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30-DNIOWY PLAN DLA MISYJNEJ WSPÓLNOTY 
 

3 stałe priorytety w planowaniu: EWANGELIA, RODZINA, MISJA. 
 

 

WSPÓLNE ZAPLANOWANE ŻYCIE  
 

1. Nabożeństwo  

• 10:00 do 12:00 

• Każda niedziela 
 

2. Rodzinne kolacje  

• 17:00 do 20:00 

• 1. i 3. niedziela miesiąca  
 

3. Grupa DNA 

• 20:00 do 22:00 

• 1. i 3. środa miesiąca dla kobiet  

• 2. i 4. środa miesiąca dla mężczyzn  
 

4. Misyjne aktywności  

• Wspólne zabawy z dziećmi — środy rano. 2x w miesiącu. Różne parki  
i restauracje na zmianę. 

• Wieczór, 2. Piątek w miesiącu — wieczór gier 

• Poranek, 3. Sobota w miesiącu — wspólne, późne śniadanie 

• Wieczór, 4. Piątek w miesiącu (jeśli pasuje, może być sobota albo 
niedziel) – wieczór filmowy, wyjście na miasto, wyjście do restauracji 

 
 

WSPÓLNE ORGANICZNE ŻYCIE 
Te rzeczy są rozrzucone w trakcie całego miesiąca i koncentrują się szczególnie na 
niechrześcijanach:  
 

• Dostarczanie posiłków dla rodzin/singli, którzy są zmęczeni, zestresowani, albo 
którzy doświadczają zmiany czy straty; 

• Pomaganie w domowych projektach rodzinom/singlom, którzy nie mają 
odpowiednich finansów albo umiejętności, aby je wykonać; 

• Praktyczna pomoc dla rodzin/singli, którzy są chorzy, mają nowe dziecko albo są 
w jakimś kryzysie; 

• Pomoc w przeprowadzce rodzinie/singlowi, którzy nie ma dostępu do 
wystarczającej ilości pojazdów i ludzi do pomocy; 
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• Pilnowanie dzieci rodzin, które potrzebują przerwy, wyjścia na randkę 
wieczorem lub aby po prostu pobłogosławić ich w ten sposób; 

• Zorganizowanie imprezy w dni wolne od pracy, szczególnie wtedy, kiedy 
rodziny/single nie mają wartościowych przyjaciół albo rodzin wokół siebie.  

 
 

INNE KWESTIE DO PRZEMYŚLENIA 
 

• Kontekst: różne konteksty sprawiają, że potrzebne są różne, kreatywne sposoby 
realizowania powyższych pomysłów.  

 

• Okresy: różne okresy życia, w zależności od pogody, wieku/etapu (młodzi, ludzie 
w średnim wieku i starsi), świąt, roku szkolnego, bardziej zajętych lub wolnych 
okresów będą wymagały elastyczności, kreatywności i dostosowania się. 

 

• Dary, wielkość i dojrzałość MW określi, jak będzie wyglądał jej 30-dniowy MW.  
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