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I. 
Tym żyje Kościół

ZapreZentowano nowe dyrektorium 
o katechiZacji

Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem 
ewangelizacji – przypomina ogłoszone dziś w Watykanie nowe Dyrek-
torium Ogólne o Katechizacji. Obszerny, liczący ponad 300 stron do-
kument uaktualnia poprzednie Dyrektorium, które zostało wydane przez 
Stolicę Apostolską w 1997 r. Z jeszcze większą mocą wskazuje, że każdy 
chrześcijanin jest misjonarzem, a Kościół powinien szukać nowych spo-
sobów przekazu wiary w obliczu wyzwań, które stawia świat cyfrowy 
i globalizacja kultury.

Na bardziej jednoznacznie misyjny charakter nowego dokumentu 
wskazuje fakt, że jego przygotowaniem nie zajmowała się jak poprzed-
nio Kongregacja ds. Duchowieństwa, lecz Papieska Rada ds. Krzewienia 
Nowej Ewangelizacji.

„Nowe dyrektorium dostosowuje się do tego, co o katechizacji mówi 
Papież Franciszek w adhortacji Evangeli gaudium. Papież chce kateche-
zy kerygmatycznej. Dlatego też całe nasze dyrektorium kieruje się tą in-
tuicją. Oznacza to, że ewangelizacja i katecheza muszą stanowić jed-
ną całość. Katecheza jest bowiem jednym z etapów ewangelizacji. Nie 
jest dla niej alternatywą. Katecheza to wielki proces, który dokonuje się 
w różnych dziedzinach, od liturgii po świadectwo posługi charytatywnej, 
od modlitwy osobistej po wymiar moralny. Chcemy jednak, aby w tym 
wielkim procesie katechizacji jego najsilniejszym elementem było pierw-
sze głoszenie Jezusa Chrystusa“ powiedział Radiu Watykańskiemu prze-
wodniczący tej Rady, abp Rino Fisichella.

Nowe dyrektorium o katechizacji jest podzielone na trzy części i 12 
rozdziałów. Pierwsza część dotyczy roli katechezy w ewangelizacyjnej 
misji Kościoła. Przypomina się w niej między innymi o należytym przygo-
towaniu katechetów. Dokument stawia przed nimi wysokie wymagania. 
Podkreśla, że mają być wiarygodnymi świadkami wiary. Mają się nie tyl-
ko trudnić katechizacją, ale rzeczywiście być katechetami.
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W drugiej części dokumentu zatytułowanej „Proces katechezy” 
w sposób szczególny wyłania się znaczenie rodziny, która aktywnie 
uczestniczy w katechizacji i jest naturalnym miejscem, gdzie spontanicz-
nie i w prostocie żyje się wiarą. Rodzina nie tylko uczy dzieci wiary, ale 
przede wszystkim sama daje o niej świadectwo.

Ogłoszony dokument przypomina też o podstawowych obowiązkach 
biskupa w tym względzie. „Dyrektorium przypomina biskupom, co jest 
ich zadaniem. To właśnie do nich w pierwszym rzędzie jest skierowane 
to dyrektorium. Aby uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywali w ka-
techezie biskupi, wystarczy przypomnieć kilka najważniejszych posta-
ci. Wspomnijmy o katechezach Cyryla Aleksandryjskiego, Ambrożego, 
Augustyna, Rufina z Akwilei. Ich przykład nas zawstydza. Ci biskupi 
wiedzieli, że katecheza jest ich szczególnym zadaniem. W tym świetle, 
dyrektorium przekazuje biskupom wskazania dotyczące pedagogii kate-
chezy, a także nowych treści, sytuacji, które znajdujemy we współczesnej 
zglobalizowanej kulturze i którymi Kościół musi się zająć” – powiedział 
papieskiej rozgłośni abp Fisichella.

Katechezy w Kościołach partykularnych dotyczy trzecia część nowe-
go dyrektorium o katechizacji. Jest w niej również mowa o szkołach kato-
lickich, które w coraz większym stopniu powinny się stawać „wspólnota-
mi wiary”. Podkreśla się ponadto znaczenie nauczanie religii w szkołach, 
ponieważ uczniowie mają prawo otrzymać wykształcenie całościowe, 
uwzględniające również duchowy aspekt człowieka. Dokument podej-
muje również wyzwania, jakie stawia przed człowiekiem kultura cyfrowa.

„Dokument ten jest też próbą odpowiedzi na tę nową fazę światowej 
kultury. Chodzi tu przede wszystkim o kulturę cyfrową, gdzie bardzo szybko 
zmienia się czas i miejsce. To wymaga od nas lepszego kontaktu z kulturą 
naszej młodzieży, która urodziła się w świecie cyfrowym. Nasza formacja  
i pedagogia musi to uwzględnić“- stwierdził przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Źródło - portal eKAI.pl
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II. 
Wiadomości  

Komisji Wychowania Katolickiego KEP

1. komunikat komiSji wychowania katoLickieGo 
kep - fragment

W dniu 28 stycznia 2020 r. w gmachu Wyższego Seminarium Du-
chownego obradowała w Legnicy Komisja Wychowania Katolickiego 
KEP. 

2. Komisja zwraca uwagę katolickim rodzicom, że dzieci oraz mło-
dzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się 
nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych za-
jęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obo-
wiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Człowiek wierzący ma pra-
wo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje 
życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział 
ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku 
katolickiego wychowania dzieci. Rodzice powinni zapisać swoje dzieci 
na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej 
pisemnej deklaracji.

3. Komisja Wychowania przypomina, że przygotowanie do przyję-
cia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty 
i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej 
katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Uczestnic-
two w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako przygotowanie do 
przyjęcia sakramentów świętych.

