miłować go. 

Kontakt: Arcybiskupie Seminarium Duchowe,  
e-mail: rektorasd@archpoznan.pl

11. Różaniec rodziców za dzieci

to propozycja stworzenia róży różańca rodziców modlących się 
za swoje dzieci. Jest ona skierowana do rodziców, którzy pragną, 
aby ich dzieci byłe szczęśliwe, zdrowe. Ponadto, aby te dzieci 
trafiały do środowisk, w których będą się najlepiej rozwijały, by 
właściwie rozeznały swoje powołanie i potrafiły się w nim reali-
zować. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, a  każda 
z osób przez cały miesiąc codziennie odmawia jedną dziesiątkę 
różańca, rozważając przy tym jedną z  tajemnic różańcowych. 
W ten sposób za każde dziecko, objęte tą modlitwą, codziennie 
odmówiony jest cały różaniec. Modlitwa obejmuje również 
dzieci adoptowane oraz te z duchowej adopcji, dzieci poczęte, 
a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. 

Kontakt: Parafia pw. Imienia Maryi, Magda Morawska,  
tel. 502 327 720, e-mail: magda.ei@gmail.com

12. Przygotowanie parafian do osobistego  
 oddania się Matce Bożej 

do parafii przyjeżdżają osoby, które w  podczas niedzielnych 
Mszy Świętych dają świadectwo osobistego oddania się Matce 
Bożej. Zapraszają one na cykl czterech cotygodniowych konfe-
rencji po wieczornej Mszy Świętej. Po tym czasie parafianie 
zaczynają 33-dniowe osobiste przygotowanie się do oddania 
Matce Bożej. 

Kontakt: Adrian Pakuła, tel. 789 377 144, 
e-mail: adrian.totustuus@gmail.com
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13. Apostolstwo Dobrej Śmierci

jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o  pilnej 
konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego 
spotkania z  Bogiem. Wstępujący do stowarzyszenia (poprzez 
swoje modlitwy i ofiary) pragną wyjednać: dla wiernych kato-
lików – wytrwanie w  łasce uświęcającej, dla obojętnych reli-
gijnie i  dla grzeszników – łaskę nawrócenia, a  dla wszystkich 
– dobrą i  świętą śmierć. Osoby należące do stowarzyszenia 
realizują powyższe cele, często kierują swe myśli ku wieczności, 
starają się wystrzegać grzechu, aby wzrastać w dobru i w ten 
sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia. Istnieje 
możliwość stworzenia Apostolstwa Dobrej Śmierci przy parafii. 

Kontakt: Apostolstwo Dobrej Śmierci, tel. 67 286 00 38,  
e-mail: biuroapostolstwo@gmail.com

14. Żywy Różaniec

to propozycja dla osób, które mają pragnienie podjęcia 
modlitwy różańcowej. Na różańcu można modlić się indywidu-
alnie bądź we wspólnocie parafialnej. Obecnie różaniec składa 
się z  20 tajemnic różańcowych, dlatego jedna róża składa się 
z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania 
jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy przydzielonej na dany 
miesiąc. 

Kontakt: ks. Jan Glapiak, Archidiecezjalny Duszpasterz Wspólnot Żywego 
Różańca, tel. 61 851 28 15, e-mail: glapiak@archpoznan.pl

15. Msza Święta dla osób w żałobie

to propozycja dla osób, które przeżywają śmierć bliskiej osoby. 
W  intencji zmarłych raz w  miesiącu odprawiana jest Msza 
Święta, na którą zapraszani są bliscy. W sposób szczególny są 
oni obejmowani modlitwą. 

Kontakt: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach, Grażyna Stachowiak, 
tel. 609 142 409, e-mail:grazyna.stachowiak11@gmail.com
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Część II  
Liturgia

1. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej 
 Archidiecezji Poznańskiej 

to propozycja dla mężczyzn z Archidiecezji Poznańskiej w wieku 
25–65 lat, którzy pragną zostać nadzwyczajnymi szafarzami 
Komunii Świętej. Posługa ta stanowi dużą pomoc w udzielaniu 
Komunii w  niedziele i  święta. Jest ona niezwykle ważna dla 
chorych i starszych wiernych, którzy nie mogą w każdą niedzielę 
uczestniczyć w Eucharystii. 

Kontakt: ks. Krystian Sammler, tel. 667 339 159, k.sammler@archpoznan.pl 

2. Szkoła lektora i psałterzysty (dla dorosłych)

to propozycja skierowana do osób świeckich, które pragną 
w parafiach pełnić funkcje liturgiczne, ale nie posiadają odpo-
wiedniego przygotowania. Celem kursu jest przygotowanie 
osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) do pełnienia funkcji lektora 
lub psałterzysty w  zgromadzeniu liturgicznym oraz formo-
wanie świadomości wiernych do angażowania się w przygoto-
wanie liturgii w parafii, w niedziele czy dni powszednie. 

Kontakt: ks. Adam Pieckenhagen, tel. 502 857 608, ksadamp@gmail.com

3. Parafiany Zespół Liturgiczny

to propozycja dla osób, które pragną zaangażować się i przy-
gotować do czynnego udziału w  liturgii wiernych świeckich: 
lektora, psałterzysty, kantora i komentatora liturgicznego. 

Kontakt: Parafia pw. św. Józefa w Kicinie, Anna Gajewska,  
tel. 509 416 579, anna.malgorzata.gajewska@gmail.com
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Część III 
Wolontariat

1. Parafialny Zespół Caritas

to propozycja dla parafian, którzy pragną włączyć się w pomoc 
charytatywną i  humanitarną, służąc drugiemu człowiekowi 
będącemu w  potrzebie. Pomoc wypływa z  ewangelicznego 
przykazania miłości i  jest realizowana przez modlitwę, ofiarę 
i czyn. Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który 
zgłasza jego istnienie w Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Kontakt: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, tel. 61 835 68 50, 
e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl

2. Szkolne Koło Caritas

to propozycja dla dzieci i  młodzieży, które na terenie swojej 
szkoły pragną włączyć się (na zasadzie wolontariatu) w działal-
ność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną 
przez Caritas. Celem Koła jest kształtowanie postaw ducho-
wych i  społecznych młodego pokolenia oraz zachęcanie do 
podejmowania dzieł miłosierdzia.

Kontakt: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, tel. 61 835 68 50, 
e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl

3. Półkolonie w parafii

to propozycja dla osób z  parafii, które chciałyby włączyć się 
w służbę dla dzieci i młodzieży, połączoną z wakacyjną formacją 
duchową. 

