
Parafialna Rada Duszpasterska 

 

CELE: 

1. Przeprowadzenie dorosłych poszukujących sensu życia (człowieka formacja), 

proponując projekt w egzystencjalnej-Man i projektu w celu odzyskania wartości 

małżeństwa i centralnego miejsca życia w miłości i przebaczeniu i wyeliminowanie 

"struktury grzechu "że stłumić wyborów (AIM antropologiczno-egzystencjalnej). 

 

2. Ogłosić niezwykłe wydarzenie, które zostały dokonane, a łączna wyzwolenia 

pełniejszej realizacji projektu-Man (wychowanie chrześcijańskie): Jezus z Nazaretu, 

Syn Boży, który poślubia ludzkość ujawniając się jako sakrament Ojca (AIM CHRIST 

-kerygmat). 

 

3. Mobilizacja publicznych personelem pomocy do zmartwychwstałego Chrystusa 

(uczniem i uczniem) by formować przez Ducha do przewodnika restrukturyzacji 

swojego życia, w ramach rodziny zapisane, którym jest Kościół. Odzyskać sens i 

wartość sakramentu przebaczenia (AIM AIR-KOŚCIÓŁ) 

 

 

Metodologia 

 

1. Pierwsza ewangelizacja skierowana do osób dorosłych, które nie uczęszczają do 

parafii lub parafii, które zaspokajają tylko zwrócić się do sakramentów (mąż, rodzice 

inicjacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży, ...) 

 

2. Mistagogiczna droga wiary, przez które dorośli odkrycia zawodowe i misyjne 

projekt swojego życia, aby dostać się do wyboru wiary (młodzież, młode pary, 

rodzice) 

 

3. Stała i systematyczna katecheza dla dorosłych i rodzin w celu wdrożenia projektu 

w chrzcielnej własnego powołania konkretnego (pojedyncze, rodzice, małżonkowie, 

bracia i siostry, związane z Serca Jezusa.) 

 

 

 

 

Strategie 

 

1. PRZED Ewangelizacja 

a) Trasa dla narzeczonych 

Czas trwania: 16 spotkań co tydzień, podzielona na dwie części: 

- Part One: 10 mecze (antropologiczna wizja projektu Stan) 

- Spiritual Retreat, wyciąć odpowiednio kerygmat (przed Wielkanocą) 



- Część druga: 6 spotkań, przejście z grupą młodych par 

 

b) Rodzice dzieci i młodzieży z chrześcijańskiego wtajemniczenia 

Czas trwania: 15 spotkań, dwa razy w tygodniu 

Trasa składa się z szkoły dla rodziców i małych dróg podczas czasów biblijnych 

silniejszych. Grupa Trasa jest ukierunkowany rodzin parafii. 

 

2. Drogą wiary mistagogiczna 

a) Trasa Young, od 5-tego roku szkoły średniej. 

Cele są trojakie: opcja fundamentalna, osobiste integracja, darem z siebie w służbie. 

Treść przedstawienia ścieżki integracji katechetyczne, liturgiczne i praca społeczna. 

Metodologia jest to, że dzielenie zintegrowany proces z różnych etapów (katecheza, 

szkoła modlitwy, rekolekcje młodzieżowe obóz letni synod, inicjatywy i gra party) 

 

b) trasy Młode Pary 

Grupa została założona przez pary po trasę dla małżeństwa perrseguire oznacza 

ciągłego i stałego szkolenia. Jest on podzielony na cztery lata 

 

3. Katecheza systematycznego i ustawicznego dla dorosłych i rodzin 

Trzy typy stabilnych grup: 

 

) Rodziny Grupa 

b) Bracia i siostry z Bractwa Niepokalanego 

c) Associate do Serca Jezusa 

 

 

Parafia organizacja 

Uczestniczące strony i duszpasterskie współodpowiedzialność 