4. Komisja przypomina, że nauczanie religii odbywa się w wymiarze 
dwóch jednostek tygodniowo. Przypomina też o respektowaniu przez or-
gany prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych 
dotyczących nauczania religii w szkole:

a) rodzice i pełnoletni uczniowie mają prawo korzystać ze szkolnej 
katechezy, a zajęcia te powinny być organizowane w taki sposób, by 
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umożliwić im udział w nich. Umieszczanie zajęć z religii jedynie na 
pierwszych bądź jedynie na ostatnich godzinach jest niezgodne z pra-
wem i często bywa powodem rezygnacji z nauki religii np. dla uczniów 
dojeżdżających do szkół z odległych miejscowości.

b) deklaracje rodziców o udziale ich dzieci w zajęciach z religii mają 
być składane przy dokonywaniu zapisu dzieci do szkoły, zawsze przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Coroczne zbieranie deklaracji 
jest niezgodne z przepisami prawa i niejednokrotnie sugeruje zmianę 
wcześniej podjętej decyzji. Zapis rozporządzenia przyznający rodzicom 
i pełnoletnim uczniom możliwość zmiany decyzji nie może oznaczać 
jej corocznego sugerowania poprzez domaganie się składania (bądź nie) 
deklaracji.

5. Komisja stoi na stanowisku, że każdy uczeń powinien uczestniczyć 
w zajęciach o charakterze etycznym. Dla osób wierzących są to lekcje 
religii, natomiast w przypadku innych osób – zajęcia z etyki. Możliwość 
nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii ani etyki stoi w sprzeczności 
z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości. 
Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno 
zależeć na tym, by dzieci i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, 
które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodo-
wej.

6. Komisja przypomina również, że nauczyciele nie mogą być przez 
kogokolwiek przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. w szko-
leniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem. Istotną 
cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konstytucyjnej wol-
ności sumienia.

Komisja w dalszym ciągu apeluje do rodziców o czujność i roztrop-
ność wobec tego, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza w dziedzinie tzw. 
edukacji seksualnej: jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowa-
dzi i jakie treści przekazuje.

bp Marek Mendyk
przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Legnica, dnia 28 stycznia 2020 r.
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2. StanowiSko komiSji wychowania katoLickieGo 
kep odnoŚnie do edukacji SekSuaLnej  

w poLSkiej SZkoLe

Wobec nasilających się nacisków ze strony liberalnych środowisk, 
domagających się wprowadzenia do polskich szkół permisywnej eduka-
cji seksualnej przypominamy, że w Polsce już w 1998 r. został wypraco-
wany i od lat funkcjonuje program wychowania seksualnego.

Powielane informacje, medialne doniesienia i sugestie polityków, 
jakoby w polskich szkołach nie była podejmowana tematyka związana 
z płciowością są nieprawdziwe. Od przeszło 20 lat są prowadzone zaję-
cia z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, który seksualność 
człowieka ujmuje integralnie, tzn. nie tylko w aspekcie biologicznym, 
ale również psychicznym, społecznym, duchowym i etycznym (eduka-
cja seksualna typu A). Podstawy programowe tego przedmiotu zostały 
opracowane przez znanych naukowców i zatwierdzone przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. W związku z reformą systemu edukacji obo-
wiązujące treści programowe zostały zaktualizowane i poszerzone. Jeśli 
rodzice uznają, że nie zgadza się to z wyznawanym przez nich systemem 
wartości – to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej – 
mają zapewnione prawo do nieposyłania dzieci na te zajęcia.

Trzeba też pamiętać, że treści programowe (realizowane od IV klasy 
szkoły podstawowej do III klasy liceum) są stopniowo poszerzane i do-
stosowywane do rozwoju psychoseksualnego uczniów. Ta zasada odnosi 
się również do treści podręczników. Ich autorzy – nawiązując do lek-
cji biologii na poziomie danej klasy – wskazują na celowość przemian 
zachodzących w organizmie młodego człowieka, tj. zdolność podjęcia 
w dorosłym życiu ról małżeńskich i rodzicielskich. Ważnym celem tych 
zajęć jest przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa i szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

Programy i podręczniki do zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” 
stanowią istotną pomoc w realizacji pracy wychowawczej i profilak-
tycznej szkoły. Wiele miejsca zajmuje w nich problematyka uzależnień, 
zwłaszcza od mediów cyfrowych i pornografii. Interdyscyplinarny cha-
rakter treści podręczników dla tego przedmiotu jest ważnym wsparciem 
rodziców w wypełnianiu przez nich roli wychowawczej.
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Mając na uwadze powyższy stan rzeczy, konieczny jest właściwy 
przekaz na temat prowadzenia w szkole zajęć z przedmiotu „Wychowa-
nie do życia w rodzinie”. Deprecjacja tego przedmiotu i medialne ośmie-
szanie wydają się mieć jeden cel: zepchnąć go margines, wprowadzić 
w to miejsce demoralizującą edukację seksualną (typu B i C) i wzorem 
krajów zachodnich zawłaszczyć młode pokolenie m.in. poprzez pozba-
wienie młodych ludzi integralnej wizji człowieka, jego seksualności, mi-
łości, małżeństwa i rodziny.

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

bp Marek Mendyk
Warszawa, 29 października 2019 r.
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III.  
InformacjE mEn

kalendarz roku szkolnego 2020/21

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022
18 - 31 stycznia 2021 r.
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomor-
skie.
25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
1 lutego - 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
15 - 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzy-
skie, wielkopolskie.