Kontakt: Parafia pw. Świętej Rodziny w Poznaniu, Marta Metelska,  
tel. 505 236 144, e-mail: marta_metelska@op.pl
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4. Klub seniora Żegrze

to projekt adresowany do wszystkich osób w  wieku emery-
talnym zamieszkujących na terenie parafii i  miasta Poznania. 
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań. W  czasie 
zajęć skierowanych dla seniorów można rozwijać swoje talenty 
plastyczne, taneczne czy językowe. Zajęcia są bezpłatne. 

Kontakt: Parafia pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, 
Joanna Bednarczyk, e-mail: joanna.jestnadzieja@gmail.com

5. Świetlica „Promyk” 

to propozycja świetlicy wsparcia dziennego (finansowanej przez 
Miasto Poznań). Podczas zajęć oferowana jest: profesjonalna, 
pedagogiczna opieka, pomoc w odrabianiu lekcji oraz w nauce, 
gry i  zabawy świetlicowe, zajęcia sportowe, plastyczne, język 
angielski, atrakcyjne wycieczki (np. do kina, zoo), codzienny 
podwieczorek, dużo zabawy. Zajęcia są bezpłatne, od ponie-
działku do piątaku, w  godz. 14.00–17.00. Zaproszenie skiero-
wane jest do wszystkich dzieci w wieku 6–12 lat. 

Kontakt: Os. Stare Żegrze 18 przy parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy 
Maryi, tel. 732 795 506

6.  Parafialny klub seniora

to propozycja spotkań i wyjazdów dla osób starszych z parafii. 
Spotkania odbywają się w salce parafialnej raz na dwa tygodnie 
według planu ustalonego na początku roku. Każde spotkanie 
zaczyna się modlitwą, następnie prowadzone są rozmowy 
i dyskusje przy kawie lub herbacie i czymś słodkim. Możliwe jest 
również wspólne oglądanie dobrego filmu, wyjazdy do pobli-
skich parafii.

Kontakt: Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu, Barbara i Bolesław Psujowie, 
tel. 501 529 446, e-mail: boleslawpsuja@onet.eu
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7. Klub Mam

to propozycja dla mam i  ich małych dzieci. Mamy dzielą się 
przy kawie i herbacie swoją codziennością, radościami i smut-
kami. W czasie spotkań mamy wspierają się poprzez osobiste 
doświadczenia, formują się przez wykłady, warsztaty czy też 
rekolekcje. Spotkania poprzedzone są wspólną modlitwą (np. 
różańcową), rozważane jest także Słowo Boże.

Kontakt: Parafia pw. Jana XXIII w Komornikach/Wiry, Marta Wawrzyniak, 
tel. 605 726 713, e-mail: martawawrzyniak75@gmail.com

8. CafeMama Inspiria

to przestrzeń skierowana do mam z maleństwami oraz pań ocze-
kujących na narodziny dziecka. Panie spotykają się w  ramach 
inicjatywy CafeMama raz w tygodniu – w czwartek. Spotkania 
trwają do dwóch godzin. Młode mamy mają możliwość w przy-
jaznych warunkach przestrzennych ( jest ciepło, czysto, można 
podgrzać mleko, przewinąć dziecko) poznać nowe osoby, 
spotkać specjalistów (pediatrę, logopedę, fizjoterapeutę), ale 
też uczestniczyć w ciekawych warsztatach. 

Kontakt: Parafia pw. św. Jadwigi i św. Jakuba AP. w Lusowie,  
e-mail: CafeMamaLusowo@gmail.com

9. Apostolat pielgrzymkowo-turystyczny

to propozycja organizacji pielgrzymek parafialnych. Od samego 
początku odpowiedzialność za przygotowanie i  realizację 
programu pielgrzymek spoczywa na ludziach świeckich. Na 
przestrzeni lat parafianie mieli okazję odwiedzić liczne sanktu-
aria oraz miejsca o znaczących walorach historycznych, kulturo-
wych i przyrodniczych. Każdego roku organizowane są również 
pielgrzymki zagraniczne. W  ofercie przygotowanej przez 
Apostolat zainteresowani mogą znaleźć zarówno pielgrzymki 
jednodniowe, jak i  te znacznie dłuższe. Apostolat posiada 
gotowe programy wyjazdowe, z których można skorzystać.

Kontakt: Parafia pw. Świętej Rodziny w Poznaniu, Maria Walendowska,  
tel. 888 311 195
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Część IV 
Ewangelizacja  
i duszpasterstwo

1. Msza i modlitwa o uzdrowienie 

to propozycja dla każdej wspólnoty parafialnej, w której kapłan 
(wraz z osobami posługującymi) w czasie Mszy Świętej i adoracji 
wstawia się za osobami potrzebującymi, prosząc o uzdrowienie 
duszy i ciała. 

Kontakt: Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu,  
ks. proboszcz Waldemar Szlachetka, tel. 601 786 825,  
e-mail: waldemar.szlachetka@sne.poznan.pl

2. Rekolekcje szkolne

to propozycja głoszenia Ewangelii – Dobrej Nowiny o Chry-
stusie – w języku zrozumiałym dla młodego człowieka.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Joanna Wawrzyniak, tel. 668 2342 96, 
e-mail: asia@propublico.org

3. Maryjne rekolekcje szkolne

to propozycja rekolekcji w  duchu oddania się Matce Bożej 
według św. Ludwika, św. Maksymiliana I, św. Jana Pawła II.

Kontakt: Adrian Pakuła, tel. 789 377 144,  
e-mail: adrian.totustuus@gmail.com
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4. Parafia w służbie ubogim

to propozycja, jak służyć ubogim w ramach swojej parafii, aby 
przyprowadzić człowieka do osobistego spotkania z  Panem 
Jezusem.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Maciej Białka, tel. 508 633 850,  
e-mail: maciej@propublico.org

5. Bilbordy

to propozycja ewangelizacji przez obraz np. bilbordy, które 
stawiane są na terenie parafii w  miejscu wyznaczonym przez 
księdza proboszcza (np. przy drodze). Za bilbordy odpowiada 
Fundacja Vide et Crede.

Kontakt: e-mail: fundacja@vide-crede.pl

6. Przygotowanie do I Komunii Świętej  
 „Nauczycielu Dobry” 

to propozycja katechizacji rodziców oraz maksymalne 
włączenie ich w  katechizację własnych dzieci, w  tzw. katechi-
zację domową. 

Kontakt: Parafia pw. Maryi Królowej w Poznaniu, ks. proboszcz Marcin 
Węcławski, tel. 606 470 459, e-mail: malwinga@wp.pl

7. Katecheza dla rodziców młodzieży  
 bierzmowanej

to propozycja współformowania zarówno rodziców, jak 
i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Kontakt: Parafia pw. Maryi Królowej w Poznaniu, Malwinga  
Marcinkowska-Cichocka, tel. 606 470 459, e-mail: malwinga@wp.pl
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8. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców  
 i rodziców chrzestnych

to propozycja spotkań przedchrzcielnych. 

