
Katowice 2017

WYDAWNICTWO

KSIĘGARNIA
św. JACKA

Nowa ewangelizacja
w archidiecezji katowickiej

Redakcja:
ks. Bogdan Biela



© 2017 by Księgarnia św. Jacka, Katowice

Recenzent: 
ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (Uniwersytet Opolski)

Przygotowanie do druku:
Izabela Jańczak

ISSN 1643-0131 
ISBN 978-83-8099-005-0

Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Śląskiego 
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice 
tel. +48 32 356 90 56 
faks +48 32 356 90 55 
internet: www.wtl.us.edu.pl 
e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl

Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58, 40-008 Katowice
tel.: +48 32 355 48 00
faks: +48 32 259 78 25
e-mail: redakcja@ksj.pl
księgarnia internetowa: www.ksj.pl

Druk i oprawa: 
Drukarnia GS sp. z o.o.
Łuczyce 450
32-010 Kocmyrzów-Luborzyca



Spis treści

WSTĘP .............................................................................................................................   11

I    Podstawy nowej ewangelizacji ....................................................................................  13

Pojęcie, typy i metody ewangelizacji w świetle współczesnego
nauczania Kościoła (ks. Bogdan Biela) .....................................................................  15

II   Nowa ewangelizacja w praktyce parafialnej .......................................................  41

Duszpasterstwo w parafii – wywiad (ks. Przemysław Nowak) ............................  43
Formy nowej ewangelizacji w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości

Społecznej w Piekarach Śląskich (Adam Zgodzaj) ...............................................  46
Działania duszpastersko-ewangelizacyjne w parafii pw. św. Józefa Robotnika

w Katowicach-Józefowcu (ks. Mariusz Staś) ..........................................................  49
Małe grupy i inne inicjatywy duszpasterskie (ks. Piotr Mroczkowski) ..............  52
10 kroków wiary (ks. Wojciech Iwanecki) ..................................................................  54
Szkoła modlitwy (ks. Dawid Drobisz) ........................................................................  55
Ewangelizacja modlitwą uwielbienia (ks. Wojciech Sztamberek) ..........................  57
Spotkania deuterokatechumenalne w parafii (ks. Jacek Michalski) ......................  59
Ewangelizacja i duszpasterstwo dzieci w parafii (ks. Rafał Kilianek) ...................  61
Duszpasterstwo dzieci – Mały Apostoł (ks. Dariusz Trzaskalik) ..........................  63
Szkoła życia z Bogiem – przygotowanie młodzieży do bierzmowania

(ks. Łukasz Brzeziecki) .................................................................................................  65
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza (ks. Bartłomiej Szymczak) ............  68
Akcja ewangelizacyjna dla młodych pt. Magnes (ks. Rafał Bogacki) ..................  71
Franciszkański Ruch Apostolski (ks. Tomasz Gojny) ..............................................  73
Znajdź pomysł na siebie – próba dotarcia do młodych (ks. Paweł Rylski) ......  75
Spotkania dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia

pierwszej komunii św. (ks. Sebastian Lewandowski) ............................................  77
Świąteczny Dar Serca (ks. Maciej Brol) ....................................................................  79
Kolędnicy Światowych Dni Młodzieży (ks. Mateusz Drobny) .................................  81
Rejs – wielkopostna droga do świętości (ks. Dariusz Kamiński) ........................  83
Parafialne misterium wielkopostne (ks. Paweł Gajda) ............................................  86
Festyn parafialny (ks. Łukasz Pasuto) .........................................................................  88
Inicjatywy ewangelizacyjne w parafii św. Stanisława w Żorach (ks. Rafał Moroń) ...  90
Jarmark św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (ks. Michał Przybylski) ......  93
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Ks. Tomasz Wysłucha) ............................  95



6 SPIS TREŚCI

III  Nowa ewangelizacja w praktyce poza(ponad)parafialnej ...............................  97

Ewangelizacja w szkole podstawowej (ks. Daniel Walusz) ....................................  99
Rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych (ks. Sebastian Mandrysz) .....  101
Rekolekcje z Królem lwem (ks. Szymon Resiak) ...........................................................  104
Rekolekcje z bł. Jose Luisem Sanchesem del Rio oraz Bal Wszystkich Świętych

