Referat Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej
Archidiecezji Częstochowskiej

BIULETYN KATECHETYCZNY
2017/2018

Opracowanie wydania
ks. Roman Ceglarek

Seria nowa: Tom 3

Częstochowa 2017

BIULETYN KATECHETYCZNY
Seria nowa: 2017, nr 1 (93), t. 3
Redakcja
Referat Katechetyczny
Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Al. NMP 54; 42-200 Częstochowa
tel. 34/324 10 44
e-mail: referat@katechezaczest.pl
oficjalna strona WWW: www.katechezaczest.pl
Redaktor naczelny:
ks. Roman Ceglarek
Zespół redakcyjny:
ks. Tomasz Mucha
ks. Paweł Wróbel
s. Aneta Karlak
Skład:
Marzena Ściubilecka
Projekt okładki:
Barbara Poniedziałek
ISBN 978-83-65209-65-8

Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne
REGINA POLONIAE 42-200 Częstochowa,
ul. Ogrodowa 24/44 Tel. 34 368 05 60; e-mail: cwa@cwa.com.pl

Spis treści
I. Sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017
1. Stan katechezy w roku szkolnym 2016/2017..................................7
2. Formy doskonalenia zawodowego katechetów.............................10
3. Formacja duchowa katechetów......................................................10
4. Olimpiada i konkursy religijne......................................................11
5. Pielgrzymka maturzystów.............................................................16
II. Sprawy formacyjno-organizacyjne w roku szkolnym 2017/2018
1. Spotkania formacyjne....................................................................23
2. Spotkania szkoleniowe..................................................................24
3. Sympozja katechetyczne i konferencje..........................................30
3.1. Konferencja - „Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu” .........30
3.2. XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne w Lublinie.....30
3.3. IV Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych
w Warszawie..........................................................................30
4. Olimpiada i konkursy....................................................................31
4.1. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej
(Szkoła Ponadgimnazjalna)...................................................31
4.2. XVII Wojewódzki Konkurs Biblijny (Gimnazjum)..............32
4.3. XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej (Szkoła Podstawowa).......32
4.4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej ,,Civitas Christiana”.....33
4.5 II Archidiecezjalny Konkurs Recytatorski o św. Janie Pawle II....33
5. Rekolekcje szkolne........................................................................34
5.1. Rekolekcje w toku zajęć szkolnych.......................................34
5.2. Dni przeznaczone na rekolekcje szkolne...............................34
5.3. Termin zgłoszenia rekolekcji.................................................35
5.4. Rekolekcje dla szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie..... 35
6. Pielgrzymka maturzystów.............................................................35
7. Programy i podręczniki do katechizacji........................................36
8. Obowiązki katechety w parafii i szkole.........................................52
8.1. Katecheta a szkoła.................................................................52
8.2. Katecheta a parafia.................................................................53
III. Katecheza parafialna
1. Pierwsza Komunia św. ..................................................................57
1.1. Książeczka diecezjalna do pierwszej Komunii św. ..............57
1.2. Pierwsza Komunia św. w klasie trzeciej................................57
1.3. Niedopuszczalna praktyka związana z organizowaniem
uroczystości pierwszej Komunii św. ....................................57

2. Bierzmowanie................................................................................57
2.1. Dostosowanie zasad przygotowania do bierzmowania
do nowego modelu organizacji placówek oświatowych
w roku szkolnym 2017/2018 ................................................57
2.2. Materiały diecezjalne związane z przygotowaniem
do bierzmowania ...................................................................58
2.3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia diecezjalnych
materiałów katechetycznych przed bierzmowaniem ............59
2.4. Nowe materiały diecezjalne dla bierzmowanych..................59
2.5. Program przygotowania do bierzmowania i tematyka spotkań
na rok szkolny 2017/2018......................................................59
IV. Sprawy bieżące
1. Misja kanoniczna...........................................................................63
1.1. Wydanie misji kanonicznej....................................................63
1.2. Cofnięcie misji kanonicznej..................................................63
2. Karty formacyjne...........................................................................64
3. Funkcjonowanie Referatu Katechetycznego.................................64
4. Pracownicy Referatu Katechetycznego.........................................65
5. Terminy ferii zimowych.................................................................65
6. Sprawozdania katechetyczne.........................................................65
7. Przechodzenie na emeryturę..........................................................66
V. Sprawy prawne
1. Dokumenty państwowe.................................................................69
1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach
– nowelizacja z 25.03. 2014 r.................................................69
1.2. Rozporządzenie z dnia 7.06.2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach................................74
1.3. Zasady dotyczące organizowania rekolekcji
dla uczniów szkół publicznych..............................................75
2. Dokumenty kościelne....................................................................77
2.1. Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” .........................77
2.2. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania........78

I. Sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017

1.

Stan katechezy w roku szkolnym 2016/2017

1.1.

Katecheci w Archidiecezji Częstochowskiej
1.1.1. Ogólne dane statystyczne

Katecheci

Księża
diecezjalni

Księża
zakonni

Siostry
zakonne

Bracia
zakonni

ogólna
liczba
katechetów

252

10

49

5

Świeccy
K

M

323

48

Razem

687

371

1.1.2. Katecheci w poszczególnych typach szkół państwowych
i prywatnych (niepublicznych)
Katecheci

Księża
Księża Siostry Bracia
Świeccy Razem
diecezjalni zakonni zakonne zakonni

przedszkola

50

2

15

0

154

221

szkoły
podstawowe

142

4

31

4

267

448

gimnazja

110

4

10

2

99

225

licea
ogólnokształcące

36

0

3

0

21

60

technika

35

3

4

0

30

72

szkoły
zawodowe

32

0

2

0

23

57

szkoły specjalne

3

0

2

2

15

22
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1.2. Typy szkół w Archidiecezji Częstochowskiej
1.2.1. Typy szkół publicznych i niepublicznych
Rodzaj placówki

Razem

Publiczne

Katolickie

Niepubliczne /
prywatne

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

80

71

7

2

przedszkola

244

218

20

6

szkoły podstawowe

374

315

19

40

gimnazja

165

148

12

5

licea ogólnokształcące

38

33

3

2

technika

39

37

1

1

szkoły zawodowe

27

27

0

0

1.2.2. Typy szkół specjalnych
Rodzaj placówki

Razem

Publiczne

Katolickie

Niepubliczne

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

1

1

0

0

przedszkola

3

3

0

0

szkoły podstawowe

14

11

2

1

gimnazja

17

13

2

2

szkoły zawodowe

16

12

3

1

8

1.3. Frekwencja na lekcjach religii
Rodzaj placówki

Publiczne
uczęszcza /
nie uczęszcza

Katolickie

Niepubliczne
uczęszcza /
nie uczęszcza

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

1896 / 23

202

28 / 1

przedszkola

12 152 / 210

786

214 / 1

szkoły podstawowe

46 873 / 619

1546

721 / 20

gimnazja

21 323 / 534

832

205 / 23

licea ogólnokształcące

8817 / 1413

241

69 / 26

technika

10 404 / 1373

10

100 / 130

szkoły zawodowe

3074 / 425

0

0

szkoły specjalne i ośrodki

810 / 15

231

84

1.4. Etyka w szkole
Rodzaj placówki

Publiczne

Katolickie

Niepubliczne

oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

0

0

0

przedszkola

0

0

0

szkoły podstawowe

98

0

83

gimnazja

117

0

14

licea ogólnokształcące

250

0

24

technika

290

0

65

szkoły zawodowe

89

0

0

szkoły specjalne i ośrodki

0

0

0
9

2. Formy doskonalenia zawodowego katechetów
Referat Katechetyczny zorganizował dla katechetów, w minionym
roku szkolnym, w ramach permanentnej formacji, szereg spotkań związanych z doskonaleniem zawodowym, które przybierały różne formy ujęte
w poniższej tabeli.

Formy doskonalenia zawodowego

Ilość

Liczba uczestników

Konferencja katechetyczna
na rozpoczęcie roku szkolnego

2

596

Sympozjum

1

395

Konferencja przedmiotowo-metodyczna

1

139

Warsztaty dla diakonów i kapłanów

4

56

Warsztaty

21

289

Seminarium

2

68

Katechetyczne Wykłady Akademickie

9

249

Wideokonferencja

1

10

3. Formacja duchowa katechetów
Spotkania formacyjne

Liczba uczestników

Narodowa Pielgrzymka Katechetów
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

144

Pielgrzymka do Sanktuarium na Krzeptówkach –
Zakopane z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej
w Fatimie

34

Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w
Częstochowie

71

Inne formy rekolekcji (wspólnot, ruchów, nauczycieli,
zakonne, kapłańskie)

438
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4. Olimpiady i konkursy religijne
W roku szkolnym 2016/2017 Referat Katechetyczny uczestniczył
w organizacji kilku konkursów o tematyce religijnej oraz Olimpiady Teologii Katolickiej.
4.1. XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej
Temat XXVII edycji Olimpiady Teologii Katolickiej brzmiał: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”. Finał
diecezjalny miał miejsce w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie 12 stycznia 2017 r. Trzech najlepszych uczestników etapu diecezjalnego zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego, który przeprowadzono w Lublinie w dniach od 23 do 25 marca 2017 r.
Udział szkół w Olimpiadzie Teologii Katolickiej
Etapy

Liczba szkół

Liczba
uczniów

Liczba zaangażowanych
katechetów

Etap szkolny

20

258

22

Etap diecezjalny

18

31

21

Lista laureatów etapu diecezjalnego
według kolejności zajętych miejsc
Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Katecheta

1.

Dziegieć
Agata

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

ks. Michał
Zimny

2.

Kończyk
Zuzanna

I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego w Częstochowie

ks. Wojciech
Pelczarski

3.

Pędziwiatr
Maria

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

ks. Michał
Zimny

W tegorocznej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej reprezentantka
archidiecezji częstochowskiej Zuzanna Kończyk zdobyła 4 miejsce w finale ogólnopolskim.
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4.2. XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny
Ubiegłoroczna edycja konkursu biblijnego dla młodzieży gimnazjalnej dotyczyła znajomości Pierwszego i Drugiego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się
12 najlepszych uczniów z archidiecezji częstochowskiej, którzy uzyskali
największą liczbę punktów w eliminacjach rejonowych. Finał odbył się
27 kwietnia 2017 r. w Bielsku - Białej.
Udział szkół w XVI Wojewódzkim Konkursie Biblijnym
Etapy

Liczba szkół Liczba uczniów

Liczba zaangażowanych
katechetów

Etap szkolny

72

581

81

Etap rejonowy

62

127

65

Finał wojewódzki

11

12

11

Lista laureatów etapu rejonowego według liczby zdobytych punktów
Nazwisko i imię

Szkoła

Katecheta

Olejnik Mateusz

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Kamieńsku

ks. Bartłomiej
Bardelski

Respondek Michał

Zespół Szkół w Czarnym Lesie
Gimnazjum im. P. E. Strzeleckiego

Maria
Brewczyńska

Korczak Marta

Publiczne Gimnazjum
im. Siostry Barbary Żulińskiej
Sióstr Zmartwychwstanek
w Częstochowie

s. Ewelina
Dudzik

Grudzińska Kamila

Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej
w Częstochowie

s. Barbara
Ewelina Dylon

Dziembek Oskar

Gimnazjum nr 16
im. B. Chrobrego w Częstochowie

Elwira Fertacz

Cyran Adrianna

Katolickie Gimnazjum SPSK
w Częstochowie

ks. Paweł
Kulasiewicz
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Kinkel Tomasz

Katolickie Gimnazjum SPSK
w Częstochowie

ks. Paweł
Kulasiewicz

Dusiel Łukasz

Zespół Szkół Gimnazjum
im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej

Edyta Kundzicz

Woldan Juliusz

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarkach

Adam Kurek

Barańska Julia

Publiczne Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego
w Gomunicach

ks. Patryk Mach

Sygidus Julia

Gimnazjum
im. J. Kochanowskiego w Rząśni

ks. Janusz
Motyka

Duda Wiktoria

Zespół Szkół Publicznych nr 5
Gimnazjum nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Roberta Schumana w Myszkowie

Maria Podlejska

Spośród osób reprezentujących archidiecezję częstochowską znaczący
sukces odniosła uczennica Julia Sygidus, która zdobyła w finale wojewódzkim V miejsce.
4.3. XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej
Konkurs biblijny dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/17
dotyczył znajomości Ewangelii wg św. Mateusza. Etap rejonowy przeprowadzono 1 grudnia 2016 r. Finał diecezjalny miał miejsce 23 lutego
2017 r. w auli Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
Udział szkół w XXII Konkursie Wiedzy Biblijnej
Etapy