Kontakt: Parafia pw. Maryi Królowej w Poznaniu, Malwinga Marcinkowska-
-Cichocka, tel. 606 470 459, e-mail: malwinga@wp.pl

9. Przygotowanie do bierzmowania  
 w wiejskiej parafii

to propozycja spotkań młodzieży (wraz z  ich rodzinami) 
w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. 

Kontakt: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie,  
Robert Bukowski, tel. 511 106 131, Monika Pankowska-Mazur,  
tel. 513 057 124, e-mail: mazur004@wp.pl

10. Szkoła życia z Bogiem

to przygotowanie do bierzmowania według ks. Zbigniewa 
Pawła Maciejewskiego. To propozycja spotkań przygotowują-
cych do sakramentu bierzmowania. Gwarantowany jest cały 
pakiet dla prowadzącego i uczestników.

Kontakt: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, tel. 609 734 114,  
e-mail: biuro@natan.pl

11. Lectio Divina

to propozycja cotygodniowych spotkań dla różnych grup para-
fialnych (wiek nie ma znaczenia), na których rozważana jest 
np. niedzielna Ewangelia. Jest to zaproszenie do głębszego 
wejścia w  świat Biblii i  modlitwy tekstami Pisma Świętego. 
Lectio Divina to prosta metoda na systematyczne zgłębianie 
Słowa Bożego, które prowadzi od uważnej lektury poszczegól-
nych fragmentów Biblii przez osobistą medytację i modlitwę, 
po praktyczne wdrażanie w życie słów, które kieruje do nas sam 
Bóg, a także dzielenie się swoim osobistym doświadczeniem ze 
wspólnotą.

Kontakt: Dzieło Biblijne, tel. 797 946 838, e-mail: sekretariat@biblista.pl
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12. Spotkania duszpasterskie  
 według metody Franza Jalics SJ

to propozycja spotkań małej grupy, w  których rozważamy  
wcześniej ustalony temat, szanując poglądy i  doświadczenia 
życiowe każdego z  uczestników. Podsumowanie spotkania 
odbywa się w odniesieniu do nauczania Kościoła.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Sławomir Giefing, tel. 509 127 903,  
e-mail: slawek@propublico.org

13. Rozeznawanie: przyjmowanie Słowa Bożego

to propozycja dla osób odpowiedzialnych za grupy, wspól-
noty i diakonie, które pragną otworzyć się na Ducha Świętego 
mówiącego przez Słowo Boże.

Kontakt: Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Jeshuah przy parafii  
pw. M.B. Częstochowskiej w Poznaniu, Jakub Kiełczewski,  
e-mail: wspolnotajeshuah@gmail.com

14. Kino z wartościami

to propozycja ewangelizacji przez filmy z  wartościami, które 
w  sposób legalny można wyświetlać w  parafii lub na spotka-
niach katechetycznych.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Joanna Wawrzyniak, tel. 668 234 296, 
e-mail: asia@propublico.org

15. Biblioteka parafialna

to propozycja dla osób, które chciałyby przez książkę i  filmy 
dzielić się wiarą. Można w parafii stworzyć przestrzeń z regałami 
z podziałem na działy tematyczne (np. przy wyjściu z kościoła 
lub w salce). Biblioteka parafialna może stać się ważnym miej-
scem formacyjnym dla wszystkich, którzy szukają Boga, jak 
i miejscem ewangelizacji przy użyciu dobrej książki lub filmu.

Kontakt: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolechowie, 
Sławomir Giefing, tel. 509 127 903, e-mail: slawek@propublico.org
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16. Rozeznawanie duchowe we wspólnocie

to propozycja wspólnego poszukiwania woli Bożej dla danej 
wspólnoty. Osoby, które biorą w tym udział, wnoszą w poszuki-
wania swój wyjątkowy wkład.

Kontakt: siostra Renata Ryszkowska rscj, tel. 608 713 103,  
e-mail: pobiedziska@siostry-sc.pl

17. Kurs małżeński Alpha

to propozycja kursu składającego się z  serii siedmiu spotkań 
stworzonych po to, aby pomóc każdej parze w  pracy nad 
wzmocnieniem relacji i  budowaniem silnego małżeństwa. 
Dodatkowo w  parafii można zorganizować cały cykl kursów, 
np. kurs małżeński, kurs dla rodziców, kurs dla rodziców 
nastolatków, kurs przedmałżeński. Więcej informacji na:  
www.kursymalzenskie.org.

Kontakt: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu (Umultowo),  
ks. proboszcz Zbigniew Regucki SChr, tel. 509 477 763,  
e-mail: zregucki@gmail.com 

18. Kurs Alpha dla młodzieży

to propozycja dla tych parafii, które chciałyby ożywić duszpa-
sterstwo młodzieży i doprowadzić do powstania nowych małych 
grup. Kurs Alpha może być również z powodzeniem wykorzy-
stywany w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Kurs 
trwa 10 tygodni, z wyjazdowym weekendem w połowie tego 
okresu. Każde spotkanie składa się z: posiłku, wykładu w formie 
filmiku oraz dyskusji w małych grupach dzielenia.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail: mateusz@propublico.org

19. Kurs Alpha dla dorosłych

to propozycja dla tych parafii, które chciałyby ożywić duszpa-
sterstwo i  doprowadzić do powstania nowych, małych grup. 
Adresatami kursu są głównie osoby niewierzące i  wierzące, 
które nie widzą potrzeby chodzenia do kościoła. Kurs jest także 
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pomocą w pogłębieniu więzi z Bogiem dla tych, którzy korzy-
stają z sakramentów i regularnie chodzą do kościoła. Trwa on 10 
tygodni (z wyjazdowym weekendem w połowie tego okresu). 
Każde spotkanie składa się z: posiłku, wykładu oraz dyskusji.

Kontakt: alphapoznan@natanael.org.pl

20. Droga ucznia

to projekt formacyjny dla parafii zawierający m.in. cykl siedmiu 
katechez, opracowanych na podstawie Ewangelii św. Marka. 

Kontakt: SNE Barnaba, Piotr Bączyk, e-mail: piotr.baczyk@sne.poznan.pl

21. Rozważanie Pisma Świętego metodą BCJ

to metoda pracy/spotkania z  Biblią. Metoda do zastoso-
wania w każdej grupie oraz wspólnocie jako forma osobistego 
i wspólnotowego spotkania ze Słowem Bożym. B jak Bóg – po 
pierwsze: po przeczytaniu tekstu trzeba zobaczyć/wypisać 
informacje, które dotyczą Pana Boga. C jak Człowiek – po 
drugie: należy zobaczyć/wypisać obserwacje dotyczące czło-
wieka. J jak Ja – po trzecie: moje „ja”, czyli co i w  jaki sposób 
mnie dotknęło. W tej metodzie, pracując z tekstem biblijnym, 
jednocześnie obserwujemy siebie i swoje odczucia, aby odkryć 
to, co dziś Bóg pragnie nam pokazać poprzez Słowo Boże.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail: mateusz@propublico.org

22. Domowe Kręgi Biblijne

to propozycja domowych spotkań i rozważania Słowa Bożego 
według metody ks. Jana Kruczyńskiego.