Ferie letnie - 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
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IV.  
InformacjE WnK

1. Frekwencja na Lekcjach reLiGii – dieceZja 
ZieLonoGÓrSko-GorZowSka – 02.07.2020 r.  

Z 479 ANKIET KATECHETÓW

rodzaj placówki liczba uczniów 
w szkołach

liczba uczniów 
uczęszczających 

na religię
procentowo

przedszkola 7708 7250 94.06

szkoły podstawowe 69467 64547 92.92

licea ogólnokształ-
cące 9318 5823 62.49

technika 9927 5781 58.24

szkoły zawodowe 720 435 60.42

szkoły specjalne 1314 1178 89.65

szkoły branżowe 732 551 75.27

2. komunikat dotycZĄcy oBowiĄZku udZiaŁu dZieci 
i mŁodZieŻy w Lekcjach reLiGii w prZedSZkoLu 

i SZkoLe

Zadaniem rodziców jest wychowanie w wierze swoich dzieci, dlate-
go powinni jako pierwsi i główni wychowawcy starać się o zapewnienie 
im pełnej formacji chrześcijańskiej, nie poprzestając na samej rodzinie 
jako podstawowej komórce wychowawczej, lecz m.in. posyłając dzieci 
na lekcje religii w przedszkolu i szkole. Religia w publicznych szkołach 
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i we wszystkich grupach przedszkolnych to przedmiot do wyboru, który 
staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez ro-
dziców lub pełnoletnich uczniów. Oświadczenie to nie musi być pona-
wiane każdego roku. 

Często ani rodzice, ani uczniowie nie zdają sobie sprawy ze skutków 
podejmowanej decyzji o nieuczęszczaniu na lekcje religii. Niezapisanie 
dziecka na religię lub jego z niej wypisanie niesie ze sobą cały szereg 
konsekwencji poczynając od możliwości zaciągnięcia winy moralnej 
przez poważne naruszenie troski o wiarę i życie duchowe, aż do po-
zbawienia się możliwości przygotowywania do sakramentów Eucharystii, 
pokuty i pojednania oraz bierzmowania. Zamyka się również drogę do 
zostania chrzestnym lub świadkiem bierzmowania. 

Należy też pamiętać, że istnieje możliwość – po spełnieniu okre-
ślonych warunków - ponownego zapisania ucznia na lekcje religii. Ser-
decznie zachęcamy rodziców do sumiennego wypełnienia zobowiązania 
złożonego zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku mał-
żeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, do katolickiego wychowania 
w wierze swojego potomstwa. 

Ks. Wojciech Lechów Dyrektor WNK 
Zielona Góra 01.09.2019 r. 

3. eLektronicZna ankieta katechetycZna

Ankieta katechetyczna katechety powinna być aktualizowana do 
końca września każdego nowego roku szkolnego oraz natychmiast 
w przypadku zmiany danych. Najpóźniej do 15.10. ankietę należy do-
starczyć do proboszcza miejsca pracy w szkole (w wersji elektronicznej 
lub papierowej; sposób dostarczania ankiet wspólnie ustalają katecheci 
z proboszczem).

Ankieta katechetyczna proboszcza powinna być wypełniona do koń-
ca października, w przypadku zmiany danych oraz przed wizytacją ka-
noniczną.

Wszystkie dane podane w ankiecie są dostępne tylko dla pracowni-
ków Wydziału Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. 

Proszę wszystkich katechetów i  proboszczów o sumienne wypeł-
nienie ankiety. W razie pytań lub sugestii dotyczących funkcjonowania 
ankiety proszę o kontakt na adres: wnk@diecezjazg.pl.
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4. ZarZĄdZenia dotycZĄce proGramu 
duSZpaSterSkieGo dieceZji ZieLonoGÓrSko-

GorZowSkiej w cZaSie epidemii – FraGment

Zielona Góra, 30 maja 2020 r.
Znak: B1-8/20

Etap III – Odnowa

1. Katecheza parafialna
Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można or-

ganizować w kościołach lub w salkach parafialnych z zachowaniem 
obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu. W spo-
tkaniach może uczestniczyć także młodzież i dzieci (ministranci, grupy 
oazowe, KSM itp.).

2. Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przy-
gotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz 
I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie. Czas przygotowań nie 
może być krótszy niż miesiąc. Program formacji powinien zawierać treści 
programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eu-
charystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo 
zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu 
ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i cele-
browania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu 
zajęć z religii w szkole.

3. Na prośbę rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do 
bierzmowania. Należy je przeprowadzić według programu i zasad diece-
zjalnych z zachowaniem norm sanitarnych.

4. Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych (…). 
Informację o terminach i miejscu spotkań z kandydatami należy przesłać 
do Wydziału Nauki Katolickiej.
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5. eLektronicZny FormuLarZ Skierowania 
i wycoFania do naucZania reLiGii

WNK wprowadził nowy system wystawiania przez proboszcza for-
mularza skierowania lub wycofania skierowania do nauczania religii dla 
katechety w formie elektronicznej. Formularz wraz z instrukcją znajdu-
je się na stornie WNK w zakładce BAZY/FORMULARZE. Od tego roku 
szkolnego 2020/21 proboszczowie nie będą mogli już korzystać z papie-
rowej formy wystawiania misji kanonicznych.

Przypomina się również, że papierowy Katechetyczny Formularz 
Wizytacyjny zastąpiony został Elektroniczną Ankietą Katechetyczną Pro-
boszcza. Przed wizytacją proboszcz zobowiązany jest zaktualizować 
wszystkie dane katechetyczne. W celu archiwizacji danych zaleca się 
wydrukowanie ankiety.