Liczba szkół Liczba uczniów

Liczba zaangażowanych
katechetów

Etap szkolny

149

1233

146

Etap rejonowy

115

242

116

Etap diecezjalny

24

27

24
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Lista laureatów finału diecezjalnego
według kolejności zajętych miejsc
Nazwisko i imię

Szkoła

Katecheta

Musiał Eliza
(miejsce I ex aequo)

Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
Szkoła Podstawowa
im. W. Broniewskiego

Beata
Boborowska

Rozenberg Bartłomiej
(miejsce I ex aequo)

Szkoła Podstawowa
im. G. Morcinka w Rędzinach

Grażyna
Łachmańska

Kozerski Aleksander
(miejsce II)

Szkoła Podstawowa nr 50
im. Gen. Wł. Sikorskiego
w Częstochowie

Teresa
Gradzik

4.4. I Archidiecezjalny Konkurs Recytatorski
poświęcony osobie św. Jana Pawła II
W roku szkolnym 2016/2017 Referat Katechetyczny, we współpracy
z Wydawnictwem Archidiecezjalnym Regina Poloniae oraz Fundacją
Spes, zorganizował I Archidiecezjalny Konkurs Recytatorski poświęcony osobie św. Jana Pawła II. Finał konkursu przeprowadzono 24 kwietnia 2017 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Uczestnicy, wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych, rywalizowali
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy młodsze I – III oraz klasy starsze
IV – VI.
Udział szkół w I Archidiecezjalnym Konkursie Recytatorskim
Liczba uczniów

Liczba
szkół

Liczba zaangażowanych
katechetów

Klasy młodsze

Klasy starsze

33

32

25

30

14

Lista laureatów młodszej kategorii wiekowej kl. I – III
według kolejności zajętych miejsc
Nazwisko i imię
Łuczka Szymon

Machura Konrad

Hobot Maja

Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1
w Myszkowie
Szkoła Podstawowa nr 49
im. Janusza Kusocińskiego
w Częstochowie

Katecheta
Iwona Lesiak

Urszula Cupiał

s. Karolina Bandura

Lista laureatów starszej kategorii wiekowej kl. IV – VI
według kolejności zajętych miejsc
Nazwisko i imię

Szkoła

Katecheta

Nocuń Julia

Szkoła Podstawowa nr 29
im. Królowej Jadwigi
w Częstochowie

Barbara Rek

Krakowiak Kacper

Szkoła Podstawowa nr 49
im. Janusza Kusocińskiego
w Częstochowie

s. Karolina Bandura

Sekieta Weronika

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Powstańców Śląskich
w Wieluniu

Kinga Świegot

Dziękujemy wszystkim katechetom za zgłoszenie szkół oraz przygotowanie uczniów do konkursów. Wyrażamy naszą wdzięczność wobec: Dyrekcji Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Wieluniu oraz
Zawierciu, ks. Antoniego Arkita – proboszcza parafii św. Lamberta w Radomsku, ks. dra hab. Mariana Dudy – dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie oraz ks. Pawła Otręby, ks. Zygmunta Filipczyka,
ks. Grzegorza Pieca, Barbary Kośnej i Iwony Lesiak, za pomoc w organizacji eliminacji rejonowych konkursów biblijnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dziękujemy również ks. Wojciechowi Pelczarskiemu i ks. Michałowi Zimnemu za opiekę nad finalistami Olimpiady
15

Teologii Katolickiej podczas finału w Lublinie. Serdeczne podziękowania
składamy p. Krzysztofowi Witkowskiemu – dyrektorowi Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II w Częstochowie za pomoc w organizacji finału
I Archidiecezjalnego Konkursu Recytatorskiego.
5. Pielgrzymka maturzystów

16

Katecheta

Szkoła

Liczba
uczniów

ks. Kręciwilk Marcin,
s. Frąszczak Ewa

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
w Częstochowie

20

ks. Górecki Paweł

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Porębie

10

ks. Oset Maciej,
Pilarczyk Krystyna,
ks. Korzeniec Michał

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

60

ks. Krawczyk Michał,
ks. Rychter Wiesław,
Gonera Marcin,
Modrzewski Andrzej,
Wilk Jan

Techniczne Zakłady Naukowe
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Częstochowie

40

ks. Olejnik Andrzej,
s. Kania Dagmara

III Liceum Ogólnokształcące
im. dra Władysława Biegańskiego
w Częstochowie

20

ks. Zawierucha Tadeusz,
Karlak Iwona

V Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

76

ks. Chalusiak Tomasz,
Kozieł Piotr,
s. Musiał Joanna

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego
w Częstochowie

40

Matuszewski Rafał

Zespół Szkół
Samochodowo-Budowlanych
w Częstochowie

30

Markowska Barbara,
Wiśniewska Justyna

Zespół Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych
im. K. Pułaskiego
w Częstochowie

20

Opiła Magdalena,
Siwierska Beata
ks. Rychlik Radosław

IV Liceum Ogólnokształcące im.
Henryka Sienkiewicza
w Częstochowie

80

Sawicka Magdalena,
Oset Bogdan,
ks. Radoliński Wojciech

IX Liceum Ogólnokształcące im.
Cypriana Kamila Norwida
w Częstochowie

120

Sękiewicz Andrzej

Zespół Szkół nr 2
im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

8

Wiśniewska Justyna

VI Liceum Ogólnokształcące im.
Jarosława Dąbrowskiego
w Częstochowie

23

ks. Kulasiewicz Paweł

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej
w Częstochowie

32

II Liceum Ogólnokształcące
im. Romualda Traugutta
w Częstochowie

60

s. Górska Bożena

Zespół Szkół Gastronomicznych im.
Marii Skłodowskiej-Curie
w Częstochowie

20

Bąkowicz Jolanta

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Dobryszycach

20

ks. Kijas Jacek,
Kowalczyk Agnieszka,
s. Porwit Urszula

Zespół Szkół
im. Henryka Sienkiewicza
w Pajęcznie

50

ks. Woźniak Robert,
Kurowska Ewa,
Szczekocka Halina

II Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Radomsku

35

ks. Piec Grzegorz,
Majewska Agnieszka,
Kurowska Ewa

Zespół Szkół
Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. dr inż.
Janusza Groszkowskiego
w Radomsku

48

ks. Zimny Michał,
Szczygłowska Gabriela

I Liceum Ogólnokształcące
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

100

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Kleszczowie

30
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Zespół Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska
w Radomsku

30

ks. Placek Piotr,
Grajnert Tomasz

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

80

ks. Podlewski Tomasz,
Szewczyk Anna

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
w Wieluniu

30

ks. Kamiński Piotr,
Wilk Jolanta

II Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Wieluniu

110

ks. Łęski Krzysztof

Zespół Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Działoszynie
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Zespół Szkół
im. Wł. Broniewskiego w Krzepicach

50

Skinder Artur

Zespół Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

25

Wdowińska Dorota,
Więckowska Agnieszka

Zespół Szkół Nr 1
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Myszkowie

39

ks. Fidura Krzysztof

Liceum Ogólnokształcące
im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Myszkowie

30

ks. Małolepszy Błażej,
ks. Filipczyk Zygmunt

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Oskara Langego w Zawierciu

40

ks. Sak Krzysztof

II Liceum Ogólnokształcące
im. Heleny Malczewskiej
w Zawierciu

40

Dziękujemy katechetom za zaangażowanie się na rzecz pielgrzymki maturzystów, za jej przygotowanie, udział i osobiste świadectwo.
W sposób szczególny pragniemy podziękować ks. Piotrowi Kamińskiemu i zespołowi muzycznemu z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu za śpiew i animację muzyczną prowadzoną
w czasie Mszy św. w bazylice jasnogórskiej, a także klerykom Wyższego Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej za oprawę liturgiczną
i ks. Wojciechowi Radolińskiemu oraz uczniom z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie za przygotowanie modlitwy wiernych i słów podziękowania skierowanych do Abpa
18

Wacława Depo. Serdecznie dziękujemy ks. Michałowi Krawczykowi
i ks. Jakubowi Raczyńskiemu oraz ekipie ze Szkoły Nowej Ewangelizacji
im. św. Jana Chrzciciela w Częstochowie, a także moderatorom i klerykom częstochowskiego i sosnowieckiego seminarium za przeprowadzenie
spotkań ewangelizacyjnych z uczestnikami pielgrzymki.
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II. Sprawy formacyjno-organizacyjne
w roku szkolnym 2017/2018

1. Spotkania formacyjne
Formacja permanentna katechetów jest jednym z najważniejszych
obowiązków każdego, kto podejmuje się dzieła nauczania i wychowania
religijnego dzieci i młodzieży. Związana jest nie tylko z ustawicznym
podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, ale również z umacnianiem swojej więzi z Bogiem i dojrzewaniem w wierze. Dlatego Referat
Katechetyczny nadal będzie wymagał do przedłużenia misji kanonicznej
i skierowania do konkretnej szkoły udziału w spotkaniach formacyjnych
przewidzianych na dany rok katechizacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować cofnięciem misji kanonicznej. W roku szkolnym
2017/2018 Referat Katechetyczny proponuje następujący program formacji duchowej:
Data
25.11.
2017

Miejsce
Częstochowa
Hala Polonia

Forma
IV
Ogólnopolski
Kongres
Nowej
Ewangelizacji

9.06.
2018

Mzyki
Sanktuarium
św. Jana
Marii
Vianneya

Spotkanie
formacyjnointegracyjne

16.06.
2018

Mzyki
Sanktuarium
św. Jana
Marii
Vianneya

Spotkanie
formacyjnointegracyjne

Prowadzący
Zespół
Konferencji
Episkopatu
Polski ds.
Nowej
Ewangelizacji
Ks. Tomasz
Nowak
Kustosz relikwii św. Jana
Vianneya
w Mzykach.

Ks. Tomasz
Nowak
Kustosz relikwii św. Jana
Vianneya
w Mzykach

Uwagi
Szczegółowy program kongresu jest
na stronie internetowej Referatu w
zakładce: formacja
duchowa/rekolekcje
Katecheci z rejonu:
Radomsko, Wieluń,
Zawiercie
Szczegółowe informacje i zgłoszenia
na stronie Referatu
w zakładce: formacja duchowa/pielgrzymki
Katecheci z rejonu
częstochowskiego
Szczegółowe informacje i zgłoszenia
na stronie Referatu
w zakładce: formacja duchowa/pielgrzymki
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2. Spotkania szkoleniowe
Tematyka i rodzaje szkoleń w roku szkolnym 2017/2018
Miejsce
WOM Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130
SKZ
Sala Katechetyczna – Parafia św. Piotra i Pawła
w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 4
SKW Sala Katechetyczna – Parafia Nawiedzenia NMP
w Wieluniu, ul. Augustiańska 8a
SKR
Sala Katechetyczna – Parafia św. Lamberta
w Radomsku, ul. Narutowicza 2
ŚZ
Aula przy parafii św. Zygmunta w Częstochowie,
ul. Krakowska 1
R
Redakcja Tygodnika Katolickiego ,,Niedziela”
w Częstochowie, ul. 3 Maja 12
WIT
Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie,
ul. Św. Barbary 41
TZN Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie,
ul. Jasnogórska 84/90
Termin

02.09.17
sobota

07.09.17
czwartek

11.09.17
poniedziałek

24

Miejsce

WSD

TZN

TZN

Forma

Temat

Forma
Sz - Szkolenie
W - Warsztaty
K - Konferencja
S – Seminarium
KaWA –
Katechetyczne
Wykłady
Akademickie

Prowadzący

Uwagi

K

Rola Ducha Świętego
w posłudze katechety

ks. dr
A. Kuliberda

godz. 10.00 –
księża,
godz. 14.00
– katecheci
świeccy
i zakonni

Sz

Rozwój zawodowy nauczyciela mianowanego podstawy prawne awansu
zawodowego, plan rozwoju zawodowego

D. Pisarek

godz. 15.30
sala 202

Sz

Rozwój zawodowy
nauczyciela stażysty i
kontraktowego - podstawy prawne awansu
zawodowego, plan
rozwoju zawodowego

