ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
WYJAŚNIENIE IDEI
Diecezjalna Szkoła Animatora Dekapol to propozycja formacji duchowointelektualnej dla tych, którzy chcą być animatorami i we ścisłej współpracy z kapłanami
służyć odpowiedzialnie we własnych parafiach. Świadomość czym jest ewangelizacja,
a więc co to jest kerygmat, katecheza, mistagogia oraz praktyczna znajomość
różnorodnych form i metod towarzyszenia innym na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej
w Kościele katolickim stanowią istotną pomoc w wypełnianiu osobistej i wspólnotowej misji
czynienia uczniów ze wszystkich narodów (por. Mt 28, 19) oraz decydują o jakości jej
realizowania.
Nazwa szkoły nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce w Dekapolu, kiedy to
Pan Jezus przybył do kraju Gerazeńczyków, gdzie uwolnił człowieka opętanego (Mk 5,
1-20). Uwolniony chciał odpłynąć wraz z Jezusem, lecz Mistrz nie zgodził się na to i zlecił
mu misję: „wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak
ulitował się nad tobą”. I słowo Boże zaświadcza, że wrócił do swoich i rozgłaszał
w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił. Ten poganin, opanowany przez wszystkie
rodzaje złych duchów poprzez spotkanie z Jezusem i posłanie stał się prawdziwym
ewangelizatorem i animatorem dla innych. W sensie symbolicznym i duchowym życzymy
sobie, by szkoła była przestrzenią spotkania, formowania i posłania w taki sposób, by
uczestnicy - mając też doświadczenie wspólnej drogi - powrócili do swoich parafii służąc
tym, kogo tam spotkają, nie tylko wiedzą, lecz pedagogią żywej wiary.
Poprzez różne formy praktycznych zajęć, warsztatów i wykładów z wybranych
zagadnień z teologii fundamentalnej, biblijnej, dogmatycznej, duchowości i ewangelizacji
szkoła zamierza spełniać swoją misję w Kościele lokalnym formując nowych
i kompetentnych animatorów i liderów ewangelizacji dla parafii.

JAKI CEL?
Diecezjalna Szkoła Animatora Dekapol chce pomóc, aby w Diecezji Toruńskiej było
więcej kompetentnych „pomocników kapłanów” przygotowanych do posługiwania:

- w procesie towarzyszenia młodzieży zarówno przygotowującej się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania, jak i po bierzmowaniu (umiejętność prowadzenia małej
grupy),

- podczas rekolekcji szkolnych i parafialnych (umiejętność dzielenia się wiarą,
posługiwanie się świadectwem oraz różnymi formami ewangelizacyjnymi),

- w prowadzeniu grup formacyjnych dla młodzieży i dorosłych (własna formacja
warunkiem formacji innych).
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DLA KOGO?
Diecezjalna Szkoła Animatora Dekapol przeznaczona jest dla młodzieży, która
ukończyła 17 rok życia i dla dorosłych.
Dla tych, co należą do różnych wspólnot będzie okazją odkrycia w sobie nowego
zapału i zdobycia nowych kompetencji. Dla tych zaś, którzy dopiero co zaczynają swoje
zaangażowanie w parafię otrzymają konkretną formację na drodze ku dojrzałości
chrześcijańskiej i posługi. Szkoła nie proponuje ani tym bardziej nie narzuca jakiejś
specyficznej formy duchowości.
Od kandydatów wymagane jest przedstawienie pisemnego skierowania od Księdza
Proboszcza własnej parafii wraz z krótką opinią oraz pisemne zobowiązanie się kandydata
do uczestniczenia w całości formacji szkoły.

ORGANIZACJA SZKOŁY
Szkoła realizuje program w trakcie dwóch lat poprzez:

- cykl spotkań formacyjnych w ramach czternastu jednodniowych zjazdów, które

-

odbywają się w III soboty miesiąca (od października do maja) w godz. od 10.00 do
17.00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
oraz przewidzianych warsztatów i kursów.

Koszt udziału w szkole to: 150 zł na rok, które pokrywa parafia posyłająca
kandydata (w przypadku trudności można poprosić o wsparcie z Funduszu
Duszpasterskiego) oraz 70 zł na rok, które pokrywa uczestnik za udział w warsztatach
i kursach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKOŁĘ
Odpowiedzialnym i prowadzącym Diecezjalną Szkołę Animatora Dekapol jest
Referat ds. Nowej Ewangelizacji i Formacji Wiernych Świeckich przy Wydziale
Duszpasterskim Diecezji Toruńskiej.
Zadeklarowali swoją pomoc także: ks. dr hab. Piotr Roszak (prof. UMK), ks. prof. dr
hab. Dariusz Zagórski, ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki oraz osoby ze Szkoły Nowej
Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, Ruchu Światło-Życie, Drogi Neokatechumenalnej,
Odnowy w Duchu Świętym.

HARMONOGRAM SZKOŁY
Pierwszy rok formacji nastawiony jest zarówno na odkrywaniu grupy dzielenia jako
fundamentu rozwoju i narzędzia ewangelizacyjnego, jak i na zdobywaniu umiejętności
prowadzenia małej grupy, stąd tematyka zajęć oscyluje wokół następujących zagadnień:

- kim jest animator (sylwetka, kompetencja, wiedza, umiejętności, charakter),
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- komunikacja w posłudze animatora (modele komunikacji, bariery komunikacyjne, etyka
komunikacji),

- proces grupowy (dynamika grupy, etapy tworzenia i rozwoju grupy, konflikty i trudne
sytuacje w grupie)
Przewidziane warsztaty i kursy: rekolekcje GPS lub kurs Nowe Życie, kurs Emaus i
Chłopiec z chlebami.
Drugi rok nastawiony jest na pogłębiania dotychczasowych umiejętności, a także
dalsze zdobywanie wiedzy i kompetencji animatora i ewangelizatora:

- warsztaty z metod ewangelizacyjnych,
- wykłady z teologii.
Przewidziane warsztaty i kursy: kurs Jan i kurs Jezus w Czterech Ewangeliach.
Szczegółowy harmonogram będzie dostępny z początkiem września 2019 roku.
Po drugim roku formacji dla tych, którzy chcieliby pogłębiać swoją formację
proponujemy udział w kursie Historia Zbawienia i kursie Mojżesz.

WYKŁADY W SZKOLE - FORMACJA INTELEKTUALNA
Szkoła w ścisłej współpracy z Wydziałem Teologicznym UMKa w Toruniu
przewiduje także teologiczną formację intelektualną, która będzie realizowana poprzez
wykłady z wybranych zagadnień z zakresu teologii biblijnej, fundamentalnej,
dogmatycznej, moralnej i pastoralnej.

ZAŚWIADCZENIE
Uczestnicy Diecezjalnej Szkoły Animatora Dekapol otrzymają stosowne
zaświadczenie podpisane przez Księdza Biskupa Ordynariusza, które będzie stanowiło
potwierdzenie przeżytej formacji i nabycia mentalności pastoralnej zgodnej z zasadami
teologicznymi.
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