
ŁĄCZYMY WIERNYCH

PARAFIE
W SIECI

Miej stały 
kontakt 
z wiernymi.
Narzędzia do tworzenia 
i podtrzymywania więzi z parafianami.



[...] Media mogą nam […] pomóc, zwłaszcza 

dzisiaj, kiedy sieci komunikacji międzyludzkiej osiągnęły  

niezwykle wysoki poziom rozwoju. 

W szczególności Internet stwarza ogromne możliwości 

spotkania i solidarności między wszystkimi, 

i jest to rzecz dobra, jest to dar Boga. [...] 

Watykan, 24 stycznia 2014 r.

„ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XLVIII 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU”

"Przekaz w Służbie Autentycznej Kultury Spotkania"
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...i portali społecznościowych obecność podmiotów 
kościelnych w Internecie jest niezwykle istotna. 
Strona internetowa parafii jest narzędziem, które 
zbliża do siebie wiernych - pomaga integrować 
lokalne wspólnoty, dostarcza informacji o życiu 
parafialnym,  nadchodzących wydarzeniach i świę-
tach oraz pozwala na szerzenie ewangelizacji. 

Dziś wierni traktują Internet jako pierwsze źródło 
informacji, dlatego tak istotne jest stworzenie 
strony internetowej dla parafii ułatwiającej odnale-
zienie niezbędnych treści. Dzięki temu prostsze 
staje się wzbudzanie zainteresowania życiem para-
fii, angażowanie w życie Kościoła, czy też możli-
wość włączenia się do akcji pomocowych funda-
cjom i instytucjom aktywnie działającym na terenie 
parafii. 

W dobie 
wszechobecnego 
Internetu...



Zachowanie kontaktu we wspólnocie 
sprzyja zacieśnianiu jej więzi, dlatego duży 
nacisk kładziemy na to, aby strona interne-
towa była przejrzysta i stanowiła dogodne 
narzędzie do kontaktu z duszpasterzami 
i między wiernymi.

Integracja parafian i ewangelizacja przez 
Internet są obecnie łatwo dostępne, 
a połączenie tych dwóch aspektów stwa-
rza dogodne warunki do poszerzania 
i wzmacniania sieci wiernych. Parafianie 

w prosty sposób mogą integrować się 
z duszpasterstwem i między sobą, a linią 
łączącą między nimi jest właśnie strona 
internetowa. 

Nie wychodząc z domu parafianie mogą 
wesprzeć fundacje współpracujące 
z diecezją, czy też uzyskać wiedzę na 
temat odprawianych nabożeństw i sakra-
mentów. 
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  w sieci 
    i ich znaczenie



Jesteśmy zespołem młodych pasjonatów. Już 
10 lat tworzymy strony internetowe i projekty 
graficzne,  a dzięki zaangażowaniu w rodzime 
życie parafii zrodził nam się pomysł na unowo-
cześnienie wizerunku parafii z terenu diecezji 
kaliskiej i okolic. Współpracujemy z zakonami 
i parafiami z całej Polski.

Wiemy, że dziś strona internetowa jest jednym 
z pierwszych źródłeł odnajdywania podstawo-
wych informacji na temat życia parafii. Dokłada-
my zatem wszelkich starań i angażujemy się 
prywatnie w każdy projekt, aby prowadzone przez 
nas prace ułatwiały organizację codziennego 
życia parafii i jednoczyły wiernych poszukujących 
informacji i pragnących zaangażować się 
w życie probostwa.

Tworzymy proste i intuicyjne strony internetowe 
o przyjaznym interfejsie i różnorodnych funkcjo-
nalnościach.

O nas
Opieka nad parafią nie jest prostą sztuką, dlate-
go jako jedna z nielicznych firm w Polsce opra-
cowaliśmy specjalny system do zarządzania 
stroną internetową, który nie tylko pomaga 
w modyfikowaniu treści lecz również w orga-
nizacji życia parafii. 

Dobrze zoptymalizowana strona internetowa 
pomoże w informowaniu wiernych o istotnych 
wydarzeniach parafialnych, a także w prowa-
dzeniu kalendarza intencji.

Co robimy?
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Przede wszystkim strona internetowa to narzędzie 
do tworzenia i podtrzymywania więzi z wiernymi. 



TrigoCMS!

Nasz autorski system do zarządzania treścią witryn 
pozwala na dostosowanie funkcjonalności stron 
internetowych dla potrzeb każdej parafii, czy 
instytucji kościelnej. 

Opracowane przez nas strony mogą zawierać 
szereg indywidualnych modułów, które w sposób 
szczególny ułatwiają poruszanie się po portalu, 
a nawet prowadzenie kalendarza intencji. 

W prostocie siła
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Autorski system do zarządzania treścią.

System 
dopasowany 
do Twoich potrzeb!
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System 
dopasowany 
do Twoich potrzeb!
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Zarządzanie stroną www może być intuicyjne!
Modyfikuj strony bez znajomości programowania.

Zobacz jakie to proste!