6. DEKRET OKREŚLAJĄCY PODRĘCZNIKI 
DO RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W DIECEZJI 

ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 

W trosce o poziom nauczania religii w przedszkolach i szkołach na 
terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, biorąc pod uwagę normy 
Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 775 § 1, kan. 827 § 1), Rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w spra-
wie warunków i sposobu organizowania nauki religii (par. 4) i Dyrekto-
rium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (pkt 96 i 135) oraz 
po zasięgnięciu opinii osób odpowiedzialnych za katechizację w naszej 
diecezji, a przede wszystkim uwzględniając dobro katechizowanych, po-
stanawiam:

1. W przedszkolach i szkołach na terenie Diecezji Zielonogórsko-
-Gorzowskiej obowiązują podręczniki dwóch wydawnictw: „Jedność” 
z Kielc oraz „Święty Wojciech” z Poznania.

2. Wybór podręczników do nauczania religii, o których w §1, pozo-
stawia się nauczycielom religii za zgodą proboszcza.

3. Zaleca się, aby w danej szkole na tym samym etapie edukacyjnym 
obowiązywały te same podręczniki.
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4. Nowe podręczniki należy wprowadzać sukcesywnie w poszcze-
gólnych klasach zgodnie z przyjętym w diecezji harmonogramem zmian.

5. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

***
Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 

Polski z dnia 19września 2018 roku w sprawie obowiązywania Podstawy 
programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów 
nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowa-
dzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku – tekst jednolity

§ 1
1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Pol-

sce” z dnia 9 czerwca 2018
roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy 

i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i podręcz-

ników, stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickie-
go w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku.

3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programo-
wą katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w ust. 1, 
mogą najwcześniej obowiązywać:

1) od dnia 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz 
klasach I i V szkoły podstawowej;

2) od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawo-
wej;

3) od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawo-
wej;

4) od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podsta-
wowej.

4. Programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu o „Pod-
stawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której 
mowa w ust. 1, obowiązują obligatoryjnie:

1) od dnia 1 września 2020 roku dla klas I szkół ponadpodstawowych 
(liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);

2) od dnia 1 września 2021 roku dla klas II szkół ponadpodstawo-
wych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);



15

3) od dnia 1 września 2022 roku dla klas III szkół ponadpodstawo-
wych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);

4) od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV szkół ponadpodstawo-
wych (liceum, technikum),klasy V technikum oraz szkoły branżowej 
II stopnia.

§ 2
1. „Program nauczania religii” z dnia 19 września 2018 roku obowią-

zuje od dnia 1 września
2020 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzo-

nych w oparciu o ten program, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3-4.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów naucza-

nia religii, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła kato-
lickiego w Polsce” z dnia 9 czerwca 2018 roku.

3. Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą programo-
wą katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku 
mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 sierpnia 2024 roku, 
z zastrzeżeniem § 3.

4. Podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego są zatwier-
dzane w trybie opisanym w uchwale Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 września 2001 roku Regulamin 
zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym na-
uczaniu religii dzieci i młodzieży, zgodnie z kwestionariuszem, stano-
wiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
1. W szkołach ponadgimnazjalnych, w tym trzyletnich liceach, czte-

roletnich technikach oraz szkołach zawodowych, stosuje się „Podstawę 
programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 
2010 roku do czasu wygaszenia tych szkół, co oznacza, że obowiązywa-
nie dla tych szkół decyzji o zatwierdzeniu do użytku szkolnego podręcz-
ników do klas:

1) I szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodo-
wej) do dnia 31 sierpnia 2020 roku;

2) II szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły zawodo-
wej) do dnia 31 sierpnia 2021 roku;

3) III szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum) do dnia 31 sierp-
nia 2022 roku;

4) IV szkół ponadgimnazjalnych (technikum) do dnia 31 sierpnia 
2023 roku.

1a. W szkołach ponadpodstawowych, w tym czteroletnich liceach, 
pięcioletnich technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, stosuje się 
„Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 
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8 marca 2010 roku, jedynie w klasach, które rozpoczynają naukę w tych 
szkołach w roku szkolnym 2019/20, co oznacza, że:

1) w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły 
branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2020 roku dotychcza-
sowych podręczników do klasy III gimnazjum;

2) w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szko-
ły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2021 roku podręcz-
ników do klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;

3) w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szko-
ły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 2022 roku podręcz-
ników do klas II dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;

4) w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum) oraz 
na II stopniu szkoły branżowej używa się do dnia 31 sierpnia 2023 roku 
podręczników do klas III dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych;

5) w klasie V pięcioletniego technikum używa się do dnia 31 sierpnia 
2023 roku podręczników do klasy IV dotychczasowego technikum czte-
roletniego.

2. Ponadto tracą moc wszystkie decyzje o zatwierdzeniu do użytku 
szkolnego podręczników do klas:

1) I i V szkoły podstawowej w dniu 1 września 2021 roku;
2) II i VI szkoły podstawowej w dniu 1 września 2022 roku;
3) III i VII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2023 roku;
4) IV i VIII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2024 roku.
3. W dniu 1 września 2024 roku tracą moc wszystkie zatwierdze-

nia programów nauczania i podręczników dla klas nie wymienionych 
w ust.1-2, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła kato-
lickiego w Polsce” inną niż ta, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego  
Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Marek Korgul

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego  
Konferencji Episkopatu Polski

bp Marek Mendyk



17

***
Proszę katechetów, aby sukcesywnie dostosowali używanie podręcz-

ników do podanych wymagań. Podręczniki wydawnictw WAM oraz św. 
Stanisława BM z Krakowa będą mogły być w użyciu w diecezji zgodnie 
z przyjętym przez Komisję Wychowania Katolickiego harmonogramem 
zmian.