Kontakt: Tomasz Cias, e-mail: kregi.biblijne@gmail.com

23. Koło Misyjne w parafii (wolontariat misyjny)

jego celem jest rozbudzenie zainteresowania misyjnego życia 
Kościoła. Propozycja może być skierowana do różnych grup: 
dzieci, młodzieży, dorosłych. Spotkania powinny być połączone 
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z formacją misyjną np. ze studiowaniem dokumentów kościoła 
i encyklik, modlitwą w intencji misji, przygotowywaniem się do 
różnych zbiórek pieniężnych na cele misyjne. Można też zapra-
szać gości–misjonarzy, którzy podzielą się swoim doświadcze-
niem pracy na misjach. 

Kontakt: Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu, ks. Jan Markowski, 
e-mail: markowski.j@gmail.com

24. Spotkania dla dzieci „Kredkami do nieba” 

to propozycja dla dzieci, które w plastyczny sposób przedsta-
wiają niedzielną Ewangelię. Spotkania odbywają się co tydzień, 
a  zajęcia przebiegają zawsze według stałego planu: wpro-
wadzenie do Ewangelii, zapalenie świecy i  odczytanie Ewan-
gelii, rozmowa o Ewangelii, zajęcia plastyczne. Czasem zajęcia 
kończą się przed Najświętszym Sakramentem, aby osobiście 
przedyskutować jakiś temat z Panem Jezusem.

Kontakt: Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu, ks. Jan Markowski, 
e-mail: markowski.j@gmail.com

25. Południa z Jezusem

to propozycja spotkań dla dzieci w  sobotnie południe w  parafii 
i przybliżanie im postaci biblijnych przez czytanie Pisma Świętego, 
a w szczególności Ewangelii, omawianie jej i tworzenie ilustracji.

Kontakt: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie, Monika 
Pankowska-Mazur, tel. 513 057 124, e-mail: mazur004@wp.pl,  
Małgorzata Mantaj, tel. 509 159 913

26. Orszak Trzech Króli w parafii

Uroczystość Objawienia Pańskiego to czas, w  którym każdy 
jest zapraszany do świętowania i  dziękowania Bogu za Jego 
obecność w historii człowieka. W wielu parafiach przeżywanie 
Orszaku jest czasem dawania świadectwa, jednoczenia miesz-
kańców i wspólnot duszpasterskich w radosnym świętowaniu 
przy kolędach i pastorałkach o narodzeniu Pana Jezusa.

Kontakt: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie,  
Monika Pankowska-Mazur, tel. 513 057 124, e-mail: mazur004@wp.pl
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27. Niedziela ewangelizacyjna

to propozycja tematycznych świadectw w  ramach niedzielnej 
Mszy Świętej np. z zaproszeniem parafian do służby i współod-
powiedzialności za wspólnotę parafialną.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail: mateusz@propublico.org

28. Duszpasterstwo rodzin w parafii

ma ono na celu przybliżanie rodzin do parafii, aby żadna rodzina 
nie czuła się anonimowa i by każdy z jej członków znalazł w niej 
miejsce dla siebie. Realizowane działania mają pomóc dzieciom 
i ich rodzinom w nawiązaniu relacji z Bogiem, a także stworzyć 
bezpieczną przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Dzięki 
takim akcjom i  spotkaniom rozwija się także poczucie wspól-
notowości oraz buduje się pozytywne relacje sąsiedzkie i para-
fialne. W  ramach działającego duszpasterstwa proponuje się: 
kino dla dzieci – comiesięczne spotkania z filmem chrześcijań-
skim i  animacjami kulturalnymi i  artystycznymi, bal/korowód 
wszystkich świętych, balik karnawałowy, wielkanocne warsz-
taty palemkowe, parafialny piknik rodzinny, zumbę dla mam.

Kontakt: Parafia pw. Imienia Maryi, Magda Morawska, tel. 502 327 720, 
e-mail: magda.ei@gmail.com

29. Newpastoral.net

to kompletny zestaw narzędzi do inicjowania i  prowadzenia 
spotkań w  małych grupach domowych (w  parafiach). NewPa-
storal.net umożliwia szybkie i łatwe utworzenie kilkudziesięciu 
lub nawet kilkuset małych grup w  parafii. Ewangelie mówią 
o dwóch metodach łowienia ryb: siecią i na wędkę. Na etapie 
zakładania małych grup w  parafii –  ten projekt odwołuje się 
zdecydowanie do metody „na sieć”. Małe grupy powstają przez 
zaproszenie do siebie kilku osób (przyjaciół, sąsiadów, znajo-
mych), a  newpastoral.net, dostępny również w  aplikacjach 
mobilnych dla systemów Android oraz iOS, zapewni mate-
riały potrzebne do przeprowadzenia udanych spotkań. Kawa, 
herbata czy coś słodkiego z pewnością nie popsują nastroju.
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Kontakt: Ekipa NewPastoral, tel. 600 600 549,  
e-mail: kontakt@newpastoral.net

30. Eucharystyczny Ruch Młodych

to międzynarodowa wspólnota dzieci i młodzieży zgromadzo-
nych wokół Eucharystii. W Archidiecezji Poznańskiej ruch działa 
w 30 parafiach i liczy ponad 400 członków. Program ERM obej-
muje sześć etapów (lat) formacyjnych i opiera się na czterech 
zasadach: żyj Mszą Świętą, czytaj Ewangelię, kochaj bliźnich, 
bądź trzynastym apostołem. 

Kontakt: Archidiecezjalny Moderator ERM, ks. Marcin Nowak,  
tel. 667 811 013, e-mail: erm@archpoznan.pl

31. Akcja Katolicka

to propozycja prowadząca do współpracy katolików świeckich 
i kapłanów w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Stowa-
rzyszenie działa na podstawie aktualnego programu dusz-
pasterskiego. Zadania Akcji Katolickiej to m.in. pogłębianie 
formacji chrześcijańskiej czy też organizowanie bezpośredniej 
współpracy z hierarchią kościelną.

Kontakt: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej,  
tel. 61 851 28 69, e-mail: diak@poznan.ak.org.pl

32. KSM

to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które jako organizacja/
wspólnota kościelna skupia młode osoby pragnące pożytecznie 
i  na chwałę Bożą wykorzystać swój wolny czas. Członkowie 
potrafią nie tylko bawić się, ale także robić coś dobrego dla 
innych i  podejmować modlitwę. KSM będąc stowarzysze-
niem ogólnopolskim, może więcej niż jednostka. Dla członków 
i  kandydatów prowadzona jest formacja na wszystkich stop-
niach. Podstawową komórką zrzeszającą młodych jest oddział 
przy parafii lub koło przy innej instytucji. 