Live Edit
Funkcja pozwala na proste 

poruszanie się po stronie 
internetowej i edycję 

wybranych modułów 
bez znajomości systemu 

lub programowania.

Statystyki
Podgląd podstawowych 

statystyk dla strony 
z wyróżnieniemilości sesji, 

odwiedzin unikalnych 
użytkowników, czy też 

ilościprzeglądanych podstron.
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Tworzenie 
dedykowanych funkcji
TrigoCMS! nie posiada funkcjonalności 
jakich potrzebujesz? To nie problem. 
Zaprojektujemy i wdrożymy ją dla Ciebie 
według konkretnej specyfikacji.

Nielimitowana 
ilość podstron
Umożliwia rozbudowę serwisu 
o nieograniczoną ilość podstron. 
W zależności od potrzeb może zawierać 
od kilku do nawet kilkuset podstron.

tekstów WYSIWYG
Nie wymaga od użytkownika 
znajomości programowania, 
pozwala na wprowadzanie i edycję 
tekstów, jak w edytorze typu Word.
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Dbamy o to, aby strony internetowe były 
przygotowanie do wizyt parafian, niezależ-
nie od tego z jakiego urządzenia korzystają. 

Tworzymy strony internetowe, dzięki 
którym odnajdywanie potrzebnych informa-
cji i kontakt z duszpasterstwem jest jak 
najprostszy. Służymy opieką i pomocą 
techniczną administratorom stron 
po wdrożeniu witryny i przeszkoleniu.

Nasze 
rozwiązania
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Profesjonalny wygląd

Nowoczesny layout stron przyciąga 

uwagę i ułatwia poruszanie się 

po stronie.

Tworzone przez nas strony internetowe 

są przygotowane do wyświetlania 

w każdej chwili na smartfonach, 

oraz tabletach, przy zachowaniu 

wszystkich funkcjonalności.

Responsywność

Nasze rozwiązania



Prosta administracja

Intuicyjny system do zarządzania 

treścią CMS pozwala na wprowadzenie 

samodzielnych zmian, bez znajomości 

programowania.

Dopasowanie 
do potrzeb

Jesteśmy w stanie dostarczyć 

indywidualnie opracowane moduły.
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Nasze rozwiązania



Zaprojektowana 
z myślą o użytkowniku

Projektujemy strony w oparciu 

o najistotniejsze informacje, jakie mają 

znaleźć się na stronie.

Wsparcie techniczne

Nie zostawiamy administratorów stron 

bez opieki. Służymy radą i stałym 

wsparciem technicznym.
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Nasze rozwiązania
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Moduły
Nie od dziś zajmujemy się tworzeniem stron internetowych dla parafii. Po sukcesach stworzo-
nych stron dla naszych rodzinnych probostw, wiemy dobrze jakie funkcjonalności strony najlepiej 
ułatwią użytkownikom odnalezienie niezbędnych informacji.

Rys historyczny powstania kościoła parafial-
nego, informacje o Patronie.

Historia i Patron
Informacje na temat obszaru jaki zrzesza 
parafia, przynależnych miejscowości, 
liczebności parafian.

Obszar i statystyka

Zbiór świąt liturgicznych i parafialnych, infor-
macje na temat planowanych nabożeństw, 
uroczystości i planowanych sakramentów.

Kalendarz wydarzeń

Informacje o intencjach Mszy Świętych 
odprawianych w tygodniu. Przygotowanie 
do druku intencji z wybranego tygodnia.

Nabożeństwa i intencje mszalne

Przygotowane do wydruku informacje na temat 
zapowiedzi, planowanych sakramentów, przeprowadza-
nych nauk, spotkań z rodzicami i próbach chóru.

Ogłoszenia parafialne
Zbiór zdjęć z wydarzeń, pikników parafialnych 
wyjazdów, konkursów, obozów, zdjęcia parafii, 
kościoła.

Galerie

Mówiące o informacjach na temat parafii: 

3

2

5 6

4

1

wzbogacić o moduły:
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Zbiór informacji i porad dla młodzieży 
i dorosłych przygotowujących 
się do Bierzmowania. 

Bierzmowanie
Informacje na temat Nauk Przedmałżeńskich 
oraz porady dla osób przygotowujących 
się do sakramentu Małżeństwa.

Małżeństwo

Informacje na temat sakramentu 
Pokuty i planu spowiedzi. 

Pokuta
Zbiór dokumentów, modlitw, porad dla 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
przyjmujących sakrament.

Pierwsza Komunia Święta

Informacje na temat dat i miejsc w których 
księża będą odwiedzać chorych. 

Namaszczenie Chorych
Informacje dla rodziców i dorosłych 
przygotowujących się do sakramentu Chrztu.

Chrzest

Mówiące o sakramentach:

Przedstawienie portretów sióstr zakonnych 
pracujących na obszarze parafii wraz 
z rysem biograficznym. 

Siostry zakonne
Ewidencja kapłanów w parafii wraz 
z przedstawieniem portretów i biografii 
duszpasterzy.

