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ORGANIZACJA POSŁUGI DIECEZJALNEGO ZESPOŁU DOBRY POCZĄTEK  

 

Programy Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca i Spotkania dla narzeczonych (skrót: 

WDN/SDN) prowadzone są przez Diecezjalny Zespół Dobry Początek (skrót: DZDP) powołany 

przez biskupa Ryszarda Kasynę w dniu 25 marca 2013 roku. Zespół Dobry Początek tworzą 

małżonkowie i księża prowadzący programy przygotowania do małżeństwa oraz programy dla 

małżonków metodą dialogowo-kerygmatyczną. Przez prowadzenie programów wypełniają oni 

misję świadków wiary wynikającą z przynależenia do Kościoła oraz przyjętych sakramentów 

małżeństwa lub kapłaństwa. 

W Diecezjalnym Zespole Dobry Początek występują różne poziomy zaangażowania:  

Wspomagający - osoby, które uczestniczą w prowadzeniu WDN/SDN, aby zapoznać się 

z jego metodologią, natomiast nie prowadzą jeszcze wprowadzeń do tematów.  

Prowadzący - osoby, które prowadzą co najmniej jedno wprowadzenie do tematu w ramach 

WDN/SDN. 

Animatorzy - małżonkowie i kapłani, którzy uczestniczą w bieżącej formacji DZDP; 

poprowadzili już kilka tematów; uczestniczyli w rekolekcjach kerygmatycznych; akceptują 

i realizują program i metodologię WDN/SDN; powołani są do posługi animatora przez Radę 

Koordynacyjną DZDP na wniosek Koordynujących dekanat; natomiast kapłani są powołani przez 

Biskupa Diecezjalnego na wniosek Rady Koordynacyjnej. 

Odpowiedzialni - małżonkowie i kapłani, którzy jako Animatorzy zadeklarowali stałe 

uczestnictwo w formacji DZDP. Koordynujący dekanat powierzyli im odpowiedzialność za 

organizację i przeprowadzenie danego WDN/SDN zgodnie z wytycznymi: Zasady prowadzenia 

Weekendów dla narzeczonych i Spotkań dla narzeczonych. Dobierają oni do współpracy inne 

małżeństwa i księży.  

Koordynujący dekanat - małżeństwo i kapłan, którzy koordynują zgłaszanie terminów 

WDN/SDN oraz całą aktywność DZDP w dekanacie. Raz w roku zgłaszają do Rady 

Koordynacyjnej propozycje zmian w posługach osób zaangażowanych w DZDP. Zgłaszają także 

nowe pary małżeńskie i księży do włączenia w grono Animatorów oraz przedstawiają do 

zatwierdzenia nowych Odpowiedzialnych. Koordynujący dekanat są wyznaczeni przez Biskupa 

Diecezjalnego na wniosek Rady Koordynacyjnej DZDP. 

Rada Koordynacyjna Diecezjalnego Zespołu Dobry Początek - monitoruje pracę oraz dba 

o formację i rozwój DZDP. Opracowuje materiały, na których opiera się prowadzenie WDN/SDN; 

ustanawia Animatorów; zatwierdza Odpowiedzialnych; przedstawia Biskupowi Diecezjalnemu 



2 
 

kandydatów na Koordynujących dekanaty. Rada Koordynacyjna DZDP jest ustanowiona dekretem 

Biskupa Diecezji Pelplińskiej. 

Posługa małżonków i księży zaangażowanych w Diecezjalnym Zespole Dobry Początek jest 

świadczeniem wolontariuszy. Diecezja Pelplińska zawiera z tymi osobami porozumienie pomiędzy 

korzystającym a wolontariuszem. W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie Kościół może korzystać z świadczeń wolontariuszy, którym powinien pokryć 

ponoszone koszty (art. 45 ust.1 pkt. 3 oraz art. 45 ust. 2 i 3). Kwota, którą otrzymują prowadzący 

WDN/SDN jako wolontariusze, nie jest ich dochodem. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 

od osób fizycznych wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego zwolniona jest z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt. 113).  