(ks. Łukasz Grzywocz) ...................................................................................................  106
Rekolekcje ewangelizacyjno-warsztatowe w Zespole Szkół Plastycznych

w Katowicach (ks. Tomasz Antczak) .............................................................................  108
Oaza Ewangelizacji (ks. Karol Lubowiecki) ................................................................  112
Seminarium Odnowy Wiary (ks. Mateusz Krupa) ......................................................  115
Parafialne koncerty ewangelizacyjne (ks. Piotr Lewandowski) ................................  119
Anielskie kolonie (ks. Rafał Mandel) ........................................................................... 121
Boskie kolonie (ks. Zbigniew Janota) .......................................................................... 124
Pielgrzymka jako próba ewangelizacji (ks. Patryk Dąbrowski)  .................................  127
Zaangażowanie kapelana szpitalnego w dzieło nowej ewangelizacji

(ks. Krzysztof Tabath) ......................................................................................................  129

IV     Dzieła nowej ewangelizacji ...........................................................................................  133

Osobista rozmowa ewangelizacyjna i świadectwo (Piotr Werwiński) .................. 135
Ewangelizacja przez Szkoły Nowej Ewangelizacji (ks. Łukasz Płaszewski) ...........  139
Działania ewangelizacyjne podejmowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji

Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach (ks. Tomasz Rafalski) ............................  141
Działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Miłosiernego
w Rybniku-Chwałowicach (ks. Bogdan Kania) .........................................................  143

Ewangelizacja uliczna (Dominik Chwolik) ...................................................................  145
Wspólnota Dobrego Pasterza – ewangelizacja wśród uzależnionych

(Wioletta Iwanicka-Richter) ......................................................................................... 148
Młodzi na progu – ewangelizacja (nie tylko) bierzmowańców (Katarzyna Trefler) .....  150
Duszpasterstwo małżeństw niepłodnych (ks. Kazimierz Musioł) .............................  155
Przystanek Jezus (ks. Tomasz Madzia) ...........................................................................  157
Szkolne Koło Caritas – Pomoc sąsiedzka (ks. Tomasz Niedziela) .............................  159
Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

przy parafii bł. Karoliny w Tychach (Wojciech Teister, Aleksander R. Bańka) .....    162
Strefa Pomocy Duchowej: Uczynki miłosierdzia w służbie nowej ewangelizacji

(Aleksander R. Bańka, Magdalena Biolik) ..................................................................  167
Tyskie Wieczory Uwielbienia (Aleksander R. Bańka) .................................................  176
Tyski Orszak Trzech Króli (ks. Tomasz Mężyk) ............................................................  182
Wywiad z założycielem Scholi Duchu Ogniu (ks. Tomasz Farbotko) .......................  185
Światło w familoku (Katarzyna Kasprzyk) ....................................................................  187



7SPIS TREŚCI

www.SzukajacBoga.pl (Norbert Klama) .....................................................................  190  
Serwisy społecznościowe archidiecezji katowickiej w procesie ewangelizacji

(ks. Grzegorz Wieczorek) ..............................................................................................  193
Dzieła ewangelizacyjne w archidiecezji katowickiej w Nadzwyczajnym Roku

Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego (ks. Krzysztof Bednarek) ........................... 196
Ewangelizacja w doświadczeniu choroby, cierpienia i umierania w hospicjum

(ks. Karol Faj) ..................................................................................................................  198
Kurs ALPHA jako narzędzie ewangelizacyjne (ks. Bartosz Jankowski) .................  202
Ewangelizacja 170 m pod ziemią (Jacek Strojny) ......................................................  204

ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................  207



New Evangelisation in the Archdiocese of Katowice

Table of contents

INTRODUCTION .........................................................................................................   11

I     The basis of the New Evangelization .......................................................................   13

Concepts, types and methods of evangelisation in the light
of the contemporary teaching of the Church ( father Bogdan Biela) ...................  15

II   New Evangelisation in the parochial practice ....................................................  41

