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Inspiracja i inicjatywa 
 

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała jako odpowiedź na słowa 

Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu” (Mk 16, 15; por. Mt 28, 19). Jest także konsekwencją 

wezwania Ojca Świętego Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, 

które zostało wypowiedziane najpierw w Nowej Hucie w 1979 

roku, gdzie Papież zapowiedział, że „rozpoczyna się nowa 

ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co 

pierwsza”, a następnie w 1983 roku na Haiti, gdzie mówił                

o konieczności zaangażowania się w nową ewangelizację, „nową 

w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie”. 

 



Szkoły w Polsce 

W Polsce Szkoły istnieją na terenie wielu diecezji od 1993roku, 

współpracując ze sobą na zasadzie partnerstwa. Nasza 

Wspólnota należy do Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa 

Zmartwychwstałego w Gliwicach, zwanej Wspólnotą SNE Gliwice. 

Wszystkie szkoły są zjednoczone we współpracy formacyjnej 

w ramach Programu „Redemptoris Missio” i posiadają 

zatwierdzenie w Kościele Katolickim. SNE wchodzi w skład 

międzynarodowego projektu – KeKaKo (kerygmat, charyzmat, 

wspólnota) – Katolickiego Stowarzyszenia, które skupia 

kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji, oraz w skład 

ACCSE/2000 (Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół 

Nowej Ewangelizacji) 



Program 

Program „Redemptoris Missio” to program duszpasterski powstały 

w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do nowej 

ewangelizacji. Zrzesza on szkoły diecezjalne z całej Polski,                

z których każda zatwierdzona jest przez biskupa danej diecezji          

i jemu bezpośrednio podlega. Program ten to wizja odnowionego 

Kościoła, który głosi kerygmat (Osobę Jezusa, jedynego 

Zbawiciela, Pana i Mesjasza), czyni to z mocą Ducha Świętego, 

będąc wspólnotą zewangelizowaną i ewangelizującą. 



Zdanie Biskupa 

"Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego jest 

wspólnotą osób, którą można umieścić w nurcie ruchów 

zmierzających ku podjęciu osobistej decyzji wiary i oddania się 

Bogu. Przez swą działalność dąży do uformowania katolików w ten 

sposób, by każdy był świadomy i gotowy do podjęcia, wg swych 

możliwości, dzieła ewangelizacji. (…) Zarówno w nauczaniu, jak 

i w metodzie pracy, Szkoła zgodna jest z nauką Kościoła, realizując 

wezwanie do nowej ewangelizacji". – słowa ks. bp Gerarda Kusza 

na temat SNE Diecezji Gliwickiej. 

 



Duchowość  

Duchowość Szkoły Nowej Ewangelizacji w Polsce stanowi bycie uczniem 
Jezusa, dlatego czynnikiem głównym jest otwarcie na Ducha Świętego, aby 
pod Jego działaniem każdy uczestnik doświadczył nowego spotkania                
z Chrystusem, jako osobistym Zbawicielem i Panem, oraz nowego zapału 
ewangelizatora. Idąc za słowami Jana Pawła II wypowiedzianymi                      
w Częstochowie w 1997 r.: „Duszą Nowej Ewangelizacji jest głębokie życie 
wewnętrzne, ponieważ tylko ten, kto trwa w Chrystusie przynosi owoc obfity 
(por. J 15, 5)”, Szkoła Nowej Ewangelizacji za swoją „duszę” uznaje głębokie 
życie wewnętrzne, dlatego też styl życia duchowego wyznaczają: 

 codzienna modlitwa Słowem Bożym, 

 aktywne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła – zwłaszcza 
w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, 

 współpraca z działaniami Kościoła diecezjalnego – pod przewodnictwem 
Biskupa.  

 



Podstawa funkcjonowania 

Podstawą funkcjonowania każdej Szkoły Nowej 

Ewangelizacji jest oparcie się na trzech filarach: 

kerygmacie, charyzmacie i wspólnocie (KeKaKo). 

Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny                    

i przejawia się w każdym działaniu SNE. 