D. Pisarek

godz. 15.30
sala 202

13.09.17
środa

14.09.17
czwartek

19.09.17
wtorek

30.09.17
sobota

ZS nr 1
Myszków

TZN

TZN

WOM

K

Katecheza w zreformowanej szkole wychowanie w świetle nowej podstawy
programowej

D. Pisarek

godz. 14.30

K

Katecheza w zreformowanej szkole wychowanie w świetle nowej podstawy
programowej

D. Pisarek

godz. 15.30
sala 202

K

Katecheza w zreformowanej szkole wychowanie w świetle nowej podstawy
programowej

D. Pisarek

godz. 15.30
sala 202

K

Rejon:
dr M. Dębski
Radomsko,
Fundacja
Zawiercie
godz. 10.00 „Dbam o mój
Uczeń wobec
zjawiska fonoholizmu
z@sięg”
12.30
I. Karlak,
zgłoszenie:
ks. R. Ceglarek womczest.edu.pl
do 22.09.17
Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)

02.10.2017
poniedziałek

WIT

W

Na czym polega
duchowość biblijna?
Ćwiczenia biblijne
w grupach

07.10.17
sobota

WOM

K

ks. dr
Ł. Dyktyński

dr
B. Stypułkowska

godz. 16.0017.45
zgłoszenie:
stypulkowska.
czwa@gmail.
com
należy zabrać
Pismo Święte

Rejon:
dr M. Dębski
Częstochowa
Fundacja
godz. 10.00 Uczeń wobec
„Dbam o mój
12.30
zjawiska fonoholizmu
z@sięg”
zgłoszenie:
I. Karlak,
womczest.edu.pl
ks. R. Ceglarek
do 1.10.17

25

12.10.17
czwartek

21.10.17
sobota

23.10.17
poniedziałek

TZN

WOM

WIT

Sz

K

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na katechezie;
metody i formy
pracy na katechezie
z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną; wymiana
doświadczeń

dr M. Dębski
Fundacja
Uczeń wobec
„Dbam o mój
zjawiska fonoholizmu
z@sięg”
I. Karlak,
ks. R. Ceglarek
Katecheta wobec
społecznego wymiaru
wiary katolickiej.
Pedagogiczne uwagi
i wskazania

16.11.17
czwartek

20.11.17
poniedziałek

26

WIT

TZN

WIT

godz. 15.30
sala 202

Rejon:
Wieluń,
Częstochowa
godz. 10.00 12.30
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl do
13.10.17

ks. dr
M. Sztaba

godz. 15.00

ks. dr
Ł. Laskowski

godz. 16.0017.45
zgłoszenie:
stypulkowska.
czwa@gmail.
com

Ćwiczenia biblijne
w grupach

dr
B. Stypułkowska

należy zabrać
Pismo Święte

Sz

Rozwijanie
muzycznych talentów
uczniów - propozycje
śpiewów z gestami
na Adwent; warsztaty
muzyczne

E. Maroszek,
A. Maroszek

godz. 15.30
sala 202

KaWA

Katecheta wobec zagadnienia życia kulturowego\kulturalnego
w świetle nauczania
ostatnich papieży (św.
Jan Paweł II, Benedykt
XVI, Franciszek). Pedagogiczne wskazania

ks. dr
M. Sztaba

godz. 15.00

KaWA

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)
06.11.17
poniedziałek

M. Lara,
D. Pisarek

W

Specyfika Ewangelii
wg św. Marka na tle
innych Ewangelii

22.11.17
środa

04.12.17
poniedziałek

WOM

WIT

W

Obróbka
i wykorzystanie
filmów na lekcji
religii

I. Karlak,
T. Karoń

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 14.11.17

KaWA

Katecheta wobec
zagadnienia polityki
i życia publicznego
w świetle nauczania
ostatnich papieży
(św. Jan Paweł II,
Benedykt XVI, Franciszek). Pedagogiczne wskazania

ks. dr
M. Sztaba

godz. 15.00

dr H. Pelc

godz. 16.0017.45
zgłoszenie:
stypulkowska.
czwa@gmail.
com

Ćwiczenia biblijne
w grupach

dr
B. Stypułkowska

należy zabrać
Pismo Święte

Sz

Wykorzystanie
technik oceniania
kształtującego; rola
informacji zwrotnej
i innych elementów OK

D. Mroczek,
D. Pisarek

godz. 15.30
sala 202

S

Rola katechety
w szkole jako
nauczyciela,
wychowawcy
i świadka wiary

I. Karlak

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 5.12.17

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)
04.12.17
poniedziałek

07.12.17
czwartek

13.12.17
środa

17.01.18
środa

21.02.18
środa

WIT

TZN

WOM

WOM

WOM

W

Św. Marek w Nowym
Testamencie. Co
o nim wiemy?

W

Cyberbezpieczeństwo
w szkole/placówce

M. Żyłka,
I. Karlak

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 9.01.18

K

Rok 2018
Rokiem Arcybiskupa
Ignacego Tokarczuka

I. Karlak,
A. Krawczyk,
E. Straszak

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 13.02.18
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Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)
05.03.18
poniedziałek

WIT

W

Męka
i zmartwychwstanie
Chrystusa wg
Ewangelii św. Marka
Ćwiczenia biblijne
w grupach

14.03.18
środa

WOM

W

Porozumienie
bez przemocy empatyczna
komunikacja
Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)

09.04.18
poniedziałek

10.04.18
wtorek

16.04.18
poniedziałek

17.04.18
wtorek

28

WIT

SKR

WIT

SKZ

W

Duchowość biblijna
Ojców Kościoła

ks. dr
J. Molka

godz. 16.0017.45
zgłoszenie:
stypulkowska.
czwa@gmail.
com

dr
B. Stypułkowska

należy zabrać
Pismo Święte

I. Karlak,
M. Brzostowska

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 6.03.18

ks. dr
M. Terka

Ćwiczenia biblijne
w grupach

dr
B. Stypułkowska

W

Katecheza z tablicą
interaktywną.
Wykorzystanie
urządzeń mobilnych
na lekcji religii

M. Bidas
Centrum
Edukacji
Katechetycznej

KaWA

Katecheta wobec
problematyki życia
gospodarczego (ekonomii)
w świetle nauczania
ostatnich papieży
(św. Jan Paweł II,
Benedykt XVI, Franciszek). Pedagogiczne wskazania

ks. dr
M. Sztaba

W

Katecheza z tablicą
interaktywną.
Wykorzystanie
urządzeń mobilnych
na lekcji religii

M. Bidas
Centrum
Edukacji
Katechetycznej

godz. 16.0017.45
zgłoszenie:
stypulkowska.
czwa@gmail.
com
należy zabrać
Pismo Święte
godz. 15.00

godz. 15.00

godz. 15.00

24.04.18
wtorek

25.04.18
środa

07.05.18
wtorek

SKW

WOM

WIT

W

Katecheza z tablicą interaktywną. Wykorzystanie urządzeń mobilnych
na lekcji religii

W

Porozumienie bez
przemocy - spoI. Karlak,
sób komunikacji z
B. Brzostowska
uczniem oparty na zrozumieniu i szacunku

KaWA

Katecheta w służbie
kształtowania autentycznego życia międzynarodowego
w świetle nauczania
ostatnich papieży
(św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek).
Pedagogiczne wskazania

22.05.18
wtorek

04.06.18
poniedziałek

06.06.18
środa

WIT

WIT

WIT

WOM

ks. dr
M. Sztaba

godz. 15.00

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.
edu.pl
do 17.04.18

godz. 15.00

ks. dr
M. Terka

godz. 16.0017.45
zgłoszenie:
stypulkowska.
czwa@gmail.
com

Ćwiczenia biblijne
w grupach

dr
B. Stypułkowska

należy zabrać
Pismo Święte

W

Wpływ ideologii
gender na
kształtowanie postaw
moralnych młodzieży

ks. mgr-lic.
P. Wróbel

godz. 15.00

KaWA

O pilnej potrzebie wychowania społecznego
dzieci i młodzieży
oraz formacji społecznej dorosłych w świetle nauczania ostatnich
papieży (św. Jan Paweł II, Benedykt XVI,
Franciszek). Pedagogiczne wskazania

ks. dr
M. Sztaba

W

Wykorzystanie aplikacji
LearningApps w tworzeniu pomocy interaktywnych na lekcji religii

I. Karlak,
A. Krawczyk

Warsztaty biblijne
(wykład, ćwiczenia)
07.05.18
poniedziałek

M. Bidas
Centrum
Edukacji
Katechetycznej

W

Traktat św. Atanazego
O interpretacji
psalmów

godz. 15.00

godz. 15.00
zgłoszenie:
womczest.edu.pl
do 30.05.18
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3. Sympozja katechetyczne i konferencje
3.1. Konferencja - „Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu”
Data

Miejsce

Rejon

Prowadzący

Uwagi

30.09.2017

Częstochowa
„WOM”

Radomsko
Zawiercie

dr Maciej
Dębski Fundacja
„Dbam o mój
z@sięg”

godz. 10.0012.30
zgłoszenie:
womczest.edu.pl
do 27.09.2017

7.10.2017

Częstochowa
„WOM”

Częstochowa

dr Maciej
Dębski Fundacja
„Dbam o mój
z@sięg”

godz. 10.0012.30
zgłoszenie:
womczest.edu.pl
do 29.09.2017

21.10.2017

Częstochowa
„WOM”

Wieluń
Częstochowa

dr Maciej
Dębski Fundacja
„Dbam o mój
z@sięg”

godz. 10.0012.30
zgłoszenie:
womczest.edu.pl
do 13.10.2017

3.2. XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje w dniach od 17 do 18 listopada 2017 r. XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne p.t.
Katecheza w parafii. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.katechetyka.eu.
3.3. IV Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych
w Warszawie
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej zaprasza księży, siostry zakonne i katechetów pracujących
z uczniami z niepełnosprawnością na konferencję, która odbędzie się
w dniach 24 – 26 listopada 2017 r. w Warszawie przy ul. Dewajtis 3.
W programie konferencji będą wykłady i warsztaty oraz panele dyskusyjne.
Koszt pobytu i udziału w konferencji wynosi 200 zł. Zgłoszenia drogą
mailową trwają do 5 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje: ks. Paweł
Sobstyl (pawelsobstyl@gmail.com), Anna Mielecka (mania_m@o2.pl).
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4. Olimpiada i konkursy
4.1. XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej
(Szkoła Ponadgimnazjalna)
Temat
,,Pokój i nadzieja
dla Europy w nauczaniu papieży
Benedykta XVI
i Franciszka”

Terminy etapów
Etap szkolny:
22.11.2017 r.
Etap diecezjalny:
7.03.2018 r.
Finał ogólnopolski:
5-7.04.2018 r.

Szczegółowe
informacje
www.otk.pl

Uwagi
Zgłoszenie szkół
do Referatu
Katechetycznego
do 10.11.2017 r.

Uwagi:
Szkołę przystępującą do Olimpiady należy zgłosić, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrekcją, do Referatu Katechetycznego w Częstochowie.
W celu zgłoszenia szkoły należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny
na stronie internetowej Referatu www.katechezaczest.pl w zakładce: konkursy/Olimpiada Teologii Katolickiej. Termin zgłoszenia mija w piątek
10 listopada 2017 r. Materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego będą
przesłane mailem na adres katechety podany w formularzu zgłoszeniowym.
Katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w środę
22 listopada 2017 r. w oparciu o materiały dostarczone przez Referat
Katechetyczny. Do etapu diecezjalnego przechodzą tylko 2 osoby, które
uzyskały najwyższą liczbę punktów.
Protokół wyników z etapu szkolnego należy przesłać do Referatu Katechetycznego w Częstochowie do 30 listopada 2017 r. Protokół będzie
dostępny tylko w formie elektronicznego formularza i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Referatu Katechetycznego zaraz
po przeprowadzeniu etapu szkolnego.
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4.2. XVII Wojewódzki Konkurs Biblijny (Gimnazjum)
Temat

Terminy etapów

Szczegółowe
Uwagi
informacje
Dzieje
Organizator konkursu –
www.
Szczegółowe
Apostolskie Wydział Katechetyczny
katechezaczest.pl
informacje będą
Archidiecezji
zakładka: konkursy/ zamieszczone na
Katowickiej – poda
gimnazjum
stronie internetodaty w późniejszym
wej Referatu po
terminie
otrzymaniu danych
od organizatorów

Uwagi:
Szkołę przystępującą do konkursu należy zgłosić, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrekcją, do Referatu Katechetycznego w Częstochowie
za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Referatu w zakładce: konkursy/gimnazjum. Termin zgłoszenia podamy w późniejszym terminie. Materiały do przeprowadzenia
etapu szkolnego będą przesłane mailem na adres katechety podany w formularzu zgłoszeniowym.
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły
w oparciu o materiały dostarczone przez Referat Katechetyczny.
Protokół wyników z etapu szkolnego musi być przesłany do Referatu Katechetycznego. Będzie on dostępny tylko w formie elektronicznego
formularza i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Referatu zaraz
po przeprowadzeniu etapu szkolnego. Termin dostarczenia protokołu będzie podany na stronie internetowej.
4.3. XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej (Szkoła Podstawowa)
Temat