Kapłani

Przedstawienie portretów wikariuszy wraz 
z rysem biograficznym, opisem funkcji 
kapłana.

Rezydenci
Zbiór dokumentów, modlitw, porad dla 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
i przyjmujących sakrament.

Wikariusze

Rys biograficzny i przedstawienie postaci 
księdza wraz ze zdjęciem.

Księża, pochodzący z parafii
Rys biograficzny i przedstawienie portretu 
proboszcza służącego w parafii.

Proboszczowie

Mówiące o Duszpasterstwie:

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18
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Rys biograficzny organistów oraz kościel-
nych. Do każdego portretu można 
dołączyć zdjęcie.

Organiści i Kościelni

Przedstawienie sylwetek katechetów 
pracujących w szkołach na terenie parafii. 

Katecheci

Wykaz spotkań i kontakt dla osób 
chcących dołączyć do zespołu.

Chór parafialny
Przedstawienie postaci szafarzy komunijnych 
oraz ministrantów wraz ze zdjęciem.

Ministranci i Szafarze Komunii

Przedstawienie członków należących do Koła, 
a także zbiór informacji o organizowanych 
Spotkaniach Różańcowych

Koła Różańcowe
Zbiór informacji o członkach rady, informacja 
o prowadzonych spotkaniach i decyzjach 
podjętych przez radę.

Rada parafialna

Mówiące o grupach parafialnych:

Zbiór najistotniejszych informacji 
w jednym miejscu z możliwością bezpośre-
dniego wydruku.

Ogłoszenia parafialne 
Zbieranie intencji mszalnych w oparciu 
o kalendarz, pozwala na wybór dnia, godziny 
Mszy Świętej i typu intencji.  

Formularz intencji 

Moduł ten pozwala monitorować ilość 
unikalnych odwiedzin i zobaczyć najczęściej 
odwiedzane strony.

Statystyki odwiedzin strony
Wiadomości ze strony internetowej 
są wysyłane bezpośrednio na skrzynkę 
mailową duszpasterza.

Formularz kontaktowy

Graficzne przedstawienie Sakramentów 
Świętych opatrzone informacjami na temat 
przygotowań i wymaganych dokumentów.

Prezentacja Sakramentów
Dodawanie wydarzeń i świąt, wzbogaconych 
o informacje na temat organizatora, daty 
rozpoczęcia i zakończenia oraz kontaktem.  

Kalendarz wydarzeń

Pozostałe moduły wzbogacające dostęp do najważniejszych informacji z życia parafii:

25 26
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Łatwa
administracja 
stronami 
Dostarczamy skrojone na miarę 
strony internetowe.
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Dostarczamy skrojone na miarę 

potrzeb strony, których administra-

cja jest niezwykle intuicyjna, co jest 

szczególnie cenione. Rozbudowa-

ne narzędzie w prosty i przejrzysty 

sposób pozwala zarządzać infor-

macjami i stroną. Doskonale 

sprawdzone moduły strony są 

dopasowywane indywidualnie dla 

każdego podmiotu.

Wieloletnie doświadczenie z kuria-

mi i duszpasterzami sprawiło, że 

jesteśmy w stanie dostarczyć 

stronę internetową ściśle dopaso-

waną do potrzeb danej parafii. 

Opracowywaliśmy strony dla na- 

szych rodzinnych parafii. Mając na 

względzie prostotę obsługi tego typu 

witryn jako jedna z nielicznych firm 

w Polsce opracowaliśmy autorskie 

narzędzie do administracji stron dla 

parafii, kurii, wspólnot religijnych 

i organizacji kościelnych. 

Każda z parafii jest specyficzna 

i w zależności od jej wielkości, 

zakres prac prowadzony nad stroną 

internetową będzie różny. 
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Podgląd nadchodzących 
intencji mszalnych.

Intencje mszalne

Najświeższe ogłoszenia 
z życia parafii.

Ogłoszenia parafialne

Nr telefonu do kancelarii 
zawsze widoczny.

Szybki kontakt
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Skrót do najnowszych 
artykułów i opisu szkoły.

Zakładki informacyjne

Wraz z albumami 
z wydarzeń i kroniką video.

Galeria

Przenoszące 
na social media.

Widżety
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Skrót do zbioru wydarzeń. 

Najistotniejsze newsy 

Rozbudowane moduły. 

Multimedia

Indywidualna szata 
graficzna.

Projekt graficzny



Łatwe w obsłudze i intuicyjne strony w sieci 

są przyszłością ewangelizacji i integracji wiernych.

za pośrednictwem strony internetowej.



Parafie w Sieci   |   Łączymy Wiernych
ul. Górnośląska 5a, 62-800 Kalisz
biuro@parafiewsieci.pl
tel. 62 598 47 77 
tel. 793 939 975
tel. 796 665 355

www.parafiewsieci.pl

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię 
wszystkiemu stworzeniu… Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” 

MR 16,15 J 13,35 (BW)