Kontakt: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, 
tel. 505 414 225, e-mail: biuro@poznan.ksm.org.pl
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33. Parafialna droga formowania  
 dojrzałych chrześcijan

to propozycja dla wspólnot parafialnych uwzględniająca trzy 
etapy drogi prowadzącej ku dojrzałości chrześcijańskiej: ewan-
gelizację, katechumenat, diakonię. 

Kontakt: Ruch Światło–Życie, moderator diecezjalny ks. Dariusz Piasecki, 
e-mail: moderator@poznan.oaza.pl

34. Parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji

to propozycja dla parafii, które poszukują sprawdzonych metod 
ewangelizacyjnych i formacyjnych, przez które parafianie będą 
bardziej świadomi swojej wiary i  zakorzenieni w  Kościele oraz 
aktywniejsi w swoich parafiach, pełniąc różnorakie posługi, np. 
poprzez wsparcie w prowadzeniu rekolekcji czy katechizowaniu. 

Kontakt: SNE Barnaba, Maciej Dominik,  
e-mail: maciej.dominik@sne.poznan.pl

35. Rycerze Kolumba

to propozycja skierowana do mężczyzn pragnących wzajemnie 
się wspierać i formować w wierze katolickiej. Rycerze Kolumba 
są międzynarodową organizacją katolickich mężczyzn realizu-
jących liczne dzieła miłosierdzia. Wśród nich są m.in. projekty 
charytatywne, inicjatywy pro-life, wydarzenia integrujące 
lokalną społeczność czy projekty formacyjne. Zasadami Rycerzy 
Kolumba są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. 

Kontakt: Parafia pw. Świętego Krzyża w Poznaniu, Radosław Stolski,  
tel. 691 893 394, e-mail: wr15219@rycerzekolumba.com

36. 4 MEN

to propozycja duszpasterska dla mężczyzn, która ma na celu 
formowanie i uaktywnianie mężczyzn na terenie parafii. 

Kontakt: Parafia pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie,  
ks. proboszcz Dariusz Madejczyk, tel. 605 657 963,  
e-mail: proboszcz@lusowo.pl
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37. Grupa męska Niepokonani Niepokalanej

stawia sobie za cel rozwój duchowy. Skierowana jest do 
mężczyzn, którzy poszukują swojego miejsca w  Kościele, ale 
również pragną rozwoju duchowego i pogłębienia więzi z Chry-
stusem. Spotkania dotyczą m.in. wspólnej modlitwy adora-
cyjnej Najświętszego Sakramentu. Adoracja oraz zwykła praca 
nad sobą pozwalają w sposób autentyczny przeżywać osobiste 
spotkanie z Bogiem. 

Kontakt: Szymon Grzechulski, tel. 601 556 345,  
e-mail: sgrzechulski@gmail.com

38. Grupa męska Wojownicy Maryi

to Maryjna wspólnota męska, która zawiązała się podczas 
odbywających się cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych 
dla mężczyzn w Lądzie. W spotkaniach uczestniczą mężczyźni: 
mężowie, ojcowie, single, rozeznający, w różnym wieku. Aby stać 
się Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez formację podczas 
cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań, ale też 
uczestniczyć w zawierzeniu podczas Ślubowania Mieczy, które 
odbywa się raz w roku. Spotkania składają się przede wszystkim 
ze wspólnej Mszy Świętej, modlitwy (różańca, koronki do 
Bożego Miłosierdzia), konferencji, pracy w  grupach i  świa-
dectwa. 

Kontakt: Wspólnota Wojownicy Maryi, oddział Poznań,  
e-mail: wojownicymaryi.poznan@gmail.com

39. Pomocnicy Matki Kościoła

to propozycja dla osób, które pragną strzec wiary, troszcząc się 
o własne zbawienie, jak i drugiego człowieka. Praca nad sobą 
dokonuje się w  łączności z  Maryją, w  nieustannym oddaniu 
i naśladowaniu Jej cnoty. Pomocnik jest zachęcony do dawania 
świadectwa swej wiary i  przynależności do Kościoła poprzez 
chętne i  gorliwe wspomaganie wysiłków duszpasterzy oraz 
wytrwałą pracę na rzecz dobra własnej rodziny i całej ojczyzny.

Kontakt: ks. Rafał Krakowiak, tel. 692 654 554,  
e-mail: xrkrakowiak@gmail.com
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40. Skauci Europy

to propozycja dla młodych osób, które pragną rozwijać się we 
wszystkich aspektach życia, aby w przyszłości stać się przykład-
nymi obywatelami naszej ojczyzny oraz dobrymi chrześcija-
nami. 

Kontakt: jednostki męskie: Łukasz Majchrzak, tel. 536 686 785,  
jednostki żeńskie: Małgorzata Bukowska, tel. 667 926 716,  
e-mail: bukowskamalgorzata26@gmail.com

41. Propozycje wspólnoty  
 Przymierze Miłosierdzia

skierowane są osób, które pragną nieść miłosierną miłość, 
wypływającą z serca naszego Boga i z Jego Kościoła – ludziom 
najuboższym, w łączności z misją Chrystusa. 

Kontakt: Magda Zarębczan, poznan@przymierzemilosierdzia.pl

42. Wspólnota Chrystusa  
 Zmartwychwstałego Galilea

spotyka się w Domach Zmartwychwstania (prywatnych miesz-
kaniach liderów wspólnoty), w  grupach maksymalnie dziesię-
cioosobowych, by modlić się wspólnie i  rozważać niedzielną 
Ewangelię oraz dzielić się doświadczeniami spotkań z Bogiem. 
Organizowane są również siedmiotygodniowe Warsztaty 
Odnowy Wiary skierowane do wszystkich parafian. W  czasie 
tych dwugodzinnych spotkań (raz w  tygodniu) zatrzymujemy 
się nad poszczególnymi treściami kerygmatu. Prowadzone 
są także rekolekcje kerygmatyczne oraz „Spotkania w  Kanie” 
dla małżonków – są to randki małżeńskie w  jednej z  kawiarni 
na terenie parafii, w  trakcie których małżonkowie słuchają 
wykładów specjalistów oraz mają okazję porozmawiać.

Kontakt: Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, tel. 512 167 152, 
e-mail: poznan@galilea.pl
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43. Wspólnota Świętego Jacka

to propozycja wspólnoty dla osób, które odkryły swoje powo-
łanie do ewangelizacji i pragną formować się w tym zakresie. 