Szczegółowe
informacje
Ewangelia Organizator konkursu –
www.
wg
Wydział Katechetyczny katechezaczest.pl
św. Marka
Archidiecezji
zakładka:
Katowickiej – poda daty konkursy/szkoła
w późniejszym terminie
podstawowa
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Terminy etapów

Uwagi
Szczegółowe
informacje będą
zamieszczone na
stronie internetowej
Referatu po
otrzymaniu danych
od organizatorów

Uwagi:
Szkołę przystępującą do konkursu należy zgłosić, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrekcją, do Referatu Katechetycznego w Częstochowie
za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Referatu w zakładce: konkursy/szkoła podstawowa. Termin
zgłoszenia podamy w późniejszym terminie. Materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego będą przesłane mailem na adres katechety podany
w formularzu zgłoszeniowym.
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły
w oparciu o materiały dostarczone przez Referat Katechetyczny.
Protokół wyników z etapu szkolnego musi być przesłany do Referatu Katechetycznego. Będzie on dostępny tylko w formie elektronicznego
formularza i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Referatu zaraz
po przeprowadzeniu etapu szkolnego. Termin dostarczenia protokołu będzie podany na stronie internetowej.
4.4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej ,,Civitas Christiana”
Serdecznie zapraszamy do udziału w 22. edycji Konkursu Biblijnego,
którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem
(Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXII edycji obejmuje: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian. Konkurs składa
się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2018 r. wyłącznie drogą
elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się
na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie).
4.5. II Archidiecezjalny Konkurs Recytatorski o św. Janie Pawle II
Referat Katechetyczny, Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae oraz Fundacja Spes organizują II. edycję Archidiecezjalnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego osobie św. Jana Pawła II. Konkurs jest
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, którzy są podzieleni na
2 kategorie wiekowe: kategoria młodsza – uczniowie kl. I – III, kategoria
starsza – uczniowie kl. IV – VII. Katecheci i nauczyciele przeprowadzają we własnym zakresie eliminacje szkolne najpóźniej do końca mar33

ca 2018 r. Następnie przesyłają zgłoszenie do Referatu Katechetycznego za pomocą formularza internetowego najpóźniej do 14 kwietnia
2018 r. Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą
dostępne na stronie internetowej Referatu w zakładce: konkursy/konkurs
recytatorski o Janie Pawle II.

5. Rekolekcje szkolne
5.1. Rekolekcje w toku zajęć szkolnych
Rekolekcje powinny być wkomponowane w obowiązujący w danej
szkole plan lekcji. Nie przewiduje się zatem trzech wolnych dni od zajęć szkolnych. W praktyce oznacza to, że uczniowie mają uczestniczyć
w spotkaniach rekolekcyjnych w trakcie zajęć szkolnych, by po ich zakończeniu nadal kontynuować lekcje według ustalonego planu w danym
dniu. Możliwe są też inne warianty. Kwestie organizacyjne powinny być
szczegółowo opracowane przez zespół odpowiedzialnych za przygotowanie rekolekcji szkolnych, a są nimi duszpasterze parafii, na terenie której
znajduje się szkoła oraz katecheci i rekolekcjonista.
5.2. Dni przeznaczone na rekolekcje szkolne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach oraz jego nowelizacją z 25 marca 2014 r. i Zasadami MEN dotyczącymi organizowania rekolekcji dla
uczniów szkół publicznych z 17 lutego 2016 r. rekolekcje szkolne powinny
być organizowane przez trzy kolejne dni w trakcie trwania zajęć szkolnych. W praktyce oznacza to, że winien to być czas od poniedziałku do
piątku, a zatem czas przeznaczony na pobieranie nauki w szkole. Wyklucza to możliwość organizowania rekolekcji w weekendy z ewentualnym
połączeniem z dniem przeznaczonym na uczęszczanie do szkoły. Biorąc
to pod uwagę, nie można dopuścić do sytuacji, w której rekolekcje szkolne trwałyby w jakiejkolwiek konfiguracji z weekendem, np. czwartek,
piątek i sobota. Muszą to być te trzy dni, które są ujęte w tygodniowym
planie zajęć.
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5.3. Termin zgłoszenia rekolekcji
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach i jego nowelizacją z 25 marca
2014 r. o terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co
najmniej miesiąc wcześniej (§ 10, p. 2). Wskazane jest jednak przekazanie tej
informacji z rocznym wyprzedzeniem, tzn. do końca roku szkolnego, tak by,
aby ten punkt znalazł się w planie pracy szkoły już na kolejny rok i uwzględniony jako wydarzenie szkolne. Jest to szczególnie ważne w szkołach ponadgimnazjalnych (zawodowych i technicznych), gdzie są organizowane praktyki szkolne. Wcześniejsze ustalenie daty rekolekcji zapobiegnie zbieganiu
się tych dwóch wydarzeń w tym samym terminie. O planowanym terminie
rekolekcji powinien powiadomić Dyrekcję szkoły proboszcz. Niemniej jednak sami katecheci mogą przekazać tę informację po wcześniejszym porozumieniu się z rządcą parafii. Jeżeli taka informacja nie została przekazana
pod koniec ubiegłego roku szkolnego, to należy ją przekazać Dyrekcji szkoły
najlepiej już na początku bieżącego roku szkolnego.
5.4. Rekolekcje dla szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie
W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych należy
wprowadzić model rekolekcji wdrożony już w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych w Częstochowie. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich dwóch lat w tym zakresie wydaje się to konieczne w kontekście odpowiedzialności nie tylko za właściwą edukację religijną uczniów, ale
również za formację chrześcijańską młodych ludzi na progu ich dorosłego
życia. O zmianach dotyczących organizacji rekolekcji szkolnych dyrekcje
szkół zostały już powiadomione specjalnym pismem wystosowanym do
nich przez Referat Katechetyczny.

6. Pielgrzymka maturzystów
W roku szkolnym 2017/2018 pielgrzymka maturzystów archidiecezji
częstochowskiej na Jasną Górę odbędzie się 24 lutego 2018 r.
Ramowy program pielgrzymki przedstawia się następująco:
10.00 – zawiązanie wspólnoty (bazylika jasnogórska)
10.15 – Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo i akt ofiarowania maturzystów Matce Bożej
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11.30 – spotkanie ewangelizacyjne
12.30 – zakończenie pielgrzymki
Szczegółowe informacje zostaną przekazane do szkół odrębnym pismem i zamieszczone na stronie internetowej Referatu Katechetycznego
pod koniec stycznia 2018 r. Zachęcamy katechetów do licznego udziału
w pielgrzymce. Prosimy katechetów i duszpasterzy, aby zadbali o religijny
wymiar pielgrzymki już w trakcie podróży, jak i w samym jasnogórskim
sanktuarium. Prosimy też o przypomnienie młodzieży, by przed pielgrzymką skorzystała z sakramentu pokuty i pojednania. Natomiast katechetom
przypominamy o obowiązku zgłoszenia w Referacie Katechetycznym grupy pielgrzymkowej. W celu zgłoszenia udziału w pielgrzymce należy wypełnić elektroniczny formularz, który od 1 lutego 2018 r. będzie dostępny
na stronie internetowej Referatu www.katechezaczest.pl w zakładce: pielgrzymka maturzystów. Termin zgłoszenia mija 19 lutego 2018 r.

7. Programy i podręczniki do katechizacji
W roku szkolnym 2017/2018 katechizujemy we wszystkich klasach na
wszystkich poziomach edukacyjnych według dotychczasowego programu
i podręczników przygotowanych w oparciu o znowelizowaną Podstawę programową Kościoła katolickiego w Polsce (2010). Uwaga ta dotyczy również
klasy VII szkoły podstawowej, bowiem w tej klasie nie wprowadza się nowego programu, ale stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały
dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
Wyjątek stanowią jedynie programy i podręczniki do nauki religii
dzieci sześcioletnich (zerówka) w przedszkolnych i szkolnych oddziałach,
a to w związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem
z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. W zaistniałej sytuacji Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski przedłużyło na okres dwóch lat, czyli do
31 sierpnia 2018 roku, możliwość korzystania z programów i podręczników przygotowanych do starej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2001). Poniżej zamieszczono tabelaryczne
zestawienie starych programów i podręczników do nauki religii dzieci
sześcioletnich (zerówka) oraz nowych programów i podręczników dla
każdej grupy przedszkolnej i klasy z uwzględnieniem ich tytułów, numerów, dat zatwierdzenia, redaktorów i wydawnictw. Przypomina się, że
w szkole powinien obowiązywać jeden program i podręczniki jednego
wydawnictwa. Zmiany w tym zakresie winny być uzgodnione ze wszyst36

kimi katechetami pracującymi w danej szkole oraz z proboszczem. Ewentualne wprowadzanie nowych podręczników winno się rozpocząć dopiero
po wejściu w życie nowej podstawy programowej i nowych programów
nauki religii, co ma nastąpić – zgodnie z zapowiedziami Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – za dwa lata.
Komunikat Biura Programowania Katechezy
w sprawie podręczników do nauczania religii w przedszkolnych
i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach)
  
W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem
z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania
Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 sierpnia
2018 r., możliwość korzystania z następujących programów i podręczników
do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich przygotowanych do Podstawy
programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z roku 2001.
opr. ks. Roman Ceglarek
Programy i podręczniki do nauki religii dla dzieci sześcioletnich (zerówka)
w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2017/2018
Wydawnictwo

WAM
Kraków

WDS
Sandomierz
Gaudium
Lublin

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Radość dzieci
Bożych
AZ-0-03/1
(10.03. 2003)

Jezus mnie kocha
AZ-0-03/2
(10.03.2003)
Jezus mnie kocha
AZ-0-03/2
(10.03.2003)

Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Wędrowanie
z Bogiem,
Red.
T. Biłyk,
I. Czarnecka,
T. Czarnecka,
B. Surma
Jezus mnie kocha,
Red.
Ks. S. Łabendowicz
Mogę zaufać
Jezusowi,
Red.
Ks. R. Lis

Numer
podręcznika i data
obowiązywania
AZ-03-03/1-01
(31.08.2018)

AZ-03-03/2-0
(31.08.2018)
AZ-03-03/2-10
(31.08.2018)
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Jedność
Kielce

W radości dzieci
Bożych
AZ-0-04/3
(26.03.2004)
W radości dzieci
Bożych
AZ-0-04/3
(26.03.2004)

Jedność
Kielce

Św. Wojciech
Poznań

Jesteśmy dziećmi
Boga
AZ-0-04/4
(26.03.2004)

W świecie mojego
Boga,
Red.
M. Piątek
Kocham dobrego
Boga,
Red.
E. Osewska,
Ks. J. Stala
Przychodzimy do
Pana Boga,
Red.
J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-03-04/3-0
(31.08.2018)

AZ-03-04/3-1
(31.08.2018)

AZ-03-04/4-0
(31.08.2018)

Programy i podręczniki do katechizacji
obowiązujące w archidiecezji częstochowskie
w roku szkolnym 2017/2018
PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i grupa
GAUDIUM
Grupa
czterolatków
GAUDIUM
Grupa
pięciolatków
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Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Kochamy dobrego
Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)
Kochamy dobrego
Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Pan Bóg kocha
dzieci,
Red.
Ks. M. Zając
Jestem dzieckiem
Bożym,
Red.
Ks. M. Zając

Numer
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-02-01/10LU-5/14
(14.07.2015)
AZ-03-01/10LU-1/12
(11.04.2012)

PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Św. Wojciech
Kochamy
Grupa trzydobrego Boga
i czterolatków
AZ-0-01/10
(9.06.2010)
Św. Wojciech
Grupa
pięciolatków

Kochamy
dobrego Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Pan Bóg kocha
dzieci,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Jesteśmy dziećmi
Bożymi,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Numer
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-01-01/10PO-1/12
(23.07.2012)

AZ-03-01/10PO-1/11
(18.07.2011)

PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i grupa

Tytuł, numer
Tytuł podręcznika
programu,
i redaktorzy
data zatwierdzenia
WAM
Kochamy
Nasza Boża
Grupa
dobrego Boga
rodzina,
trzylatków
AZ-0-01/10
Red.
(9.06.2010)
Ks. W. Kubik
WAM
Kochamy
Bóg kocha dzieci,
Grupa
dobrego Boga
Red.
czterolatków
AZ-0-01/10
Ks. W. Kubik
(9.06.2010)
WAM
Kochamy
Jesteśmy dziećmi
Grupa/Klasa 0 dobrego Boga
Boga,
AZ-0-01/10
Red.
(9.06.2010)
Ks. W. Kubik