Misja 

Misją Jezusa było zbawienie wszystkich ludzi, wszechczasów i wszystkich 

krańców ziemi. Żyjąc na ziemi był jednak ograniczony czasem i przestrzenią, 

dlatego na początku swojej działalności zgromadził wokół siebie uczniów, aby 

w ten sposób pomnożyć swoją obecność i przedłużyć swój zasięg. Jezus 

zajmował się nie tylko szerzeniem Dobrej Nowiny, ale formacją uczniów, którzy 
mogli kontynuować Jego dzieło lecz nie ograniczył się wyłącznie do 

formowania uczniów. Zmierzał do tego, aby każdy z Jego uczniów pewnego 

dnia stał się mistrzem zdolnym do formowania innych uczniów. Parafrazując 

przypowieść o siewcy (por. Mt 13, 3-9), w którym ziarno padające na ziemię 
wydaje owoc trzydziesto-, sześćdziesięcio- lub stokrotny, można powiedzieć, że 

plon trzydziestokrotny przynosi ewangelizacja, plon sześćdziesięciokrotny 

formacja ewangelizatorów, zaś plon stokrotny formacja formatorów. 

 



Po co wspólnota? 

Bez środowiska, w którym osoba zewangelizowana będzie mogła wzrastać, 

nawet najpiękniejsze przeżycia związane z ewangelizacją i najszczersze podjęte 

decyzje dotyczące nowego życia, z czasem pozostaną tylko dalekim 

wspomnieniem. Dlatego każda inicjatywa ewangelizacyjna podejmowana 
przez SNE Jezusa Zmartwychwstałego zmierza do zaproszenia osoby 

zewangelizowanej do wspólnoty, w której będzie mogła wzrastać w wierze, 

poznaniu i doświadczeniu Boga. W związku z tym SNE Diecezji Gliwickiej nie 

podejmuje się inicjatyw ewangelizacyjnych, które nie zapewniają 
uczestniczącym w niej osobom dalszego środowiska wzrostu, jakim jest 

wspólnota. Stąd podstawą formacji w SNE Jezusa Zmartwychwstałego, zgodnie 
z fundamentem każdej Szkoły, jakim jest KeKaKo, jest bycie we wspólnocie. Nie 

ma formacji bez wspólnoty. Cała formacja proponowana przez SNE Diecezji 

Gliwickiej dokonuje się we wspólnocie. 

 



Po co formacja (rozwój duchowy)? 

Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu (adhortacji Christifideles 

laici)  podkreślał konieczność wzrastania w życiu wierzących: 

„Ewangeliczny obraz krzewu winnego i latorośli ukazuje nam 

jeszcze jeden podstawowy aspekt życia i misji świeckich: 

wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia 

obfitszego owocu. (…) Człowiek, w swojej wolności, wezwany jest 

przez Boga, by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Tego wezwania 

nie może on nie podjąć, nie może się uchylać od swojej osobistej 

odpowiedzialności” (ChL 57). 

 



Filie SNE Gliwice 

Wspólnota SNE Gliwice spotyka się w różnych miejscach, tworząc 

tzw. filie. Obecnie jest ich osiemnaście, w tym od września 2016 

SNE Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich 

Górach Opatowicach, która spotyka się raz w tygodniu. Są to 

spotkania modlitewno-formacyjne, które rozpoczynają się krótkim 

nauczaniem, świadectwem, a następnie modlitwą uwielbienia 

Boga przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Każdy 

miesiąc kończymy wspólnie Mszą św. dziękczynną w intencji 

członków wspólnoty i ich rodzin. 

 



Odpowiedzialni 

Na czele Wspólnoty SNE JZ stoi lider, któremu podlegają 

zastępcy oraz odpowiedzialni za poszczególne filie 

wspólnoty. Lider jest zobligowany do troski o ich 

formację. 

Liderzy i duszpasterze poszczególnych filii wspólnoty 

odpowiadają za wzrost i rozwój animatorów, którzy          

z kolei biorą na siebie odpowiedzialność za formację 

pozostałych jej członków.  

 



Odpowiedzialni 

    Delegowany przez biskupa z ramienia diecezji do pełnienia funkcji 

asystenta kościelnego SNE Diecezji Gliwickiej jest ks. Artur Sepioło.  