Ministry in a parish – interview ( father Przemysław Nowak) ..............................  43
Forms of the new evangelisation in the Shrine of Mother of Justice

and Social Love in Piekary Śląskie (Adam Zgodzaj) ............................................  46
Pastoral and evangelisation actions in St. Joseph the Worker Parish

in Katowice-Józefowiec ( father Mariusz Staś) ......................................................  49
Small groups and other pastoral initiatives ( father Piotr Mroczkowski) ...........  52
10 steps of faith ( father Wojciech Iwanecki) ...........................................................  54
School of prayer ( father Dawid Drobisz) .................................................................  55
Evangelisation by praise and worship ( father Wojciech Sztamberek) ...............  57
Deuterocatechumenal meetings in a parish ( father Jacek Michalski) ..............  59
Evangelisation and children ministry in a parish ( father Rafał Kilianek) .........  61
Children ministry a Little Apostle ( father Dariusz Trzaskalik) ...........................  63
School of life with God a preparation of the young for confirmation

( father Łukasz Brzeziecki) .........................................................................................  65
Liturgical Service of the Altar Ministry ( father Bartłomiej Szymczak) ...........  68
Evangelisation event for the young Magnes ( father Rafał Bogacki) .................  71
Franciscan Apostolic Movement ( father Tomasz Gojny) .........................................  73
Find an idea for Your-Self an attempt to find a way to the young ( father Paweł Rylski) ...  75
Meetings for parents of children getting ready for the First Communion

( father Sebastian Lewandowski) ...............................................................................  77
A Festive Gift of a Heart ( father Maciej Brol) ..........................................................  79
Carol singers of the World Youth Day ( father Mateusz Drobny) .........................  81
Cruise – lenten road to sainthood ( father Dariusz Kamiński) ................................  83
Parish Lenten Mystery ( father Paweł Gajda) ...........................................................  86
Parish picnic ( father Łukasz Pasuto) ............................................................................  88
Evangelisation initiatives in St. Stanislaus Parish in Żory ( father Rafał Moroń) .....  90
Apostles Philip and Jacob’s Fair in Żory ( father Michał Przybylski) ..................  93
Catholic Youth Association (Father Tomasz Wysłucha) ...........................................  95



9TABLE OF CONTENTS

III  New Evangelisation outside parish ..........................................................................  97

Evangelisation in a primary school ( father Daniel Walusz) .................................  99
Lenten retreat for primary schools ( father Sebastian Mandrysz) ...........................  101
Retreat with The Lion King ( father Szymon Resiak) .....................................................  104
Retreat with a blessed Jose Luis Sanches del Rio and All Saints’ Ball

( father Łukasz Grzywocz) ..............................................................................................  106
Evangelisation-and-workshop retreat in the Art Schools in Katowice
( father Tomasz Antczak) ...................................................................................................  108
Evangelisation Oasis ( father Karol Lubowiecki) .......................................................  112
Renewal of Faith Seminar ( father Mateusz Krupa) .....................................................  115
Parish evangelisation concerts ( father Piotr Lewandowski) ....................................  119
Angelic camp ( father Rafał Mandel) ...........................................................................  121
Divine camp ( father Zbigniew Janota) .........................................................................  124
Pilgrimage as an attempt to evangelise ( father Patryk Dąbrowski) .........................  127
Involvement of a hospital chaplain in the work of a new evangelisation

( father Krzysztof Tabath) ..............................................................................................  129

IV      Works of the New Evangelisation ................................................................................  133

Personal evangelisation conversation and a testimony (Piotr Werwiński) ..............  135 
Evangelisation by Schools of the New Evangelisation ( father Łukasz Płaszewski) ...  139
Evangelisation actions of the School of the New Evangelisation

of Risen Christ in Gliwice ( father Tomasz Rafalski) ...............................................  141
Activities of the School of the New Evangelisation of Merciful Jesus

in Rybnik-Chwałowice ( father Bogdan Kania) ........................................................  143
Street Evangelisation (Dominik Chwolik) ....................................................................  145
Community of the Good Shepherd – evangelisation among addicts