Kontakt: Wspólnota Świętego Jacka,  
e-mail: sw.jacek@ewangelizatorzy.pl

44. Oratorium Młodych

to wspólnota młodzieży działająca przy Kongregacji św. Filipa 
Neri w Poznaniu. To propozycja dla młodych osób, które pragną 
poznawać i odkrywać Ducha Świętego w swojej codzienności. 

Kontakt: Oratorium Młodych, tel. 506 511 896,  
e-mail: poznanom@gmail.com

45. Akademickie Koło Misjologiczne  
 im. dr Wandy Błeńskiej (AKM)

to organizacja naukowa studentów działająca przy Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Celem AKM jest animacja misyjna, popularyzacja wiedzy misjo-
logicznej, organizowanie seminariów i  zjazdów naukowych 
na temat misji, modlitewne oraz materialne wsparcie misjo-
narek i  misjonarzy rozsianych po całym świecie. Koło włącza 
się w  dzieło misyjne przez modlitwę – róże różańca modlące 
się w intencji misji. AKM ponadto formuje poprzez zapraszanie 
misjonarzy, studiowanie dokumentów kościoła, encyklik, ale 
też animuje przez dzielenie się zapałem misyjnym podczas 
spotkań w duszpasterstwach akademickich, w szkołach i uczel-
niach wyższych oraz podczas odwiedzin w parafiach. 

Kontakt: AKM, Luiza Nadstazik, e-mail: luizanadstazik@wp.pl
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46. Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE)  
 św. Barnaby

to propozycja wspólnoty dla osób w  różnym wieku, o  różnych 
zawodach, kobiet i  mężczyzn, osób duchownych oraz świec-
kich, całych rodzin i  osób żyjących samotnie. Wspólnotę łączy 
miłość do Słowa Bożego, Eucharystii i  wspólna wizja ewangeli-
zacji jako stylu życia oraz cel – formowanie ewangelizatorów oraz 
tych, którzy będą kształtować formatorów. SNE to program, ale 
i  mentalność, której kwintesencją jest zadanie ukształtowania 
uczniów, formowania następców poprzez kursy SNE. 

Kontakt: Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Barnaby,  
e-mail: wspolnota@sne.poznan.pl

47. Ruch Czystych Serc (RCS)

jest propozycją dla osób, których pragnieniem jest zachowanie 
czystości przedmałżeńskiej i  wolności od wszelkich nałogów, 
a  przede wszystkim pielęgnowanie relacji z  Jezusem, poprzez 
m.in. codzienną modlitwę i  życie sakramentalne (częstą Eucha-
rystię i  regularną spowiedź św.) oraz podjęcie konkretnej pracy 
nad sobą. To sprawdzona droga do prawdziwej – czystej – miłości. 
Takie oddanie się Jezusowi stało się dla wielu osób początkiem 
drogi wyjścia z nieuporządkowania w sferze seksualnej, a także 
z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków. Jezus czeka 
24 godziny na dobę w  sakramencie pojednania, by przebaczyć 
wszystkie grzechy i przywrócić czystość serca tym, którzy ufają 
w Jego nieskończone miłosierdzie. 

Kontakt: RCS, tel. 61 852 32 82, e-mail: rcs@rcs.org.pl

48. Equipes Notre-Dame – ekipy END 

są polskim regionem międzynarodowego ruchu duchowości 
małżeńskiej Equipes Notre-Dame, którego celem jest pomaganie 
małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakra-
mentu małżeństwa. 

Kontakt: Equipes Notre-Dame, sektor: Wielkopolska,  
e-mail: wielkopolska@end.org.pl
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49. Odnowa w Duchu Świętym  
 w Kościele katolickim

to ruch charyzmatyczny, który opiera się na założeniu, że chrze-
ścijanie – podobnie jak w  Kościele pierwotnym – są obdarowy-
wani charyzmatami, którymi służą, aby zbudować wspólnotę 
Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świec-
kich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki 
niej swoje miejsce w Kościele i w świecie. Osoby te tworzą grupy 
modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich 
chrzest w  Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, 
znane pierwszym chrześcijanom. Grupy modlitewne spotykają 
się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, które trwają dwie 
lub trzy godziny. Ich głównymi elementami są: żywa modlitwa, 
grupa dzielenia, katecheza, modlitwa wstawiennicza. 

Kontakt: Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym,  
ks. Adam Sczaniecki, e-mail: adammarcins@o2.pl

50. Neokatechumenat lub  
 Droga Neokatechumenalna 

to katolicka fundacja dóbr duchowych, której statutowym celem 
jest promowanie odnowy życia parafialnego w  duchu Soboru 
Watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach 
i  parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechu-
menatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to opiera się na 
tzw. trójnogu chrześcijańskim: Słowo Boże, Liturgia, Wspólnota. 

Kontakt: Droga Neokatechumenalna, e-mail: dnpoznan@gmail.com

51. Opus Dei

główną misją formacji jest chrześcijańskie kształtowanie jej 
członków, jak również innych osób. Rozszerzanie wśród świeckich 
wiedzy teologicznej i ascetycznej odbywa się na różnego rodzaju 
spotkaniach formacyjnych, które są prowadzone przez księży 
i świeckich z Opus Dei. 

Kontakt: Biuro Informacyjne Opus Dei w Polsce,  
e-mail: info.pl@opusdei.org
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52. Poznanie Jezusa

to propozycja wspólnoty dla osób, których pragnieniem jest 
poznanie Jezusa. W  ramach propozycji wspólnoty w  centrum 
jest Eucharystia, uwielbienie, Słowo Boże, życie wzorem Świętej 
Rodziny, post oblubieńczy, straż nocna (to miejsca spotkania). 

Kontakt: Poznanie Jezusa, e-mail: kontakt@poznaniejezusa.pl

53. Ruch Rodzin Szensztacki

jest skierowany do małżeństw i rodzin. Jego członkowie poma-
gają Kościołowi w moralno-religijnej odnowie rodzin poprzez: 
praktyczną wiarę w  opatrzność Bożą, maryjność, świętość na 
co dzień, samowychowanie, apostolstwo. Rodziny Szensztackie 
pragną w codziennym życiu ukazywać współczesnym rodzinom 
wielkość, piękno i świętość życia małżeńskiego i rodzinnego. 

Kontakt: siostra Faustyna Hipnarowicz, tel. 663 796 773, 
e-mail: s-faustyna@o2.pl

54. Wspólnota Natanael

celem wspólnoty jest głoszenie dobrej nowiny, aby jak najwięcej 
ludzi uwierzyło w  Jezusa Chrystusa, a  także mogło wspólnie 
budować stabilne środowisko wzrostu wiary i życia w goto-
wości do służby i dzielenia się wiarą.