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia
AZ-01-01/10KR-1/11
(11.04.2011)
AZ-02-01/10KR-1/11
(7.03.2011)
AZ-03-01/10KR-1/11
(11.04.2011)
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PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO DIECEZJLANE
I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i grupa
WDS
Grupa trzyi czterolatków
WDS
Grupa
pięciolatków

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Kochamy dobrego
Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)
Kochamy dobrego
Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Pan Bóg kocha
dzieci,
Red.
Ks. S. Łabendowicz
Jesteśmy dziećmi
Bożymi,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

Numer
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-01-01/10RA-2/12
(31.05.2012)
AZ-03-01/10RA-1/11
(14.07.2011)

PRZEDSZKOLE
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Wydawnictwo
i grupa
Jedność
Grupa
trzylatków

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Kochamy dobrego
Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Jedność
Grupa
czterolatków

Kochamy dobrego
Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)

Jedność
Grupa
pięciolatków

Kochamy dobrego
Boga
AZ-0-01/10
(9.06.2010)
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Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Radosne dzieci
Boże,
Red.
J. Snopek,
J. Kurpiński
Świat dziecka
Bożego,
Red.
J. Snopek,
J. Kurpiński
Spotkania dzieci
Bożych,
Red.
J. Snopek,
J. Kurpiński

Numer
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-01-01/10KI-1/15
(25.05.2015)

AZ-02-01/10KI-3/16
(6.06.2016)

AZ-03-01/10KI-2/15
(8.06.2015)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i klasa
GAUDIUM
Klasa 1

GAUDIUM
Klasa 2

GAUDIUM
Klasa 3

GAUDIUM
Klasa 4

GAUDIUM
Klasa 5

GAUDIUM
Klasa 6

GAUDIUM
Klasa 7

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika
Numer
i redaktorzy
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-11-01/10Jesteśmy rodziną
LU-1/12
Pana Jezusa,
(11.04.2012)
Red.
Ks. P. Goliszek
AZ-12-01/10Kochamy Pana
LU-3/13
Jezusa,
(24.04.2013)
Red.
Ks. P. Goliszek
AZ-13-01/10Przyjmujemy
LU-4/14
Pana Jezusa,
(16.06.2014)
Red.
Ks. P. Goliszek
AZ-21-01/10Jestem
LU-1/12
chrześcijaninem,
(9.05.2012)
Red.
Ks. W. Janiga
AZ-22-01/10Wierzę w Boga,
LU-2/13
Red.
(24.04.2013)
Ks. W. Janiga
Wierzę w Kościół,
Red.
Ks. W. Janiga

AZ-23-01/10LU-2/14
(20.05.2014)

Spotykam Twoje
Słowo,
Red.
Ks. P. Mąkosa

AZ-31-01/10LU-1/12
(29.05.2012)
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SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i klasa
Św. Wojciech
Klasa 1

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Św. Wojciech
Klasa 2

W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Św. Wojciech
Klasa 3

W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

Św. Wojciech
Klasa 4

Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)

Św. Wojciech
Klasa 5

Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Św. Wojciech
Klasa 6

Św. Wojciech
Klasa 7

42

Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Jesteśmy w
rodzinie Pana
Jezusa,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Kochamy Pana
Jezusa,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Przyjmujemy Pana
Jezusa,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Jestem
chrześcijaninem,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Wierzę w Boga,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Wierzę w Kościół,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze
Słowem,
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-11-01/10PO-1/11
(9.05.2011)

AZ-12-01/10PO-1/12
(11.06.2012)

AZ-13-01/10PO-1/13
(13.05.2013)

AZ-21-01/10PO-1/11
(9.05.2011)

AZ-22-01/10PO-1/12
(14.05.2012)
AZ-23-01/10PO-2/13
(21.06.2013)
AZ-31-01/10PO-1/11
(18.07.2011)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa
WAM
Klasa 1

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

WAM
Klasa 1

W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)

WAM
Klasa 2

W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga i w
Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

WAM
Klasa 3

WAM
Klasa 4

WAM
Klasa 5

WAM
Klasa 6

WAM
Klasa 7

Tytuł
podręcznika
i redaktorzy
Jesteśmy w
rodzinie Pana
Jezusa,
Red.
Ks. W. Kubik
Elementarz
dziecka Bożego,
Red.
Ks.Z. Marek
s. A. Walulik
Kochamy Pana
Jezusa,
Red.
Ks. W. Kubik
Przyjmujemy
Pana Jezusa,
Red.
Ks. W. Kubik
Zaproszeni przez
Boga,
Red.
Ks. Z. Marek
Obdarowani
przez Boga,
Red.
Ks. Z. Marek
Przemienieni
przez Boga,
Red.
Ks. Z. Marek
Jezus uczy
i zbawia,
Red.
Ks. Z. Marek

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia
AZ-11-01/10KR-1/11
(11.04.2011)

AZ-11-01/10KR-7/15
(23.03.2015)

AZ-12-01/10KR-1/12
(7.05.2012)
AZ-13-01/10KR-14/13
(11.06.2013)
AZ-21-01/10KR-2/12
(11.06.2012)
AZ-22-01/10KR-5/13
(8.05.2013)
AZ-23-01/10KR-1/14
(13.01.2013)
AZ-31-01/10KR-2/12
(11.06.2012)
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WAM
Klasa 7

Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Szukam was,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-31-01/10KR-1/11
(30.05.2011)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA
W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i klasa
WDS
Klasa 1

WDS
Klasa 2

WDS
Klasa 3

WDS
Klasa 4

WDS
Klasa 5

WDS
Klasa 6

WDS
Klasa 7
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Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
W drodze do
Wieczernika
AZ-1-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Poznaję Boga
i w Niego wierzę
AZ-2-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika Numer podręcznika
i redaktorzy
i data zatwierdzenia
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa,
Red.
Ks. S. Łabendowicz
Kochamy Pana
Jezusa,
Red.
Ks. S. Łabendowicz
Przyjmujemy
Pana Jezusa,
Red.
Ks. S. Łabendowicz
Jestem
chrześcijaninem,
Red.
Ks. S. Łabendowicz
Wierzę w Boga,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-22-01/10RA-9/13
(12.07.2013)

Wierzę w Kościół,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-23-01/10RA-2/15
(11.07.2014)

Spotkanie ze
Słowem,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-31-01/10RA-6/13
(5.07.2011)

AZ-11-01/10RA-1/11
(22.07.2011)
AZ-12-01/10RA-8/13
(12.07.2013)
AZ-13-01/10RA-5/14
(12.07.2013)
AZ-21-01/10RA-1/13
(14.06.2012)

SZKOŁA PODSTAWOWA
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Wydawnictwo
i klasa
Jedność
Klasa 1

Jedność
Klasa 2

Jedność
Klasa 3

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
W rodzinie dzieci
Bożych
AZ-1-01/12
(4.01.2012)
W rodzinie dzieci
Bożych
AZ-1-01/12
(4.01.2012)
W rodzinie dzieci
Bożych
AZ-1-01/12
(4.01.2012)

Jedność
Klasa 4

Odkrywamy
tajemnice Bożego
świata
AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Jedność
Klasa 5

Odkrywamy
tajemnice Bożego
świata
AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Jedność
Klasa 6

Odkrywamy
tajemnice Bożego
świata
AZ-2-02/12
(30.05.2012)

Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Żyjemy w Bożym
świecie,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
Idziemy do Jezusa,
Red.
Ks. J. Czerkawski
E. Kondrak
Jezus jest z nami,
Red.
Ks. J. Czerkawski
E. Kondrak
B. Nosek
Miejsca pełne
BOGActw,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
B. Nosek
Spotkania
uBOGAcające,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
E. Parszewska
Tajemnice
BOGAtego życia,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak
E. Parszewska

Numer
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-11-01/12KI-1/12
(2.08.2011)

AZ-12-01/12KI-3/12
(8.08.2012)
AZ-13-01/12KI-4/13
(5.03.2013)

AZ-21-02/12KI-1/12
(21.05.2012)

AZ-22-02/12KI-1/13
(5.06.2013)

AZ-23-02/12KI-3/13
(14.07.2014)
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Jedność
Klasa 7

Kim jestem jako
człowiek, kim
chcę być jako
chrześcijanin
AZ-3-01/13
(9.04.2013)

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-31-01/13KI-3/13
(9.08.2013)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i klasa
GAUDIUM
Klasa 2

GAUDIUM
Klasa 3

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika
Numer
i redaktorzy
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-32-01/10Z Tobą idę przez
LU-1/13
życie,
(17.04.2013)
Red.
Ks. P. Mąkosa
AZ-33-01/10Żyję Twoją
LU-1/14
miłością,
(13.02.2014)
Red.
Ks. P. Mąkosa

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i klasa
Św. Wojciech
Klasa 2

Św. Wojciech
Klasa 3
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Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika
Numer
i redaktorzy
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-32-01/10Aby nie ustać
PO-1/12
w drodze,
(15.07.2012)
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
AZ-33-01/10Żyć w miłości
PO-3/13
Boga,
(8.07.2013)
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa
WAM
Klasa 2

WAM
Klasa 3

Wydawnictwo
i klasa
WAM
Klasa 2

WAM
Klasa 3

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika Numer podręcznika
i redaktorzy
i data zatwierdzenia

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika Numer podręcznika
i redaktorzy
i data zatwierdzenia

Jezus działa
i zbawia,
Red.
Ks. Z. Marek
Jezus prowadzi
i zbawia,
Red.
Ks. Z. Marek

AZ-32-01/10KR-12/13
(20.05.2013)
AZ-33-01/10KR-2/14
(13.01.2014)

Jestem z wami,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-32-01/10KR-3/12
(11.06.2012)

Chodźmy razem,
Red.
Ks. W. Kubik

AZ-33-01/10KR-4/13
(11.04.2013)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i klasa
WDS
Klasa 2

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika Numer podręcznika
i redaktorzy
i data zatwierdzenia
Aby nie ustać
w drodze,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-32-01/10RA-10/13
(12.07.2013)

47

WDS
Klasa 3

Pójść za Jezusem
Chrystusem
AZ-3-01/10
(9.06.2010)

Żyć w miłości
Boga,
Red.
Ks. S. Łabendowicz

AZ-33-01/10RA-1/15
(11.07.2014)

GIMNAZJUM
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Wydawnictwo
i klasa
Jedność
Klasa 2

Jedność
Klasa 3

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Kim jestem jako
człowiek, kim
chcę być jako
chrześcijanin
AZ-3-01/13
(9.04.2013)
Kim jestem jako
człowiek, kim
chcę być jako
chrześcijanin
AZ-3-01/13
(9.04.2013)

Tytuł podręcznika Numer podręcznika
i redaktorzy
i data zatwierdzenia
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska
Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa,
Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-32-01/13KI-4/14
(14.07.2014)

AZ-33-01/13KI-1/16
(22.02.2016)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Wydawnictwo
i klasa
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GAUDIUM
Klasa 1 Lic.
i Tech.

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

GAUDIUM
Klasa 2 Lic.
i Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Tytuł podręcznika
i redaktorzy
Świadczę o Jezusie
w Kościele,
Red.
Ks. R. Strus,
ks. W. Galant
Świadczę
o Jezusie w świecie,
Red.
Ks. R. Strus,
ks. W. Galant

Numer
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-41-01/10LU-1/12
(9.05.2012)

AZ-42-01/10LU-4/13
(27.05.2013)

GAUDIUM
Klasa 3 Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

GAUDIUM
Klasa 3 Lic.
i 4 Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

Świadczę o Jezusie
wobec drugiego
człowieka,
Red.
Ks. R. Strus,
Świadczę o Jezusie
w rodzinie,
Red. Ks. R. Strus,
ks. W. Galant

AZ-63-01-/10LU-1/15
(13.02.2015)

AZ-43-01/10LU-3/14
(20.05.2014)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Wydawnictwo
i klasa
Św. Wojciech
Klasa 1

Św. Wojciech
Klasa 2

Św. Wojciech
Klasa 3

Tytuł, numer
Tytuł podręcznika
programu,
i redaktorzy
data zatwierdzenia
Świadek Chrystusa
Moje miejsce
AZ-4-01/10
w Kościele,
(9.06.2010)
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Świadek Chrystusa
Moje miejsce
AZ-4-01/10
w świecie,
(9.06.2010)
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Świadek Chrystusa
Moje miejsce
AZ-4-01/10
w rodzinie,
(9.06.2010)
Red.
Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia
AZ-41-01/10PO-1/11
(12.09.2011)

AZ-42-01/10PO-1/12
(21.11.2012)

AZ-43-01/10PO-1/14
(2.06.2014)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa
WAM
Klasa 1 Lic.