Ks. dr W. Lechów
Dyrektor WNK

7. XXXI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY TEOLOGII 
KATOLICKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 

Archidiecezja Poznańska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego jest organizatorem XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teolo-
gii Katolickiej w roku szkolnym 2020/2021. Hasło tegorocznej Olimpiady 
brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”. Jej adre-
satami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

- zawody I stopnia (etap szkolny) - 2 grudnia 2020 roku
- zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 3 marca 2021 roku
- zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 8–10 kwietnia 2021 roku.
Zgłoszenie szkół z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do 15.10. 

poprzez formularz elektroniczny na stronie WNK – zakładka Wydarzenia/
Konkursy religijne.

8. Sierpniowe rejonowe dni katechetycZne dLa 
katechetÓw Świeckich i SiÓStr Zakonnych

Temat: Realizacja nowej Podstawy Programowej w podręcznikach do 
religii
20 sierpnia 2020 r. czwartek – GORZÓW WIELKOPOLSKI
Parafia pw. NMP Królowej Polski
ul. Żeromskiego 22
21 sierpnia 2020r. piątek – ZIELONA GÓRA
Parafia pw. Świętego Ducha
ul. Bułgarska 30
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22 sierpnia 2020 r. sobota – GŁOGÓW
Dom „Uzdrowienia Chorych”
Cichych Pracowników Krzyża
ul. ks. Prałata L. Novarese 2

PROGRAM:
Uwaga! Wyjątkowo w tym roku, ze względu na epidemię, spotkanie ka-
techetów na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego zostało 
ograniczone do następującego programu:
10. 00 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Lityńskiego
11.15 Wykład: Realizacja nowej Podstawy Programowej w podręczni-
kach do religii – ks. dr Radosław Mazur – Koszalin
12.00 Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej
Spotkanie odbędzie się tylko w kościele (maseczki). Nie będzie stoisk wy-
dawnictw.

9. prZekaZanie proBoSZcZowi paraFii  
danych o ucZniu

Zielona Góra 13.09.2019 r.
l.dz. WNK 415/2019
W związku z rozpoczęciem nowego roku katechetycznego i poja-

wiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości przekazania 
proboszczowi parafii danych o uczniu, który zrezygnował z lekcji religii 
w szkole przekazuję stanowisko Kościelnego Inspektora Ochrony Da-
nych w tym zakresie.

Dane osobowe ucznia, który zrezygnował z katechizacji nie mogą 
być przesłane bezpośrednio do parafii np. zamieszkania ucznia, ani die-
cezji (kurii), ze względu na to, że parafia lub diecezja nie jest już upraw-
niona do przetwarzania tych danych. Rezygnacja, bowiem z katechezy 
jest jednocześnie wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych dla celów katechezy.

Zgodnie z podstawą prawną proboszcz ma obowiązek posiadać in-
formację o osobie, która ma być chrzestnym lub świadkiem do bierzmo-
wania w Kościele katolickim. Kandydat musi być katolikiem wyznającymi 
swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Dlatego nie wolno dopusz-
czać do pełnienia tej funkcji osób np. żyjących w niesakramentalnym 
związku małżeńskim oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację.
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Zgodnie z przyjętymi w Diecezji zasadami odnośnie katechizacji, 
udział dzieci i młodzieży w lekcjach religii w szkole można ustalić w na-
stępujący sposób:

W klasie VII i VIII, w których odbywa się przygotowanie do bierzmo-
wania kandydat powinien posiadać Niezbędnik kandydata do bierzmo-
wania, w którym odnotowuje są oceny semestralne i roczne z religii.

Na zakończenie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej absol-
wenci otrzymują diecezjalne zaświadczenie o ukończeniu edukacji z re-
ligii rzymskokatolickiej. Równocześnie w każdej parafii, na terenie, której 
znajduje się szkoła prowadzona jest parafialna księga absolwentów na-
uczania religii.

Kandydat do funkcji ojca lub matki chrzestnej lub świadka bierzmo-
wania będący uczniem zapisanym na lekcje religii, powinien od swojego 
katechety otrzymać zaświadczenie w dowolnej, pisemnej formie potwier-
dzające uczestnicząco w katechizacji szkolnej.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK
Zielona Góra

10. dni Skupienia dLa katechetÓw Świeckich

Prowadzenie: ks. Tomasz Gierasimczyk

TERMINARz dNI sKUPIENIA 2020/21

Z uwagi na pandemię w tym roku szkolnym odbędą się dni skupienia dla 
katechetów:
Rokitno – 26.09.2020 r. - Sobota (pielgrzymka nauczycieli)
Głogów – 27.03.2021 r. - Sobota
Zielona Góra – 26.06.2021 r. - Sobota
Międzywodzie – 27.06. – 04.07.2021 r. - rekolekcje uzależnione będą od 
sytuacji epidemicznej. Szczegóły zostaną podane na stronie WNK.
Ramowy program Dnia skupienia:
10.00 - Konferencja
10.30 - Adoracja i okazja do spowiedzi św.
11.00 - Msza św. z nauką



20

11. jeSienne Spotkania dekanaLne katechetÓw

Informacje o terminie i miejscu Dekanalnego spotkania katechetów 
należy uzyskać od Księdza Proboszcza. Proszę pamiętać o podpisaniu 
listy obecności, którą Dziekan przesyła do WNK.
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V.  
InformacjE IfT