Kontakt: Wspólnota Natanael przy parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy 
Maryi w Poznaniu, e-mail: robert@natanael.org.pl
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Pismo 
Święte
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Część V  
Formacja  
pozaparafialna
1. Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej 

to propozycja rocznej formacji dla tych wszystkich, którzy chcą 
coraz lepiej poznawać Biblię. Propozycja składa się z  dwóch 
kursów: podstawowego kursu formacji biblijnej (adresowa-
nego do wszystkich zainteresowanych) oraz pogłębionego 
kursu formacji biblijnej (skierowanego do absolwentów kursu 
podstawowego).

Kontakt: e-mail: poznan.biblista@gmail.com

2. Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej

jej celem jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia 
katechezy dorosłych w parafiach. Szkoła działa we współpracy 
z  Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i  Wychowania Kato-
lickiego Kurii Metropolitarnej w  Poznaniu. Formacja w  Szkole 
Katechistów obejmuje formację podstawową i  permanentną 
(stałą) katechistów. Dokonuje się ona w ramach wyznaczonych 
spotkań, rekolekcji i  stażu odbywanego przez kandydatów 
w parafiach. 

Kontakt: Szkoła Katechistów, tel. 603 624 952,  
e- mail: katechezadoroslych@gmail.com

Pismo 
Święte



36

3. Szkoła animatora młodzieży

to propozycja dla świeckich animatorów, którzy przez formację 
przygotowują się do prowadzenia małych grup młodzieżowych 
w parafiach, wspólnotach i innych miejscach. 

Kontakt: SNE Barnaba, Andrzej Stępka, e-mail: andrzej.stepka@wp.pl

4. Studia podyplomowe katechezy  
 przedszkolnej 

to propozycja dla osób, które pragną katechizować dzieci 
w przedszkolach. Propozycja skierowana jest do osób posiada-
jących dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wycho-
wania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. Absolwent 
studiów będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia 
zajęć edukacyjnych w przedszkolu. Nabędzie wiedzę, umiejęt-
ności i kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki, kateche-
tyki i dydaktyki – w powiązaniu z teologią. 

Kontakt: Wydział Teologiczny, tel. 61 829 25 59, e-mail: mpol@amu.edu.pl

5. Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II 

organizuje kursy skierowane do: lekarzy, pielęgniarek, 
studentów kierunków medycznych, księży kapelanów, szafarzy 
Najświętszego Sakramentu, wolontariuszy hospicjów, pracow-
ników domów pomocy społecznej, a także do osób prywatnych 
opiekujących się chorymi bliskim w domu. Misją Niewidzialnego 
Klasztoru Jana Pawła II jest ofiarowanie z miłością Panu Bogu 
swoich codziennych cierpień fizycznych i  duchowych. Taka 
postawa osoby chorej, z  niepełnosprawnościami, przeżywa-
jącej żałobę czy po prostu starszej i samotnej często prowadzi 
do „uzdrowienia wewnętrznego”, czyli akceptacji swojego 
Krzyża i  życia pełnego nadziei i  radości pomimo zmęczenia 
i  bólu. Na kursie uczestnicy nauczą się, jak wspierać chorych 
w  poszukiwaniach egzystencjalnych poprzez opiekę duchową 
świadczoną przez kapłanów, która najczęściej koncentruje się 
wokół udzielania sakramentów. W  przypadku wsparcia przez 
osoby świeckie – pomoc dotyczy aktywnego słuchania i współ-
czucia, delikatnej pielęgnacji czy troskliwej obecności. 
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Kontakt: Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II, tel. 577 799 910,  
e-mail: niewidzialnyklasztor@gmail.com

6. Kursy SESA Szkoły Ewangelizacji  
 Świętego Andrzeja

stanowią program formacji przygotowany przez José Prado 
Floresa. Ich pełny opis znajduje się w  Tryptyku (http://www.
sne.poznan.pl/kursy/program-formacji-sesa). Pierwszy etap 
dotyczy fundamentów życia chrześcijańskiego – to m.in. kurs 
Nowe Życie, Emaus, Jan. Drugi etap to odpowiedź na to, jak 
ewangelizować, czyli m.in. Kurs Paweł, Dynamis, Maryja. Trzeci 
etap odpowie na pytanie, jak szkolić ewangelizatorów – m.in. 
Kurs Maranatha, Piotr, Wstęp do Biblii. 

Kontakt: SNE Barnaba, e-mail: kursy@sne.poznan.pl

7. Pro Publico TV

to propozycja krótkich filmików formacyjnych dostępnych na 
stronie internetowej propublico.tv wykorzystywanych jako 
pomoc w katechezie. 

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Joanna Wawrzyniak, tel. 668 234 296, e-mail 
asia@propublico.org

8. Mateusz.pl 

chrześcijański portal „Mateusz” jest jednym z pierwszych kato-
lickich portali internetowych w Polsce. Zawiera dużą bazę arty-
kułów z różnych dziedzin związanych z wiarą. 

Adres: www.mateusz.pl

9. Aplikacja mobilna  
 „Mateusz – czytania na każdy dzień” 

to pomocna aplikacja dostępna na smartfony, pozwalająca 
stworzyć przestrzeń potrzebną w  codziennym rozważaniu 
Słowa Bożego.

Adres: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mateusz.czytania&hl=pl



38

10. Modlitwa w Drodze 

to codzienne, oparte na Ewangelii, kilkunastominutowe rozwa-
żania modlitewne, w formie dźwiękowej i tekstowej. Propono-
wana modlitwa zakorzeniona jest w duchowości ignacjańskiej. 
Dzięki Modlitwie w  Drodze można odkryć aktualność Słowa 
Bożego w  codziennym życiu. Oprócz modlitwy codziennej 
proponowane są także: różaniec, rachunek sumienia i  inne 
wartościowe treści. Dostępna jako aplikacja na smartfony oraz 
na stronie internetowej: modlitwawdrodze.pl.

Adres: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.foxcode.mdw&hl=pl

11. Katolik.pl 

to serwis internetowy skierowany do osób, które poszukują 
Boga, ale często nie potrafią znaleźć odpowiedzi na wiele 
nurtujących ich pytań, co staje się dla nich przeszkodą w pogłę-
bieniu wiary. Na stronie serwisu można znaleźć odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania dotyczące wiary katolickiej. 

Adres: www.katolik.pl

12. Maskacjusz TV 

to kanał na YouTube, na którym opublikowanych zostało już 
ponad 5000 materiałów wideo. To ogromny zbiór bardzo 
dobrych konferencji, rekolekcji i kazań.

Adres: https://www.youtube.com/user/Maskacjusz

13. OPOKA – portal katolicki

to prowadzona codziennie (od ponad 20 lat) największa biblio-
teka tekstów religijnych zawierająca m.in. ponad 50 000 
tekstów z  zakresu historii Kościoła, teologii oraz publicystyki 
religijnej i  społecznej. Polecamy każdej osobie, która chciałby 
poszerzać swoją wiedzę oraz pogłębiać swoją wiarę. 