Tytuł, numer
Tytuł podręcznika Numer podręcznika
programu,
i redaktorzy
i data zatwierdzenia
data zatwierdzenia
Świadek Chrystusa
AZ-41-01/10W Kościele,
AZ-4-01/10
KR-1/12
Red.
(9.06.2010)
(26.05.2012)
Ks. Z. Marek
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WAM
Klasa 1 Tech.
WAM
Klasa 2 Lic.
WAM
Klasa 2 i 3
Tech.
WAM
Klasa 3 Lic.
WAM
Klasa 4 Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-6-01/10
(9.06.2010)
Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)
Świadek Chrystusa
AZ-6-01/10
(9.06.2010)
Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)
Świadek Chrystusa
AZ-6-01/10
(9.06.2010)

W Kościele,
Red.
Ks. Z. Marek
W świecie,
Red.
Ks. Z. Marek
W świecie,
Red.
Ks. Z. Marek
W rodzinie,
Red.
Ks. Z. Marek
W rodzinie,
Red.
Ks. Z. Marek

AZ-41-01/10KR-1/12
(26.05.2012)
AZ-42-01/10KR-6/13
(6.06.2013)
AZ-42-01/10KR-6/13
(6.06.2013)
AZ-43-01/10KR-3/14
(13.01.2014)
AZ-43-01/10KR-3/14
(13.01.2014)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE
I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Wydawnictwo
i klasa
WDS
Klasa 1 Lic.
i Tech.

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

WDS
Klasa 2 Lic.
i Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)

WDS
Klasa 3 Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-6-01/10
(20.09.2001)

WDS
Klasa 3 Lic.
i 4 Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10
(9.06.2010)
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Tytuł podręcznika
Numer
i redaktorzy
podręcznika i data
zatwierdzenia
AZ-41-01/10Świadek Chrystusa
RA-7/13
w Kościele,
(12.10.2012)
Red.
Ks. S. Łabendowicz
AZ-42-01/10Świadek Chrystusa
RA-11/13
w świecie,
(12.07.2013)
Red.
Ks. S. Łabendowicz
RA-63-01/10Świadectwo
RA-1/16
miłości społecznej,
(11.04.2016)
Red.
Ks. S. Łabendowicz
AZ-43-01/10Świadek Chrystusa
RA-3/15
w rodzinie,
(15.07.2014)
Red.
Ks. S. Łabendowicz

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)
Wydawnictwo
i klasa
Jedność
Klasa 1 Lic.

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)

Jedność
Klasa 1 Tech.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

Jedność
Klasa 2 Lic.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)

Jedność
Klasa 2 Tech.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

Jedność
Klasa 3 Tech.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

Jedność
Klasa 3 Lic.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)

Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

W blasku Bożej
prawdy,
Red.
Ks. T. Śmiech,
E. Kondrak
B. Nosek
W blasku Bożej
prawdy,
Red.
Ks. T. Śmiech,
E. Kondrak
B. Nosek
Na drogach wiary,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek
Na drogach wiary,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek
Za progiem
nadziei,
Red.
S. Mazur,
B. Nosek,
K. Rokosz
W bogactwie miłości,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-41-03/12KI-1/12
(8.08.2012)

AZ-41-03/12KI-1/12
(8.08.2012)

AZ-42-03/12KI-2/13
(5.06.2013)

AZ-42-03/12KI-2/13
(5.06.2013)

AZ-43-01/12KI-2/14
(22.07.2014)

AZ-43-03/12KI-1/14
(22.07.2014)
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Jedność
Klasa 4 Tech.

Żyć, aby wierzyć
i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)

W bogactwie
miłości,
Red.
Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-43-03/12KI-1/14
(22.07.2014)

SZKOŁA ZAWODOWA
WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA (Kraków)
Wydawnictwo
i klasa
Św. Stanisław
Klasa 1

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Bądźcie mocni
AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Św. Stanisław
Klasa 2

Bądźcie mocni
AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Św. Stanisław
Klasa 3

Bądźcie mocni
AZ-5-07/12
(14.06.2012)

Tytuł podręcznika Numer podręcznika
i redaktorzy
i data zatwierdzenia
Mocni wiarą,
Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska
Mocni nadzieją,
Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska
Mocni miłością,
Red.
Ks. T. Panuś,
R. Chrzanowska

AZ-51-07/12KR-3/13
(30.03.2012)
AZ-52-07/12KR-8/13
(15.05.2013)
AZ-53-07/12KR-6/16
(27.02.2014)

8. Obowiązki katechety w parafii i szkole
Chrześcijańska formacja dzieci i młodzieży przynależy do misji Kościoła. Za to dzieło są odpowiedzialne trzy środowiska wychowawcze:
rodzina, parafia i szkoła. Katecheci, jako pracownicy parafii i szkoły, mają
oczywiście swój udział w realizacji tej misji, którą winni podejmować
z wiarą i odpowiedzialnością, wypełniając gorliwie wszystkie obowiązki
z nią związane.
8.1. Katecheta a szkoła
Katecheta w szkole podejmuje obowiązki wynikające z zatrudnienia
go jako nauczyciela, wynikające z dokumentów oświatowych traktujących
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o organizacji zajęć oraz o odpowiedzialności nauczyciela (np. udział
w radach pedagogicznych, pełnienie dyżurów na przerwach, podejmowanie
zadań zleconych przez dyrekcję, prowadzenie dziennika szkolnego, opracowywanie konspektów [prze pierwsze 3 lata konspekty szczegółowe], prowadzenie lekcji w oparciu o zatwierdzone programy i podręczniki itp.).
Katecheta zobowiązany jest do udziału w tworzeniu i realizowaniu programu wychowawczego szkoły. Powinien zadbać o to, aby ów program uwzględniał
wartości chrześcijańskie, tradycje narodowe i religijne. Ważne jest, by organizował uroczystości szkolne takie, jak chociażby Dzień Papieski czy wigilię szkolną.
Katecheta winien korzystać z prawa do prowadzenia w szkole zajęć pozalekcyjnych (np. religijnych, charytatywnych, biblijnych, liturgicznych,
misyjnych, kół zainteresowań, przygotowywanie do olimpiad i konkursów
religijnych), promując wiedzę religijną i chrześcijański system wartości.
Katecheta ma obowiązek organizowania i brania udziału w pielgrzymkach uczniów, zwłaszcza w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.
Katecheta winien też dbać o kontakt z rodzicami swych uczniów.
8.2. Katecheta a parafia
Katecheta jest osobą, która powinna nieustannie budować swój autorytet jako wychowawca i świadek wiary. Z tej racji zobowiązany jest do
udziału w ciągu roku szkolnego we Mszy św. niedzielnej i świątecznej
z dziećmi i młodzieżą, uczestnictwa w innych nabożeństwach (np. różańcowe, Droga Krzyżowa), uroczystościach parafialnych, szczególnie związanych z udzieleniem uczniom sakramentów świętych.
Katecheta zobowiązany jest do aktywnej współpracy z proboszczem parafii, na terenie której katechizuje. Chodzi o udział w spotkaniach, których celem
jest planowanie i koordynacja działań katechetycznych i pastoralnych oraz
omówienie bieżących potrzeb czy problemów. Powinno to dotyczyć między
innymi organizowania rekolekcji szkolnych czy przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii oraz bierzmowania.
Katecheci wraz z duszpasterzami powinni troszczyć się o powstawanie
wspólnot, ruchów i stowarzyszeń religijnych na terenie parafii, zachęcając
uczniów do wstępowania w ich szeregi oraz włączając się w ich prowadzenie.
Katecheta winien organizować zebrania z rodzicami na terenie parafii, w której katechizuje, szczególnie w trakcie przygotowania dzieci do
pierwszej spowiedzi i Komunii św.
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Uwaga:
Katecheta świecki lub zakonny, który katechizuje w kilku szkołach
na terenie różnych parafii, jest zobowiązany do pomocy duszpasterskiej
w parafii stałego zatrudnienia.
Angażując nauczyciela religii w duszpasterstwo katechetyczne w parafii, proboszcz powinien uwzględnić wszelkie okoliczności jego życia
i pracy (rodzina, stan zdrowia, miejsce zamieszkania).
Należy umożliwić katechecie podnoszenie kwalifikacji poprzez udział
w podyplomowych studiach oraz w spotkaniach szkoleniowych i formacyjnych organizowanych przez Referat Katechetyczny, zwalniając go
w tym czasie z zajęć w parafii.
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III. Katecheza parafialna

1. Pierwsza Komunia św.
1.1. Książeczka diecezjalna do pierwszej Komunii św.
W archidiecezji częstochowskiej, we wszystkich parafiach, obowiązuje
książeczka „Boży Baranek. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej” opracowana przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina
Poloniae”. Decyzją Ks. Abp. Wacława Depo z dnia 1 września 2016 r. ma
ona należeć do obowiązujących środków dydaktycznych i ma być pomocą
katechetyczną w przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii
św., jak i pamiątką przystąpienia do tych sakramentów.
1.2. Pierwsza Komunia św. w klasie trzeciej
Referat Katechetyczny przypomina, że aktualnie obowiązujący program nauki religii zakłada przystąpienie dzieci do pierwszej spowiedzi
i Komunii św. w klasie III. Dzieci przystępują do pierwszej Komunii św. w klasie III niezależnie od wieku, w jakim rozpoczęły naukę
w szkole podstawowej. Od tej reguły nie ma wyjątku i jest ona obligatoryjna dla wszystkich parafii archidiecezji częstochowskiej. Niedopuszczalna jest praktyka organizowania pierwszej Komunii św. w klasie II.
1.3. Niedopuszczalna praktyka
związana z organizowaniem uroczystości pierwszej Komunii św.
Po przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii św. dziecko nie
powinno czekać (rok czy dwa) na przystąpienie do sakramentów pokuty
i pojednania oraz Eucharystii aż w parafii uzbiera się większa grupa dzieci
z kilku roczników. Musi to nastąpić w klasie komunijnej nawet, gdyby
tylko jedno dziecko miało przystąpić do tych sakramentów.

2. Bierzmowanie
2.1. Dostosowanie zasad przygotowania do bierzmowania
do nowego modelu organizacji placówek oświatowych
w roku szkolnym 2017/2018
W związku z reformą edukacji, która wchodzi w życie od 1 września
br., zachodzi konieczność znowelizowania zasad przygotowania mło57