12. Studia teoLoGicZne

1. JEdNOLITE, MAGIsTERsKIE, sTUdIA z TEOLOGII KATOLICKIEJ 
dLA ŚWIECKICH ORAz OsÓB zAKONNYCH PROWAdzONE 
W POROzUMIENIU z PAPIEsKIM WYdzIAŁEM TEOLOGICzNYM 
WE WROCŁAWIU

Studia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 
od 16.15 do 20.30. Przewidziany czas trwania studiów - 11 semestrów. 
Warunkiem rozpoczęcia studiów jest ukończenie szkoły średniej wraz 
z egzaminem maturalnym oraz rozmowa kwalifikacyjna (rozmowa od-
bywa się w Instytucie w Zielonej Górze). Rekrutacja: od 1 czerwca do 29 
października 2020 r. Wymagane dokumenty:

l podanie o przyjęcie na studia (druk PDF poniżej),
l podanie indywidualne do Rektora PWT o przyjęcie na I rok stu-

diów (rok akademicki 2020/2021) w Zielonej Górze (podanie na-
pisane samodzielnie)

l życiorys (opisowo, nie CV),
l 3 fotografie tradycyjne (35 mm x 45 mm) oraz zdjęcie w wersji 

elektronicznej w formacje jpg (minimum 368x456 pikseli),
l metryka chrztu i świadectwo bierzmowania,
l potwierdzenie ukończenia nauki religii w zakresie szkoły śred-

niej (zaświadczenie ze szkoły średniej),
l świadectwo ukończenia szkoły średniej,
l świadectwo dojrzałości (matura),
l świadectwo moralności od ks. proboszcza parafii miejsca za-

mieszkania,
l świadectwo zdrowia,
l osoby zakonne – zezwolenie od władz zakonnych,
l osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego,
l potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 85,00 zł (Papie-

ski Wydział Teologiczny, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław – na 
konta: 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001) - w tytule: imię 
i nazwisko/ opłata rekrutacyjna/ Zielona Góra
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Miejsce składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej:
Powyższe dokumenty można złożyć również w postaci skanów na 

adres sekretariat@ift.zgora.pl. dokumenty muszą być zeskanowane i połą-
czone w jeden plik w formacie PDF. Po otrzymaniu dokumentów droga 
elektroniczną student otrzymuje e-mail potwierdzający ich odebranie. 
oryginały można dostarczyć również za pośrednictwem poczty lub oso-
biście w najbliższym możliwym terminie.

2. NABÓR NA 2-LETNIE POdYPLOMOWE sTUdIA TEOLOGICzNO-
-KATECHETYCzNE dLA OsÓB POsIAdAJĄCYCH PRzYGOTOWA-
NIE PEdAGOGICzNO-PsYCHOLOGICzNE.

Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia:
- uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii 

jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz 
szkołach zawodowych = branżowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);

- pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zaintereso-
wane uczeniem religii w szkołach).

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konfe-
rencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w spra-
wie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dn. 
31.05.2016. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie mi-
nimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dn. 7.06.2016.

Zapewniamy:
- moduł 1 – teologia (495 godz.)
- moduł 2 – katechetyka (120 godz.)
- moduł 4 – praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem peda-

gogicznym (60 godz.) – realizacja praktyk po 1 roku studiów
Studia trwają 4 semestry
Wymagane dokumenty:
l podanie do Rektora PWT o przyjęcie na Podyplomowe Studia 

Teologiczno-Katechetyczne (w podaniu należy zaznaczyć rok 
akademicki (2020/2021) oraz zawrzeć informację, że chodzi 
o studia w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Zielonej Gó-
rze),

l życiorys,
l świadectwo moralności od księdza proboszcza,
l metryka chrztu,
l odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie 

o zaliczeniu 4 roku studiów, 
l 3 fotografie (35mm x 45mm),
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l osoby zakonne - zezwolenie od władz kościelnych,
l osoby zamężne (żonate) - świadectwo ślubu kościelnego,
l formularz kandydata 
l dowód opłaty rekrutacyjnej
Zajęcia odbywają się w soboty.

3. TEOLOGIA W MIEŚCIE”

CO TO JEST „TEOLOGIA W MIEŚCIE”?
„Teologia w mieście” to cykl 10 spotkań wokół zagadnień z Pisma 

Świętego Starego i Nowego Testamentu, teologii moralnej, teologii do-
gmatycznej i fundamentalnej oraz społecznego nauczenia Kościoła.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ
Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pogłębić 

swoją znajomość nauczania Kościoła katolickiego i tych, którzy noszą 
w sobie pytania o Boga, Kościół i swoją własną drogę wiary.

Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek czy wykształcenie; za-
równo osoby zaangażowane w ruchy i wspólnoty kościelne jak i osoby 
poszukujące.

ZAPISY
Aby się zapisać należy na adres e-mail (sekretariat@ift.zgora.pl) wy-

słać swoje dane osobowe (imię nazwisko, data urodzenia, adres zamiesz-
kania) oraz informację, w którym mieście chcecie Państwo uczestniczyć 
w spotkaniach (Zielona Góra / Gorzów Wlkp.).

Ponadto należy pobrać poniższą kwestionariusz osobowy, wypełnić, 
zapoznać się z informacjami dot. ochrony danych osobowych i złożyć 
podczas pierwszego spotkania u osoby prowadzącej/można również 
kwestionariusz osobowy przesłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu 
(IFT – ul. Bułgarska 30, 65-647 Zielona Góra).