Adres: www.opoka.org.pl
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14. Aplikacja mobilna Drogowskaz

to prosta w obsłudze aplikacja na telefony komórkowe, która 
pomaga znaleźć najbliższy kościół, Mszę Świętą, spowiedź oraz 
być na bieżąco z parafią i wspólnotą. 

Kontakt: Aplikacja Drogowskaz Archidiecezji Poznańskiej, 
Rafał Witkowski, e-mail: info@aplikacjadrogowskaz.pl, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indicoplus.drogowskaz&hl=pl
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Część VI.  
Materiały do 
ewangelizacji
1. Wizytówka zapraszająca na Mszę Świętą

to propozycja bardzo prostej formy zaproszenia na Mszę Świętą 
w parafii. 

Kontakt: Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu,  
Joanna Wawrzyniak, tel. 668 234 979.

2. „Miłujcie się!” 

to czasopismo, które jest katolickim dwumiesięcznikiem ewan-
gelizacyjnym. Podstawowym zadaniem „Miłujcie się!” jest 
formowanie postaw chrześcijan w  Polsce w  oparciu o  ideę 
społecznej krucjaty miłości, zapoczątkowaną przez prymasa 
Augusta Hlonda i  spisaną przez prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. Jest to, najkrócej rzecz ujmując, program – zakorze-
nionej w wierze w Boga – życzliwości do drugiego człowieka, 
obejmującej swoim zasięgiem również tych, którzy od wiary 
chrześcijańskiej odeszli lub nigdy o niej nie słyszeli. 

Kontakt: Towarzystwo Chrystusowe Czasopismo „Miłujcie się!”,  
tel. 61 852 32 82.  

3. Deszcz Słowa Bożego

to propozycja poruszenia serc parafian przez rozdawanie 
obrazków z fragmentami cytatów z Nowego Testamentu, obja-
śnionych komentarzem opracowanym przez Wydawnictwo św. 
Pawła. Umożliwią one wielokrotne rozważanie Słowa Bożego 
w czasie dnia. Obrazki mogą być rozdawane po Mszach Świę-
tych lub różnych spotkaniach duszpasterskich. 
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Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail: mateusz@propublico.org.

4. Wizytówka Pana Jezusa

to propozycja różnych działań ewangelizacyjnych związanych 
ze spotkaniem z  człowiekiem. Format wizytówkowy z  małym 
zdjęciem twarzy Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego z napisem: 
„Kocham Cię i  nigdy nie przestanę”, na odwrocie znajduje się 
fragment z  Pisma Świętego, np. „Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). 

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail: mateusz@propublico.org.

5. Broszura Kerygmat

to pomoc w tzw. pierwszym głoszeniu Dobrej Nowiny (funda-
mencie wiary chrześcijańskiej). Kerygmat jest sercem i  funda-
mentem prawdy o  człowieku, o  najgłębszym sensie naszego 
życia, jakim jest miłosne spotkanie z  kochającym nas Ojcem 
w niebie, Jezusem Chrystusem oraz Duchem Świętym.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail mateusz@propublico.org.

6. Modlitwa zawierzenia życia Panu Jezusowi

to obrazek z twarzą Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego na pierw-
szej stronie, na odwrocie znajduje się modlitwa zawierzenia 
życia Panu Jezusowi z miejscem na datę i podpis. Odmówienie 
z wiarą modlitwy jest jedną z najważniejszych decyzji człowieka. 
Modlitwa jest wykorzystywana przy różnego rodzaju reko-
lekcjach, spotkaniach ewangelizacyjnych (kerygmatycznych), 
które zachęcają człowieka do decyzji i  uznania Pana Jezusa 
swoim jedynym Panem i Zbawicielem. 

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail mateusz@propublico.org. 
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7. Ewangelia wg Świętego Marka

to propozycja małej, kieszonkowej książeczki – wersji Pisma 
Świętego wydanej przez wydawnictwo Pallotinum. Jest to 
pierwsza Ewangelia, która jest proponowana człowiekowi do 
rozważania. Może być wykorzystywana na własne potrzeby 
formacyjne, ewangelizacyjne, z  podkreślonymi fragmentami 
lub jako podarunek dla spotkanych osób, które pragną bliżej 
poznać Pana Jezusa. 

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail mateusz@propublico.org.

8. Filmy ewangelizacyjne 

to propozycja dla osób, które kochają filmy i  tę formę dzie-
lenia się wiarą. Można stworzyć swoją prywatną, wspól-
notową lub parafialną filmotekę. Polecamy  różne filmy  
(m.in. „Czy naprawdę wierzysz?”, „Chata”, „Zmartwychwstały”, 
„Apostoł”, „Filip Neri”, „Ziemia Maryi”, „Siła Modlitwy”, „Ja 
Jestem”, „Duch”, „Ufam Tobie”) – łącznie blisko 100 filmów. 

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Joanna Wawrzyniak, tel. 668 234 296, 
e-mail: asia@propublico.org.

9. Ziarno i Miś Jonasz

to połączenie barwnych karteczek z fragmentami Ewangelii na 
każdą niedzielę roku wraz z  ciekawymi zadaniami, rebusami, 
krzyżówkami nawiązującymi do zdarzeń biblijnych z pluszowym 
Misiem Jonaszem z  plecakiem, w  którym znajduje się Pismo 
Święte dla dzieci ze słodką nagrodą. W każdą niedzielę wyzna-
czona osoba w  parafii rozdaje Ziarno z  niedzielną Ewangelią 
– z  zachętą do ponownego przeczytania i  rozważenia oraz 
rozwiązania zadania apostolskiego. Rozwiązanie odcina się 
i przynosi na kolejną niedzielną Mszę Świętą z udziałem dzieci, 
na której następuje losowanie nagrody Misia Jonasza. Dziecko, 
które zostało wylosowane zabiera Misia na tydzień, czyli do 
następnej Mszy Świętej.

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929,  
e-mail: mateusz@propublico.org.
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10. Pomoce duszpasterskie dla dzieci

to propozycja dla osób zaangażowanych w parafiach w duszpa-
sterstwo dzieci. 

Kontakt: Dom Medialny św. Wojciecha, Robert Olejnik, tel. 603 154 517, 
e-mail: olejnik@swietywojciech.pl.

11. Ćwiczenia duchowe

to propozycja formacji skierowana do samodzielnego rozwa-
żania, jak i do rozważania we wspólnocie. Zawiera 56 ćwiczeń 
duchowych podzielonych na kilka obszarów życia człowieka. 
Jedne z nich skupiają się bardziej na Piśmie Świętym, inne na 
pracy nad słabościami, jeszcze inne na rozwoju osobistym. 

Kontakt: Fundacja Pro Publico, Mateusz Marszał, tel. 604 447 929, 
mateusz@propublico.org.
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