dzieży do sakramentu bierzmowania w archidiecezji częstochowskiej.
W przygotowaniu do bierzmowania należy zachować zasady zawarte
w Instrukcji duszpastersko – katechetycznej w sprawie przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej,
uwzględniając również Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania zatwierdzone 14 marca 2017 r. Po ostatecznym wygaszeniu szkół gimnazjalnych
przygotowanie do bierzmowania będzie się rozpoczynać na początku
VI klasy szkoły podstawowej. Udzielenie sakramentu bierzmowania nastąpi pod koniec VIII klasy, po zakończeniu trzyletniego cyklu przygotowania. Mając na uwadze fakt, że proces likwidacji gimnazjów i tworzenia
ośmioletnich szkół podstawowych jest realizowany stopniowo, w roku
szkolnym 2017/2018 zaistnieje sytuacja przejściowa, tzn. przygotowanie
do bierzmowania rozpoczną tylko uczniowie VII klasy szkoły podstawowej. Młodzież ta, po odbyciu trzyletniego przygotowania, przystąpi do
bierzmowania pod koniec I klasy szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie
VI klasy szkoły podstawowej w bieżącym roku nie rozpoczynają jeszcze
przygotowania do bierzmowania.
2.2. Materiały diecezjalne
związane z przygotowaniem do bierzmowania
Przygotowanie do bierzmowania we wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej należy prowadzić w oparciu o materiały diecezjalne
wprowadzone od 1 września 2015 r. (Mocni Duchem. Dzienniczek kandydata do bierzmowania, Mocni Duchem. Dziennik spotkań formacyjnych,
Mocni Duchem. Materiały katechizmowe i liturgiczne.) Od bieżącego
roku materiały diecezjalne zostają poszerzone o publikację p.t. Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem. Zawiera ona szczegółowe scenariusze katechez wraz z licznymi pomocami dydaktycznymi.
Materiały są dostosowane do aktualnych wytycznych dotyczących przygotowania do bierzmowania. Wprowadzenie niniejszych materiałów do
katechezy parafialnej przygotowującej do bierzmowania ma charakter obligatoryjny dla wszystkich parafii w archidiecezji częstochowskiej. Jedyną dopuszczalną alternatywą jest realizacja programu ,,Młodzi na progu”.
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2.3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia
diecezjalnych materiałów katechetycznych przed bierzmowaniem
Decyzją Ks. Abp. Wacława Depo od 1 września 2017 r. w archidiecezji częstochowskiej przygotowanie do sakramentu bierzmowania będzie
prowadzone w oparciu o diecezjalne materiały: „Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem”, Częstochowa 2017, opracowane
przez Referat Katechetyczny, a wydane przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”.
2.4. Nowe materiały diecezjalne dla bierzmowanych
Opracowane materiały „Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed
bierzmowaniem”, składają się z 32 katechez oraz 5 celebracji i bazują na
programie zawartym w najnowszych Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (14.03.2017). Są to szczegółowe scenariusze katechez, na trzy lata,
których uzupełnieniem jest płyta DVD, zawierająca bogate materiały pomagające w ciekawym i aktywnym przeprowadzeniu spotkań z kandydatami do bierzmowania w parafii, między innymi: ponad 50 materiałów
audio-video, około 40 prezentacji multimedialnych, ponad 30 materiałów
źródłowych (nie licząc tych, zawartych w scenariuszach) i około 60 kart
pracy. Ponadto specjalnie założona domena (www.bierzmowanie.eu), a na
niej wszystkie filmy wykorzystane w scenariuszach i 6 dodatkowych katechez z prezentacjami o wybitnych polskich sportowcach, którzy dzielą się
doświadczeniem swojej wiary.
2.5. Program przygotowania do bierzmowania
i tematyka spotkań na rok szkolny 2017/2018
Spotkania formacyjne dla młodzieży, która rozpocznie przygotowanie
do bierzmowania w roku szkolnym 2017/2018, należy prowadzić według
następujących zasad:
- przez pierwsze 2 lata (2017/2018; 2018/2019) należy przeprowadzić
z kandydatami przynajmniej 20 spotkań, które powinny obejmować:
• przynajmniej 10 katechez, na których prowadzący realizuje wybrane
przez siebie tematy z I, II i III części materiałów diecezjalnych;
• 3 celebracje (Jezu moim Panem i Zbawicielem, Moje miejsce we
wspólnocie Kościoła, Jezus przebacza. Nabożeństwo pokutne);
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• inne formy spotkań zaplanowane przez prowadzącego (np. pielgrzymki, dzień skupienia itp.)
- w 3 roku przygotowania (2019/2020) należy przeprowadzić przynajmniej 20 spotkań, które powinny obejmować:
• 14 katechez zawartych w części IV i V materiałów diecezjalnych;
• 2 celebracje (Spotkanie z Jezusem. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Przyjdź Duchu Święty);
• inne formy spotkań zaplanowane przez prowadzącego.
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IV. Sprawy bieżące

1. Misja kanoniczna
1.1. Wydanie misji kanonicznej
Katechetą może być osoba, która otrzymała od biskupa diecezji skierowanie pisemne, imienne i do konkretnej szkoły. Referat Katechetyczny
wydaje takie skierowanie w imieniu Księdza Arcybiskupa na podstawie
podania o wydanie misji kanonicznej od właściwego Proboszcza. Wzór
takiego podania znajduje się na stronie internetowej Referatu w zakładce
„Zatrudnienie katechety”. Do prośby o misję należy dołączyć:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie teologiczne
(i inne)
- kserokopię dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
- jedno zdjęcie
- opinię proboszcza parafii miejsca zamieszkania (dotyczy osób świeckich)
- prośbę władz prowincjalnych o skierowanie do szkoły w charakterze
nauczyciela religii (dotyczy osób zakonnych).
Jeżeli o misję kanoniczną ubiega się student uczelni teologicznej, to
winien on dostarczyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt ukończenia czwartego roku i kontynuowania studiów.
W sytuacji, gdy o wydanie misji kanonicznej ubiega się osoba, która
już katechizowała, to oprócz prośby o wydanie misji winna też złożyć
w Referacie Katechetycznym aktualną kartę formacyjną oraz dokument
poświadczający stopień awansu zawodowego (jeśli w międzyczasie taki
uzyskała).
1.2. Cofnięcie misji kanonicznej
Cofnięcie misji kanonicznej jest równoznaczne z utratą uprawnień
do nauczania religii w danej szkole (przedszkolu). O jej cofnięciu właściwe władze Kościołów bądź innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora szkoły (przedszkola) oraz organ prowadzący.
To cofnięcie może nastąpić, gdy nauczyciel religii popełnił czyn, który dyskwalifikuje go jako nauczyciela lub gdy katecheta nie popełnił czynu nagannego z punktu widzenia dyscypliny szkolnej, ale naucza lub postępuje w sposób nie do zaakceptowania z punktu widzenia władzy kościelnej. W tym kontekście trzeba wyraźnie powiedzieć,
iż powodem cofnięcia misji kanonicznej może być fakt niewywiązywania się z zobowiązań związanych z piastowanym stanowiskiem. Chodzi
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o zaniedbania (nieusprawiedliwione) wynikające z nieuczęszczania na
spotkania formacyjne i szkoleniowe. Biorąc to pod uwagę trzeba pamiętać
o wszelkich formach doskonalenia zawodowego i spotkaniach formacyjnych, które powinny być dokumentowane w „Karcie Formacyjnej”, jaką
każdy katecheta otrzymuje na konferencji przed nowym rokiem szkolnym,
a którą winien złożyć w Referacie Katechetycznym do dnia 15 września.

2. Karty formacyjne
Karty formacyjne dokumentują przebieg formacji duchowej oraz doskonalenia zawodowego. Określają pewne minimum, jakie winno być
zrealizowane w danym roku szkolnym przez katechetę. W roku szkolnym 2017/2018 katecheta ma obowiązek uczestniczyć w dwóch dniach
skupienia organizowanych przez Referat Katechetyczny (zob. II.1). Jeśli
chodzi o doskonalenie zawodowe, to obligatoryjny jest udział w konferencji „Uczeń wobec zjawiska fonoholizmu” i jednym spotkaniu szkoleniowym (zob. II.2). Jeżeli nie może uczestniczyć w powyższej konferencji
(przyczyny losowe), to jest zobligowany do udziału w trzech innych spotkaniach szkoleniowych. Oczywiście każdy katecheta może uczestniczyć
w dowolnej liczbie spotkań szkoleniowych. To, że na karcie formacyjnej
znajduje się tylko kilka obowiązkowych propozycji, nie oznacza, że nie
wolno brać udziału w dodatkowych szkoleniach.

3. Funkcjonowanie Referatu Katechetycznego
Serdecznie wszystkich zapraszamy w godzinach:
•
•

poniedziałek, wtorek, środa i piątek
900 – 1300
czwartek					1100-1300; 1400 – 1600

Uwaga:
Referat Katechetyczny nieczynny w następujące dni (poza sobotami dniami wolnymi wg ustawy): 8 września - święto Narodzenia NMP,
2 listopada – Dzień Zaduszny, 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP,
24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia, 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie,
Środa Popielcowa, Triduum Paschalne, 29 czerwca – Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego, 26 sierpnia
– Uroczystość NMP Częstochowskiej.
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Dyżury dyrektora i wizytatorów Referatu Katechetycznego
ks. Tomasz Mucha
ks. Paweł Wróbel
ks. Tomasz Mucha

poniedziałek

9.00-13.00

wtorek

9.00-13.00

Artur Dąbrowski
ks. Paweł Wróbel
ks. Tomasz Mucha
ks. Paweł Wróbel
ks. Tomasz Mucha,
ks. Paweł Wróbel

środa

9.00-13.00

czwartek

11.00-13.00
14.00-16.00
9.00-13.00

piątek

W sprawach pilnych także poza ustalonymi dyżurami, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez sekretariat
Referatu Katechetycznego zgłoszeniu drogą elektroniczną.

4. Pracownicy Referatu Katechetycznego
Dyrektor Referatu Katechetycznego, Wikariusz Biskupi ds. Przekazu
Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego - ks. dr Roman Ceglarek
Wizytator diecezjalny - ks. Tomasz Mucha
Wizytator diecezjalny - ks. Paweł Wróbel
Wizytator diecezjalny - Artur Dąbrowski
Sekretariat Referatu - s. Aneta Karlak CSA

5. Terminy ferii zimowych
W roku szkolnym 2017/2018 ferie zimowe odbędą się w następujących terminach:
•
29 stycznia – 11 lutego 2018 r. – województwo łódzkie i śląskie
•
15 – 28 lutego 2018 r. – województwo opolskie

6. Sprawozdania katechetyczne
Każdy katecheta świecki i duchowny (nawet będący w szkole na czasowym zastępstwie) zobowiązany jest do wypełnienia corocznej ankiety
katechetycznej. Katecheci wypełniają formularze w wersji elektronicznej
i w takiej formie odsyłają do Referatu Katechetycznego na adres e-mail:
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referat@katechezaczest.pl do 30 września. Jeśli w jakiejś szkole uczy kilku
katechetów, to wspólnie wypełniają jeden formularz dla danego typu szkoły
i przesyłają do Referatu. Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie każdego
punktu sprawozdania, każdej rubryki. Przypominamy, że na pierwszej stronie znajdują się informacje dotyczące szkoły, natomiast na odwrocie należy podać tygodniowy plan lekcji religii każdego katechety zatrudnionego
w danej szkole.

7. Przechodzenie na emeryturę
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do katechetów planujących przejście
na emeryturę po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 o zgłoszenie tego
zamiaru na piśmie do Referatu Katechetycznego do końca maja 2018 r.
Przypominamy o załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności w sekretariacie szkoły oraz o powiadomieniu proboszcza parafii, na terenie
której znajduje się szkoła, o planowanym odejściu na emeryturę. „Dzień
Katechetyczny” przed kolejnym rokiem szkolnym tj. 2018/2019 będzie
dobrą okazją, wobec wszystkich katechetów, do wyrażenia oficjalnych
podziękowań za wieloletnią gorliwą posługę katechetyczną.