13. wrZeŚniowa dieceZjaLna pieLGrZymka 
naucZycieLi do rokitna

Serdecznie zapraszamy katechetów i nauczycieli do udziału w die-
cezjalnej pielgrzymce nauczycieli do Rokitna w sobotę 26.09.2020 r. 
Program dostępny będzie na stronie WNK.
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14. Viii dieceZjaLne Spotkanie rodZiny SZkÓŁ  
im. jana pawŁa ii

Kolejne, już siódme spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Die-
cezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w maju 2021 r. odbędzie się w szkole 
w Różankach. Bliższe informacje na stronie: www.rsjp2.diecezjazg.pl

15. FranciSZkaŃSka oLimpiada wiedZy  
o Św. makSymiLianie

W roku szkolnym 2020/2021 po raz piętnasty organizowana jest 
Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. 
Jest to jedna z form przybliżenia dzieciom i młodzieży charyzmatycznego 
Świętego, męczennika z Auschwitz, założyciela klasztoru-wydawnictwa, 
misjonarza, osoby godnej naśladowania. Celem Olimpiady jest zachęce-
nie jej uczestników do życia na wzór św. Maksymiliana oraz rozbudzenie 
pragnienia poznania Pisma Świętego. Olimpiadę organizują franciszka-
nie we współpracy z UKSW w Warszawie. Olimpiada organizowana jest 
na trzech poziomach edukacyjnych:

- konkurs plastyczny dla klas 0-V szkół podstawowych;
- konkurs wiedzy dla klas VI-VIII szkół podstawowych;
- konkurs wiedzy dla szkół ponadpodstawowych.
W konkursie plastycznym zadaniem uczniów jest zilustrowanie wy-

branego przez Organizatorów wydarzenia z życia św. Maksymiliana, na-
tomiast w konkursie wiedzy uczniowie muszą przyswoić sobie życiorys 
św. Maksymiliana na podstawie wyznaczonej lektury oraz zapoznać się 
z podaną księgą Pisma Świętego. Uczestnicy Olimpiady, oprócz cennej 
wiedzy i inspiracji, mogą wygrać także cenne nagrody (w przypadku kon-
kursu wiedzy jest to wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz indeksy na 
studia).Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie dokonuje katecheta lub 
inny nauczyciel z danej szkoły na początku roku szkolnego.Regulamin 
Olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl. Pytania można 
kierować na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl
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16. „ŚwiĘty jan paweŁ ii w ocZach dZiecka” 

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla upamiętnienia świętego Jana Pawła 
II. W maju obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, a Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła 
II. Ważnych rocznic związanych z osobą Ojca Świętego jest więcej. Już 
teraz czekamy na październik i XX Dzień Papieski, a także na kolejną XV 
edycję międzynarodowego konkursu plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ 
II W OCzACH dzIECKA”. 

Mimo przedłużającego się stanu epidemii, mając na uwadze troskę 
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, organizatorzy Międzyna-
rodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH 
DZIECKA” postanowili nie rezygnować z Konkursu, a jedynie zmienić 
jego formułę. Po raz pierwszy prosimy o przesyłanie prac drogą elektro-
niczną. Liczymy, że ta zmiana nie wpłynie na zainteresowanie konkursem 
i jak co roku dzieci i młodzież chętnie sięgną po farby i kredki, tworząc 
prace inspirowane hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego „Totus Tuus”. 
Na prace czekamy do 20 września 2020 r. 

Szczegóły na: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-w-bielsku-podla-
skim/archiwum/konkursy/
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VII.  
PomocE oBoWIĄZUjĄcE do KaTE-
chEZy InIcjacjI chrZEścIjańsKIEj

CHRzEsT ŚW.

I KOMUNIA ŚW.

Poradnik: 
Chrzest naszego dziecka. 
Poradnik dla rodziców 
i chrzestnych

Program:
Chrzest sakramentem wiary

Program:
Wychowanie dzieci do miłości 
Jezusa Eucharystycznego
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Mały katechizm dla dzieci 
pierwszokomunijnych. 
Uczę się katechizmu 
z mamą i tatą

Książeczka
Idę do Ojca

BIERzMOWANIE

Życie Boże – Spotkania parafialne i grupowe
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Powołanie do wspólnoty życia 
i wiary. Przygotowanie bliższe 
młodzieży do sakramentu małżeństwa

Niezbędnik kandydata 
do bierzmowania
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VIII.  
ofErTa mETodycZna 

W roKU sZKoLnym 2020/21
Przypomina się, iż katecheci świeccy i duchowni, niezależnie od 

stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, powinni przynajmniej raz 
w roku szkolnym wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez 
doradców metodycznych (SDDM, SODiD). 

Z racji na epidemię wykaz szkoleń będzie umieszczany systematycz-
nie na stronie WNK. 
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KonTaKT do WnK
KURIA dIECEzJALNA

WYdzIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
Pl. Powstańców Wlkp. 1

65-075 Zielona Góra

dYREKTOR: 
ks. dr Wojciech LECHÓW

tel. 666 028 244, e-mail: w.lechow@diecezjazg.pl

REfERENT I WIzYTATOR: 
ks. lic. mgr Krzysztof HOŁOWCZAK

tel. 608 580 496, e-mail: k.holowczak@diecezjazg.pl

dORAdCA METOdYCzNY: 
mgr Małgorzata JASKUŁA

tel. 609 051 662, e-mail: jaskulamalgorzata@gmail.com
Sekretariat:

tel. 68 451 23 49
e-mail:wnk@diecezjazg.pl
www.wnk.diecezjazg.pl
www.facebook.com/wnkzg
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modLITWa Za KaTEchETóW

Panie Jezu Boski Nauczycielu, dziękujemy Ci za zaufanie, jakim 
obdarzasz obecnych tu katechetów powołując do uczestnicze nia w na-
uczycielskiej misji Kościoła. Wspieraj ich i dodawaj sił, aby niestrudze-
nie, każdego dnia przekazywali wiedzę o Tobie i do Ciebie – źródła mą-
drości i szczęścia – innych prowadzili. 