    Duszpasterzami SNE Gliwice są również ks. Adam Koppel oraz ksiądz 

Jarosław Zawadzki, który jest zatrudniony przez Stowarzyszenie SNE. 

    Opiekunem duchowym naszej tarnogórskiej filii SNE jest ks. Mateusz 

Batóg. 

    Odpowiedzialną za formację członków SNE Matki Sprawiedliwości         

i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach jest Gabriela Dziedzic. 



Struktura formacji 

Struktura formacji proponowana przez SNE Diecezji Gliwickiej 
członkom jej wspólnot zawiera pięć elementów: 

 życie modlitewno – sakramentalne, 

 aktywne uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach 
wspólnoty, 

 uczestnictwo w małej grupie dzielenia, 

 angażowanie się w kursy SNE jako uczestnik i jako prowadzący, 

 codzienna indywidualna formacja tematyczna na podstawie 
materiałów formacyjnych SNE Diecezji Gliwickiej. 

 



Cel 

Celem SNE jest nie tylko ewangelizacja. SNE w swojej działalności 
przyjmuje metodę Jezusa i Jego Apostołów, oznacza to, że chce 
przygotowywać innych do tego, by mogli skutecznie przekazywać 
Dobrą Nowinę o Jezusie. Oprócz ewangelizowania zajmuje się 
więc formacją ewangelizatorów. Nie na tym jednak posługa SNE 
się kończy. Ostatecznym celem jest formowanie formatorów 
ewangelizatorów zgodnie z poleceniem św. Pawła, jakiego udzielił 
on Tymoteuszowi: „a to, co usłyszałeś ode mnie, za 
pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, 
którzy będą zdolni nauczać też innych” (2 Tm 2, 2). 

 



Formacja 

Realizując swoje cele, SNE organizuje szereg kursów 

ewangelizacyjnych i formacyjnych o różnorodnej 

tematyce. Prowadzi systematyczną formację osób 

należących do wspólnoty w ramach „małych grup” 

inaczej grup dzielenia, które są podstawowymi 

komórkami wspólnoty, jako miejsce nie tylko formacji, 

ale wzajemnego wsparcia i budowania relacji. 

 



Małe grupy 

Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników 
w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie 
każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając 
z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego 
animatora.  

Obecnie w naszej filii SNE Tarnowskie Góry, jest 11 grupek (w tym 3 
męskie), po kilka osób w grupce. Spotkania w grupach 
organizowane są w terminach dogodnych dla wszystkich 
członków grupki i odbywają się raz w miesiącu. Staramy się też      
o pogłębianie więzi wszystkich członków i sympatyków wspólnoty 
poprzez agapy, wspólne wyjazdy, zabawy np. karnawałowe. 

 



Diakonie 

Jako uczniowie Pana Jezusa, „który nie przyszedł, aby Mu służono, 

lecz aby służyć” (Mt20,28), w naszej filii wspólnoty SNE służymy 

innym i sobie nawzajem, w diakoniach, tj.: diakonia techniczna, 

diakonia muzyczna, diakonia modlitwy uwielbienia, diakonia 

gościnności, diakonia wstawienników różańcowych, diakonia 

modlitwy wstawienniczej, diakonia nauczycielska oraz diakonia 

Młodych, m.in. pomagająca duszpasterzom w przygotowaniu 

młodzieży do bierzmowania.  



Podsumowanie 

Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego jest 
wspólnotą, która prowadzi osoby do świadomej decyzji wiary         
i oddania się Bogu, przygotowuje także do podjęcia, wg 
możliwości danej osoby, dzieła ewangelizacji. 

Do Wspólnoty zapraszamy wszystkich, pragnących zbudowania 
więzi z Bogiem i ludźmi oraz pogłębienia wiary, odkrywania 
swojego powołania i miejsca w Kościele Świętym. 

Pozostałe informacje o SNE JZ Diecezji Gliwickiej, znajdują się na 
stronie internetowej: https://snegliwice.org/ 



Dziękuję za uwagę 