(Wioletta Iwanicka-Richter) ........................................................................................  148
The young at the threshold – evangelisation (not only) for candidates

for confirmation (Katarzyna Trefler) .........................................................................  150
Barren married couples ministry ( father Kazimierz Musioł) ..................................  155
Przystanek Jezus /Station Jesus/ ( father Tomasz Madzia) .......................................  157
School Caritas group – Neighbourhood support ( father Tomasz Niedziela) .........  159  
Spirituality Centre of the Light-Life Movement at the blessed

Karolina Parish in Tychy (Wojciech Teister, Aleksander R. Bańka) ......................  162
Spiritual Help Zone: The deeds of mercy in the service of the new evangelisation

(Aleksander R. Bańka, Magdalena Biolik) ...................................................................  167
Tychy Praise and Worship Evenings (Aleksander R. Bańka) .......................................  176
Entourage of the Three Kings in Tychy ( father Tomasz Mężyk) ...................................  182
An interview with a founder of Spirit Fire school ( father Tomasz Farbotko) .............  185



10 TABLE OF CONTENTS

Light in the tenement (Katarzyna Kasprzyk) ................................................................  187
www.SzukajacBoga.pl (Norbert Klama) ......................................................................  190
Social media in the Archdiocese of Katowice in the process of evangelisation

( father Grzegorz Wieczorek) ........................................................................................  193
Evangelisation works in the Archdiocese of Katowice in the Extraordinary
Jubilee Year of the Divine Mercy ( father Krzysztof Bednarek) ..................................  196
Evangelisation in the experience of illness, suffering and dying at a hospice

( father Karol Faj) ............................................................................................................  198
Kurs ALPHA courses as a tool of evangelisation ( father Bartosz Jankowski) ................  202
Evangelisation 170 meters underground (Jacek Strojny) .............................................  204

CONCLUSION ................................................................................................................  207



WSTĘP

W posynodalnej adhortacji apostolskiej o ewangelizacji w świecie współcze-
snym Evangelii nuntiandi (1975) Paweł VI dobitnie stwierdził, że „nakaz głosze-
nia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłan-
nictwem Kościoła, nakaz ten i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie 
wielkich i poważnych przemian w dzisiejszym społeczeństwie. Obowiązek ewan-
gelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on naj-
prawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji” (EN 14). Podobnie 
kilkanaście lat później również w posynodalnej adhortacji Christifideles laici 
o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze 
Watykańskim II Jan Paweł II podkreślił jeszcze dobitniej: „Z pewnością nakaz 
Jezusa: «Idźcie i głoście Ewangelię» zawsze pozostaje tak samo ważny i przyna-
glający. Jednak sytuacja aktualna nie tylko świata, ale różnych części Kościoła 
absolutnie wymaga, aby na słowo Chrystusa odpowiedzieć posłuszeństwem bar-
dziej zdecydowanym i wielkodusznym” (ChL 33). Na pilną potrzebę ewangelizacji 
wskazywał także Benedykt XVI, o czym świadczy choćby powołanie przez nie-
go Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji (21 września 2010 roku), która ma 
pomóc w odpowiedzi na tę głęboką potrzebę oraz zwołanie XIII Zwyczajnego 
Zgromadzenia Synodu Biskupów pod hasłem „Nowa ewangelizacja dla przekazu 
wiary chrześcijańskiej” (7–28 października 2012 roku)1.

Jego zwieńczeniem jest ogłoszona 24 listopada 2013 roku adhortacja apostol-
ska o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium, w której pa-
pież Franciszek już na wstępie stwierdził, że „działalność misyjna «stanowi także 
dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierw-
szym miejscu». Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali poważnie 
te słowa? Po prostu uznalibyśmy, że działalność misyjna stanowi wzorzec każ-
dego dzieła Kościoła. Przyjmując to, biskupi Ameryki Łacińskiej stwierdzili, że 
«nie możemy dłużej pozostawać w spokoju, w biernym oczekiwaniu, w naszych 
kościołach» i że trzeba koniecznie dokonać przejścia «od duszpasterstwa zwy-
kłego zachowywania stanu rzeczy do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego»” 
(EG 15). W kolejnym punkcie adhortacji papież stwierdził, iż „istnieje bardzo 
wiele tematów związanych z ewangelizacją współczesnego świata, które można 
by tu rozwinąć. Zrezygnowałem jednak ze szczegółowego omówienia tych licz-
nych kwestii, które powinny być przedmiotem badań i starannego pogłębienia. 

