
WIZJA
JANA PAWŁA II



Wizja Jana Pawła II z racji jego powołania na Stolicę
Piotrową jest na wskroś UNIWERSALNA. 

To znaczy, że służy wszystkim rzeczywistościom w całym
Kościele i dlatego nie ma sobie równej.  



Taka zasada nazywana jest 
zasadą pomocniczości

Nie ma w niej narzucania się, mimo że mógłby

ją narzucić, gdy był Przewodniczącym Komisji

Apostolstwa Świeckich jako kardynał w 

Krakowie w latach 1970 – 1978, a później

Papieżem.

Liczy jednak na oddolne poruszenie

wierzących, choć mógłby stworzyć

Stowarzyszenie, by pilnowało jego projektu.



Obraz PARAFII
wg Jana Pawła II



III. Katecheza

dla dorosłych

II. Domowe Kręgi 

Biblijne

I. Parafia wspólnotą wspólnot



Nowa Ewangelizacja 

Nowa

Pochodzi od słowa greckiego euangelion
(oznaczało dobrą nowinę, 

np. zwycięstwo na polu bitwy)

ta sama=



Jan Paweł II w adhortacji Veritatis Splendor daje 
definicję Nowej Ewangelizacji na dzisiejsze czasy:

106. Moment historyczny, który obecnie przeżywamy, 
stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, 

to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej 
i niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być 

prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami 
i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”.



Ewangelizacja jest ukończona, gdy: 

osoba wchodzi do grona uczniów
(por. Redemptoris Missio nr 46)



Domowe Kręgi Biblijne 
są fundamentem, bo prowadzą do 

Spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Gdy pracują właściwie, motywują wiernych do 
uczestnictwa w systematycznej katechezie, 

prowadzącej do doskonałości życia chrześcijańskiego.



Cała praca Kościoła ma być nastawiona na tak pojętą Ewangelizację i 
ma nieustannie motywować poruszonych łaską, by weszli 

w te trzy struktury, poczynając od DKB.



Nowe aktywności to również mają na celu: 
spotkania na stadionach, Kursy, Szkoły Charyzmatów, Nabożeństwa Jezus 

Uzdrawia itp.

Uwaga!
Bywa czasem, że ludzie fascynują się tylko takimi spotkaniami i coś im to daje, 

ale nie jest to zgodne z wizją JP II.



II POZIOM PIRAMIDY
Po pierwszym spotkaniu sama osoba otwiera dla 

siebie samej DKB



Moje OIKOS 

(środowisko, gdzie szukać ludzi do złowienia)

Krewni Sąsiedzi

Osoby
O tych samych

zainteresowaniach

Koledzy
Z pracy, szkoły



Trzy etapy 
zapraszania na DKB

1. Preewangelizacja

Zapraszanie niewierzącego na spotkanie pełne 
radości, np.: ciasto, grill, wycieczki, itp.

2. Świadectwo

Powiedz: po powrocie z DKB poczułem się lepiej

3. Zaproszenie gościa 
by pozostał 8 minut, bo mam w domu:

- Jezusa, i posłuchał Go! 
czytam 1 rozdział z Mateusza

- Księdza, i czytam jego komentarz 
do pierwszego rozdziału Mateusza



Elementy i cechy 
charakterystyczne dla DKB

Dom prywatny Zaproszenie Modlitwa



• Radość
• Uwaga skierowana na brata
• Przyjęcie
• Uczestnictwo i używanie gestów

Słowo Boże Charyzmaty Tworzenie
Relacji Braterskiej



Dom prywatny Zaproszenie Modlitwa

Słowo Boże Charyzmaty Tworzenie
Relacji Braterskiej



III POZIOM PIRAMIDY
Zaprasza innych – z rybki staje się rybakiem 

i napełnia swój dom „rybkami” 



IV POZIOM PIRAMIDY
Osoby wychodzą z DKB i zapraszają inne rybki 

do swojego własnego DKB



Osoba, która ma chwilowo pusty DKB ponownie 
zaprasza zupełnie nowe osoby do siebie

Właściciel

Zaprasza

Wchodzi i uczy się  
prowadzić DKB

Wchodzi i uczy się  
prowadzić DKB



Poziom łowienia

Poziom do zdobycia to są między innymi 
wierzący i praktykujący, ale nie ewangelizujący

CEL: SPOTKANIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO



Piramida 
odnowionej parafii

Podstawa piramidy: 
fundament = każdy dom DKB



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termometr Ewangelizacyjny

Ilość nabożeństw

7025 modlitw porannych

5200 mszy świętych

Ilość osób zakładających 
DKB



Podstawowy schemat ewangelizacji:

Koordynator Rejonu

uczestnik uczestnik uczestnik uczestnik uczestnik uczestnik

CEL: OCZYSZCZENIE I WZROST W PANU





FORMACJA UCZNIÓW

Pierwszy poziom fundamentu: Domowe Kręgi Biblijne

1



FORMACJA UCZNIÓW

Drugi poziom: kursy podstawowe

2



Trzeci poziom: Kursy Biblijne

FORMACJA UCZNIÓW 3



Czwarty poziom: Kursy dla Ewangelizatorów

FORMACJA UCZNIÓW 4



Piąty poziom: Kursy dla Koordynatorów Rejonów

FORMACJA UCZNIÓW 5



Poziomy formacji – wizja Instytutu

Doktorat

Licencjat

Magisterium

Sekcja teologiczna

Sekcja biblijna

Sekcja filozoficzna

Szkoła
Kerygmatyczna

Szkoła
Charyzmatyczn

a

Szkoła
Wspólnotowa

P
o
z
io

m
w

y
ż
s
z
y

P
o
z
io

m
ś
re

d
n
i

P
o
z
io

m
p
o
d
s
ta

w
o
w

y



Poziomy każdego katolika 
wierzącego i ewangelizującego

Szkoła
Kerygmatyczna

Szkoła
Charyzmatyczn

a

Szkoła
Wspólnotowa

Poziom

PODSTAWOWY



Poziom

ŚREDNI

Sekcja teologiczna

Sekcja biblijna

Sekcja filozoficzna



Poziom

WYŻSZY

Licencjat

Doktorat

Magisterium



Weryfikacja przeżycia religijnego 
wg Jana Pawła II



Przeżycie religijne wzywa do konkretnej 
odpowiedzi i tego, wg JP II, nie możemy 

się bać, bo wtedy powstanie na nowo 
kultura katolicka, a ona jest zbiorem 

zachowań

odróżniających 
katolika od 

niewierzącego.



Zachowania wymagane na początku:

o Domowy Krąg Biblijny;

o Wyszukanie „12” sąsiadów i zapraszanie ich na krąg;

o Rozdawanie pocztą materiałów: Pisma Św. i 5 zeszytów z Homiliami;

o Zapisywanie myśli przychodzących podczas czytania rozdziału i homilii do 
niego, by tworzyć sobie własną homilię dla późniejszego wygłaszania na 
swoim kręgu i na spotkaniach zwanych katechezami;

o Udział w katechezie (Przewłoki - trzecia środa o 18:00);

o Kursy, święta kręgów, Szkoła Charyzmatów, Msza Św. z modlitwą o 
uzdrowienie;

o Chodzenie parami po domach.



Struktura Mojżeszowa 
sprzed 3500 lat

Wj 18, 13 – 27

Droga wzrostu 
w ilość i 

jakość

Droga służby

10

100

1000

10 000

100 000



DZIĘKUJĘ!