Kapłani dekanatu pod przewodnictwem dziekana współpracują z Koordynującymi dekanat 

i  Radą Koordynacyjną Diecezjalnego Zespołu Dobry Początek, aby liczba WDN/SDN 

odbywających się w dekanacie była adekwatna do liczby zawieranych małżeństw w dekanacie, 

biorąc pod uwagę, że w jednym programie może uczestniczyć maksymalnie 20 par narzeczonych. 

Terminy WDN/SDN powinny zostać ustalone na spotkaniu małżonków i księdza 

Koordynujących dekanat z wszystkimi Odpowiedzialnymi małżonkami i księżmi, 

z uwzględnieniem kalendarza życia parafialnego. Wskazane jest, aby do końca listopada ustalać 

terminy na cały przyszły rok. W przypadku zmiany miejsca posługi duszpasterskiej kapłana, należy 

dokonać weryfikacji jego miejsca zaangażowania w ramach ustalonych wcześniej terminów 

WDN/SDN. Na spotkaniu Odpowiedzialni małżonkowie i księża powinni zadeklarować 

prowadzenie WDN/SDN w zaplanowanych terminach. Zaplanowane terminy powinny zostać 

niezwłocznie zarejestrowane na stronie www.dobry-poczatek.pl przez Koordynujących dekanat 

oraz wpisane w kalendarze parafialne księży posługujących.  

Dwa miesiące przed datą rozpoczęcia WDN/SDN w tabeli terminów pojawia się link, który 

umożliwia narzeczonym dokonanie zapisu. Zapis jest możliwy tylko przez wyżej podaną stronę. 

Po wpisaniu swoich danych, łącznie z adresem e-mail, narzeczeni otrzymują drogą elektroniczną 

szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa oraz numer konta Diecezjalnego Zespołu 

Dobry Początek, na które proszeni są o wpłatę kwoty na pokrycie kosztów organizacji WDN/SDN.  

Program WDN/SDN organizowany przez Diecezjalny Zespół Dobry Początek zgodnie 

z dekretem Biskupa Pelplińskiego prowadzony jest metodą dialogowo-kerygmatyczną. Część 

dialogowa każdego z 14 tematów polega na wysłuchaniu przez narzeczonych wprowadzeń 

małżonków i księży. Dzielą się oni swoim doświadczeniem rozwoju miłości i wiary zgodnie 

z prowadzonym przez nich tematem. Następnie każdy z uczestników pisze indywidualnie 
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odpowiedzi na pytania dotyczące danego tematu. Po upływie czasu przeznaczonego na pisanie, 

narzeczeni w parach siadają do przygotowanych dla nich stolików i prowadzą dialog w oparciu 

o napisane przez nich odpowiedzi. Kerygmatyczna część metody jest realizowana przez cały 

program, który jest ułożony w kolejności prawd kerygmatycznych. W czasie całego programu 

narzeczeni są zapraszani do kolejnych decyzji zgodnie z punktami kerygmatu: przyjęcie miłości 

Bożej, uznanie grzeszności swojej i narzeczonej/narzeczonego, przyjęcie przebaczenia 

i zbawienia, wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, wybór Jezusa jako Pana swojego życia, przyjęcie 

Ducha Świętego i gotowość na rozwijanie się we wspólnocie Kościoła.  

Opisana posługa Diecezjalnego Zespołu Dobry Początek jest realizacją wskazania 

Ojca  Świętego Franciszka: „w sercu każdej rodziny musi rozbrzmiewać kerygmat” (Amoris 

Laetitia 290), jak również zachętą, aby w sposób atrakcyjny i przyjazny pomóc narzeczonym 

zaangażować się w budowanie wspólnoty małżeńsko-rodzinnej (por. AL 207). 

 