1 W Lineamentach XIII Synodu Biskupów z 2011 r. czytamy: „Jak sam Papież wspomina, decy-
zję o poświęceniu przyszłego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów tematowi nowej ewangeli-
zacji należy odczytywać w ramach całościowego planu, którego ostatnimi etapami było utworzenie 
dykasterii ad hoc oraz ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini; plan ten 
wyrasta z dążenia do odnowy działalności ewangelizacyjnej, które ożywiało nauczanie i posługę 
apostolską Papieży Pawła VI i Jana Pawła II” (1).
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Nie uważam także, że należy oczekiwać od papieskiego nauczania definitywne-
go lub wyczerpującego słowa na temat wszystkich spraw dotyczących Kościoła 
i świata. Nie jest rzeczą stosowną, żeby Papież zastępował lokalne Episkopaty 
w rozeznaniu wszystkich problemów wyłaniających się na ich terytoriach. W tym 
sensie dostrzegam potrzebę przyjęcia zbawiennej «decentralizacji»” (EG 16).

W ten kontekst wpisują się działania ewangelizacyjne Kościołów lokalnych, 
które są niejako potwierdzeniem powyższych słów papieża. Dotyczy to także 
Kościoła w Polsce i poszczególnych polskich diecezji. Również archidiecezja ka-
towicka podejmuje od wielu lat różnorakie działania ewangelizacyjne na płasz-
czyźnie instytucjonalnej, parafialnej, ponadparafialnej oraz w ramach stowarzy-
szeń, ruchów i wspólnot odnowy Kościoła2. Przedstawiana publikacja prezentuje 
te działania podejmowane przez duchownych oraz wiernych świeckich w archi-
diecezji katowickiej. Stanowi ona niejako dopełnienie dwóch poprzednich opra-
cowań: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce oraz Pastoralne 
nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej3. Oczywiście prezentowana publikacja 
nie może pokazać całego spektrum różnorakich działań podejmowanych w archi-
diecezji w ramach nowej ewangelizacji. Opisane na kartach tej książki inicjatywy 
ewangelizacyjne pokazują jednak, że możliwe jest różnorodne zaangażowanie 
duszpasterskie i że Kościół jest wspólnotą żywą, która działa na różnych polach. 
Wiele z zaprezentowanych tu inicjatyw przynosi owoce, z których mogą korzy-
stać wszyscy, którym leży na sercu misyjny nakaz Chrystusa. 

Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza stanowi niejako wpro-
wadzenie do pozostałych, ukazując podstawy teoretyczne nowej ewangelizacji 
w świetle współczesnego nauczania Kościoła. Następne części przedstawiają ini-
cjatywy ewangelizacyjne podejmowane w parafii, poza parafią oraz różnorakie 
dzieła ewangelizacyjne. Niektóre z tych działań ewangelizacyjnych zostały już 
zaprezentowane w książce Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej. 
Wszystkie one potwierdzają stwierdzenie papieża Franciszka, że „duszpaster-
stwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego kryterium pasterskie-
go, że «zawsze się tak robiło»” (EG 33). W tym miejscu pragniemy podziękować 
wszystkim autorom, którzy podzielili się swoim ewangelizacyjnym doświadcze-
niem. Jednocześnie mamy nadzieję, że inicjatywy zaprezentowane w tej książce 
staną się inspiracją dla duszpasterzy i wiernych świeckich oraz zachęcą do coraz 
większego zaangażowania się w budowanie Kościoła nie tylko na śląskiej ziemi.

ks. Bogdan Biela

2 O podejmowanych działaniach ewangelizacyjnych można dowiedzieć się między innymi na 
Kongresach Ruchów Archidiecezji Katowickiej. Szósty taki kongres na temat Nowa ewangelizacja 
dla przekazu wiary odbył się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 24.10.2015 r.

3 Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, red. B. Biela, Katowice 2011; tenże, 
Pastoralne nawrócenie w teorii i praktyce parafialnej, Katowice 2014.