66

V. Sprawy prawne

1. Dokumenty Państwowe
1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach – nowelizacja z 25 marca 2014 r.
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) (zmiany zaznaczono innym kolorem)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza się,
co następuje:
§1
1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów
prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców
(opiekunów prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej
nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez
kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
§2
1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla
grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu
uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę,
w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym.
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3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący
przedszkole lub szkołę, w ramach posiadanych środków, może - na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego - zorganizować nauczanie religii
danego wyznania w sposób odmienny niż określony w ust. 1-3.
5. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych na cele
katechetyczne, w terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom
i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania religii
w ramach systemu oświatowego.
§3
1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie zgodnie z § l ust. l, szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu
o programy dopuszczone do użytku w szkole zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
2. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są
organizowane zgodnie z § 2 ust. 1-3. Organizacja zajęć z etyki nie
wymaga porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.
3. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub
etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają
z nauki religii lub etyki w szkole.
§4
Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych
związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników
do nauczania religii.
§5
1. Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę
przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej «nauczycielem religii»,
wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego
przedszkola lub szkoły, wydanego przez:
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1) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
2. Cofnięcie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne
z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole.
O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoły oraz
organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół
lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania
religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.
3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym albo uczący na
terenie kilku szkół lub przedszkoli jest zatrudniany przez dyrektora szkoły lub
przedszkola wskazanego przez organ prowadzący, o którym mowa w § 2 ust.
2, lub przez organ wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.
§6
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio
Konferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
§7
1. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie
przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami
swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły lub
przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje
o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 56 ustawy o systemie oświaty. Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddziałowej),
międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.
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§8
1. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich
typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych
dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa
diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.
§9
1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym
bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do
następnej klasy.
3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej
w danej klasie.
4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez
organy prowadzące szkoły zgodnie z § 2 ust. 2-4 i § 3 ust. 2 otrzymują ocenę
z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.
§ 10
1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni
zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,
jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.
2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony
co najmniej miesiąc wcześniej.
3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.
§ 11
1. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego
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i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków
wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom
sprawującym nadzór pedagogiczny.
2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie
metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom
zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
§ 12
W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie
modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów
oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.
§ 13
1. Tracą moc:
1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r.
dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91,
2) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r.
dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91,
określająca zasady współdziałania z kościołami i związkami wyznaniowymi poza Kościołem Rzymskokatolickim,
3) decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia
1991 r., z zastrzeżeniem ust 2.
2. Do czasu wydania zarządzeń przewidzianych w przepisach o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych
zachowują moc instrukcje wymienione w ust. 1 odnośnie do nauki
religii w przedszkolach i w zakładach opiekuńczo-wychowawczych.
§ 14
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 1 września 1992 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2014 r.
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1.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2017, poz. 1147)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.
60 i 949) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390,
z 1999 r. poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach
podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:
1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;
2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź
samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii
i etyki decydują uczniowie”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć”;
2) w § 3 w ust. 1 wyrazy „programy dopuszczone do użytku w szkole
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8” zastępuje się
wyrazami „programy nauczania dopuszczone do użytku w danej szkole
zgodnie z art. 22a ust. 6”;
3) w § 7 w ust. 3 wyrazy „art. 56 ustawy o systemie oświaty” zastępuje
się wyrazami „art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)”;
4) w § 8 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „(właściwych
dla danego poziomu nauczania)”;
5) w § 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „ze sprawowania” zastępuje się wyrazem „zachowania”;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do
zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji
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wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła
lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła
nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.
3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony
przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem
rozpoczęcia rekolekcji.
4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż
jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny one dążyć
do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.
5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również
inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.”.
§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczące:
1) publicznych szkół podstawowych – stosuje się odpowiednio do dotychczasowych publicznych gimnazjów oraz klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
2) publicznych szkół ponadpodstawowych – stosuje się odpowiednio
do dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas
dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
w szkołach ponadpodstawowych – do czasu zakończenia kształcenia
w tych szkołach i klasach.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska
1.3. Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół
publicznych
Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.
155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji,
gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich
członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona
jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.
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Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem
odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom,
którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.
Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na
ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im
uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona
z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest
odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie
uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych.
Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych
w tych dniach zajęciach.
Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa
uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą
o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania
się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły.
W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.
Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do
jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu
z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych
dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie
w tym czasie sprawdzianów i klasówek.
Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki
sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów
nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.
MEN 17 lutego 2016 r.
Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html
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2. Dokumenty kościelne
2.1. Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania
„Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”
§1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”
z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.
2. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.
3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.
§2
1. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz programy
zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia
ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.
§3
1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do
nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do
nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.
3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych
stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne
do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.
§4
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na
okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych
z rzeczonymi przepisami.
77

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
Źródło: http://www.katecheza.episkopat.pl/
2.2. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
Wstęp
1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu praw
biskupów diecezjalnych. Określa on minimalny zakres formacji, która powinna
być prowadzona w każdej parafii. Dokument ma na celu także określenie zakresu
bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
I. Wprowadzenie teologiczne
2. Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii
(OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym
dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy
ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).
3. Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy
z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej
mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem,
a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy
nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w
duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest
symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się
na Jego służbę (por. KKK 1304).
78

II. Wprowadzenie pastoralne
4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej
zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami,
aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego
celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa
Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).
5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa
w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie)
w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat
do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii
w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także
uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej
Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat
spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną
opinię od nauczyciela religii.
c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien
mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale
kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do
bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).
d) Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej
na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie
szkoły podstawowej
6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por.
KKK 1310).
79

III. Wskazania organizacyjne
7. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować
młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. W przygotowaniu do tego
sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).
8. Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach,
np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów
lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego
przygotowania.
9. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie
parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68). Z tego względu należy dołożyć
wszelkich starań, by cała wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży
i świadectwo wiary.
10. Minimalną liczbę spotkań i celebracji, jakie powinny odbywać się
podczas katechezy parafialnej, stanowiącej przygotowanie bezpośrednie
do sakramentu bierzmowania, określa się na 30, z czego 5 stanowią celebracje liturgiczne. Każdy z etapów formacji powinien zaowocować podjęciem konkretnego zadania apostolskiego.
11. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
12. Kandydaci do bierzmowania powinni odbywać spotkania w małych grupach formacyjnych. Maksymalna liczba uczestników nie powinna
przekraczać 12 osób.
13. Istotnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje
liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się
do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia
wspólnoty wiary i modlitwy.
14. Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy
zadbać o ich odpowiednie przygotowanie.
15. Miejscem spotkań formacyjnych o charakterze inicjacyjnym i mistagogicznym powinny być pomieszczenia parafialne (por. Program Nauczania Religii, s. 137), a jeśli zachodzi taka potrzeba, spotkania mogą od80

bywać się również w domach (rodzinach). Celebracje liturgiczne powinny
się jednak zawsze odbywać w kościele lub kaplicy.
16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania
z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne
nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym
określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub
przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona,
uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu
i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni,
o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK
1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która
już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła
16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
18. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba
tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.
Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK
Kan. 874; 893).
19. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa
i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych,
zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do
bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.
20. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować
w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej
parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii,
w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę
z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament.
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IV. Wskazania dotyczące treści
21. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno obejmować następujące grupy zagadnień:
− kerygmat chrześcijański,
− sakrament chrztu wprowadzeniem we wspólnotę Kościoła,
− mistagogia sakramentu pokuty i pojednania,
− mistagogia sakramentu Eucharystii,
− mistagogia sakramentu bierzmowania.
22. Kerygmat chrześcijański powinien polegać na głoszeniu prawdy
o Bożej miłości do człowieka wyrażonej najpełniej w Jezusie Chrystusie.
Każdy kandydat do bierzmowania powinien usłyszeć prawdę, że Bóg go
kocha i ma dla niego plan na życie. Celem tego etapu formacji jest wzbudzenie lub pogłębienie wiary (por. OCHWD 9).
23. Wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, szczególnie przez podkreślenie sakramentu chrztu świętego, powinno zmierzać do ukazania Kościoła jako wspólnoty założonej przez Chrystusa, jego konieczności do
zbawienia, a także przymiotów i funkcji. Należy podkreślić znaczenie parafii dla każdego katolika i promować aktywny udział w jej życiu.
24. Mistagogia sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii oraz
bierzmowania powinna polegać na wprowadzaniu w misterium Chrystusa, prowadzeniu do nawrócenia przez świadome uczestnictwo w liturgii
i powiązaniu go z życiem codziennym. Ten etap formacji ma wprowadzać
w liturgię stopniowo i wieloaspektowo.
25. Wymiar mistagogiczny powinien zostać zrealizowany na trzech
płaszczyznach: celebratywnej, misteryjnej i egzystencjalnej. Na pierwszej
z nich powinny być omówione obrzędy liturgiczne: czynności, gesty, postawy, znaki i teksty formuł. Na płaszczyźnie misteryjnej powinno być
omawiane znaczenie teologiczne sakramentów inicjacji chrześcijańskiej
oraz poszczególnych obrzędów. Płaszczyzna egzystencjalna powinna ukazywać konkretne przełożenie udziału w liturgii na życie chrześcijańskie.
26. Spotkania z rodzicami powinny być organizowane po każdym z etapów formacji kandydatów i powinny podejmować następujące zagadnienia:
− odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religijnych
swoim dzieciom,
− odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną,
− konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania w rodzinie,
− przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele i rodzinie
katolickiej,
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− przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości
bierzmowania i podjęcie działań apostolskich przez jej członków.
V. Wskazania metodyczne
27. Głoszenie prawd wiary powinno być połączone z osobistym świadectwem głoszącego, a także z ukazywaniem przykładów współczesnych
świadków. Ważnym, choć trudnym terminom teologicznym, wyrażającym prawdy wiary, należy poświęcić więcej uwagi, aby stały się bardziej
zrozumiałe dla młodzieży.
28. Spotkania podczas katechezy parafialnej powinny z zasady mieć
inny charakter niż zajęcia prowadzone w szkole. Nie mogą koncentrować
się wyłącznie na przekazie wiedzy. W katechezie parafialnej dominujące
powinny być formy i metody biblijne oraz liturgiczne, takie jak:lectiodivina, krąg biblijny, opowiadanie biblijne, medytacja, bibliodrama, celebracje liturgiczne, kontemplacje modlitewne, adoracje eucharystyczne itp.
Podczas spotkań w małych grupach należy wykorzystać metody aktywizujące, które pobudzają aktywność i zaangażowanie uczestników (dyskusyjne, dramowe, plastyczne itp.),a jednocześnie umożliwiają prowadzenie
do identyfikacji z przyjmowanymi rozwiązaniami i postawami.
29. Spośród 30 spotkań formacyjnych przewidzianych jako minimalny
wymiar przygotowania bezpośredniego do bierzmowania 5 z nich powinny
stanowić celebracje liturgiczne, będące odpowiedzią na usłyszane orędzie.
W celu jego głębszego odczytania podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, np. Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych,
modlitewnik itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji.
30. Ewangelizacyjna część formacji, polegająca na głoszeniu kerygmatu, powinna zakończyć się celebracją, podczas której kandydaci wybiorą
Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela. Część poświęcona wspólnocie
Kościoła powinna być zwieńczona celebracją, podczas której młodzież
wyzna wiarę Kościoła i zadeklaruje aktywny udział w jego życiu. Podczas celebracji młodzież powinna publicznie wyrazić gotowość przyjęcia
bierzmowania i poprosić Kościół o jego udzielenie.
31. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy
świętejw każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi
posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem.
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32. Kandydaci powinni być włączani w aktywne przygotowanie
i udział w liturgii poprzez pełnienie funkcji lektora, ministranta, psalmisty, członka zespołu muzycznego itp.
33. Kandydaci do bierzmowania powinni włączać się aktywnie w życie parafii (działalność charytatywna, wolontariat, troska o czystość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze religijno-kulturalnym itp.). Ma to służyć większej integracji ze wspólnotą wierzących
w dalszym życiu chrześcijańskim po przyjęciu sakramentu bierzmowania.
34. Bezpośrednio przed przyjęciem bierzmowania zachęca się do zorganizowania dni skupienia połączonych z sakramentem pokuty i pojednania. Jeśli pozwalają na to lokalne uwarunkowania, warto zorganizować
dla kandydatów rekolekcje wyjazdowe.
35. Po przyjęciu bierzmowania warto zorganizować pielgrzymkę do
diecezjalnego lub innego sanktuarium jako wyraz wdzięczności za otrzymany sakrament.
36. Pożytecznym zwyczajem jest przekazywanie młodzieży pamiątki
związanej z przyjęciem sakramentu bierzmowania.
VI. Propozycja zagadnień związanych
z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania
I etap formacji: Wierzę w Jezusa Chrystusa
1. Pragnę kochać i być kochany.
2. Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie.
3. Jezus zmartwychwstaje dla mnie.
4. Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.
5. Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście.
Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem.
Dzieło apostolskie: Porozmawiać o Jezusie z rówieśnikami
II etap formacji: Wierzę w Kościół
1. Jezus zakłada swój Kościół.
2. Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski.
3. Kościół katolicki moją drogą do zbawienia.
4. Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła.
5. Moje miejsce w Kościele.
6. Sakramenty w służbie Kościoła-wspólnoty:
a. powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
b. miłość – małżeństwo – rodzina. Kościół domowy.
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Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła.
Dzieło apostolskie: Uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym przez
jedną ze wspólnot działających w parafii.
III etap formacji: Chcę się nawrócić
1. Grzech odrzuceniem miłości.
2. Grzech mnie niszczy i zabija.
3. Pan Bóg jest miłosierny.
4. Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.
5. Walka ze złem moim zadaniem na całe życie.
Celebracja (nabożeństwo pokutne): Wracam do Ojca.
Dzieło apostolskie: Pomóc w pojednaniu skonfliktowanych ze sobą
osób.
IV etap formacji: Chcę żyć Eucharystią
1. Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.
2. Eucharystia moim pokarmem.
3. Uczestniczę w liturgii Słowa.
4. Uczestniczę w liturgii eucharystycznej.
5. Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości.
Celebracja (Eucharystia): Pokarm mojego życia.
Dzieło apostolskie: Włączyć się aktywnie w udział we Mszy świętej.
V etap formacji: Jestem gotowy
1. Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania.
2. Chcę otrzymać Ducha Świętego i Jego dary.
3. Liturgia sakramentu bierzmowania.
4. Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa.
5. Przygotowanie duchowe do sakramentu bierzmowania.
Celebracja: Duchu Święty, przyjdź!
Dzieło apostolskie: Podjęcie osobistego postanowienia związanego
z przyjęciem bierzmowania
Dokument zatwierdzony przez Księży Biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14.03.2017 r.
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