Prosimy Cię o umacnianie w nich miło ści i szacunku dla każdego 
człowieka. Obdarz umiejętnością odkrywania potrzeb i twórczych moż-
liwości każdego ucznia. ześlij na nich dary swojego ducha, aby jak Ma-
ryja – Pani Cierpliwie słuchająca - stawali się autentycznymi i odważny-
mi świadkami wiary. 

Amen.

Opr. Ks. Wojciech Lechów





SPECJALNE CENYTYLKO DLA NAUCZYCIELI RELIGII

historie biblijne  ·  gry i zabawy  ·  modlitwy na lekcje religii
kolorowanki  ·  quizy biblijne  ·  łamigówki

NAJLEPSZE POMOCE
KATECHETYCZNE
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Autorzy:
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Bogusław Nosek, Ewelina Parszewska
Program został opracowany w oparciu o „Wskazania Konferencji Episkopatu 

Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania”  
z dnia 14.03.2017 roku.

Trzonem programu „Ułożyć życie z Bogiem” są celebracje. Do każ-
dej z nich kandydaci do bierzmowania przygotowują się przez cykl spotkań 
w małych grupach.

Może być realizowany na różne sposoby w zależności od możliwości 
parafii, jej duszpasterzy, stopnia zaangażowania wiernych świeckich oraz wy-
pracowanych dotychczas rozwiązań.

Przygotowanie można dowolnie rozłożyć w  czasie na przestrzeni 
trzech lat, a w sytuacjach wyjątkowych – dwóch albo jednego roku. W peł-
nej wersji program przewiduje 31 spotkań formacyjnych, w tym 5 celebra-
cji. Każda z celebracji jest poprzedzona pięcioma lub sześcioma spotkania-
mi w małych grupach oraz spotkaniami dla rodziców i opiekunów.

Program zakłada korzystanie z indeksu w wersji Niezbędnika lub Po-
mocnika bierzmowanego, by każdy kandydat mógł wypracować odpowiednią 
postawę dojrzałego chrześcijanina. Dzięki temu, że Niezbędnik (lub Pomoc-
nik) bierzmowanego należy do konkretnej osoby i jest przez nią uzupełniany 
różnymi informacjami z życia duchowego oraz opanowania wiedzy kate-
chizmowej, przedstawia on indywidualny obraz „układania życia z Bogiem”. 
Jest więc nieodzowną pomocą dla kandydata, ale i dla tych, którzy towarzy-
szą mu na etapie przygotowania. Kolejność zagadnień, pytań i odpowiedzi 
zawartych w Niezbędniku i Pomocniku odpowiada kolejności tematów cele-
bracji i poprzedzających je spotkań w małych grupach.

Ułożyć życie z Bogiem

NoWy Program PrzygotoWaNia  
do saKramENtu biErzmoWaNia 

www.bierzmowani.pl
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klasa III

na rok szkolny 2020/2021, zgodne z obowiązującymi Podstawami programowymi
najpopularniejsze podręczniki do nauki religii

Program dla klasy V SP „Przez prawdę, 
piękno i dobro zdobywamy świętość”
nr AZ-2-02/20 z dn. 11.05.2020 r.
Program dla klas IV-VI SP 
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”  
nr AZ-2-02/12 z dn. 30.05.2012 r.
Pakiety edukacyjne zawierają:
•  podręcznik i zeszyt ćwiczeń
•  przewodnik metodyczny
•  płytę CD z pieśniami i piosenkami
•  teczkę pomocy

Program dla klasy I SP „Zaproszeni 
na ucztę z Panem Jezusem”  
nr AZ-0-01/18 z dn. 19.01.2018 r.
Program dla klas I-III SP  
„W rodzinie dzieci Bożych” 
nr AZ-1-01/12 z dn. 4.01.2012 r. 
Pakiety edukacyjne zawierają:
•  podręcznik z e-bookiem (kl. I-II)
•  podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

z e-bookiem (kl. III)
•  przewodnik metodyczny
•  płytę CD z piosenkami i opowiadaniami
•  teczkę pomocy

Liceum / technikumSzkoła branżowa

Program dla 3-, 4-, 5-latków „Kochamy dobrego Boga”  
nr AZ-0-01/10 z dn. 9.06.2010 r. 
Program dla 6-latków „TAK dla Jezusa”  
nr AZ-0-01/20 z dn. 28.01.2020 r.
Pakiety edukacyjne zawierają:
•  podręcznik
•  poradnik dla katechetów i rodziców (3-latki)
•  przewodnik metodyczny (4-, 5-, 6-latki)
•  teczkę pomocy (5-, 6-latki)
•  2 płyty CD z piosenkami i opowiadaniami (5-, 6-latki)

Czekamy 
na Twoje
zamówienie  

już dziś!

Zamów szybko i wygodnie w naszej księgarni internetowej 
www.jednosc.com.pl/StrefaKatechety/

  Skorzystaj z atrakcyjnych rabatów już przy zakupie 1 egzemplarza. 

  Odbieraj GRATIS pakiety pomocy dla katechetów. 

  Zamów Bezpłatne Pakiety Startowe dla każdej klasy 
(podręcznik + przewodnik metodyczny)

Realizacja w 24h 

5-latki4-latki3-latki

Szkoła podStawowa

przedSzkole

Program dla klas VII-VIII SP  
„Kim jestem jako człowiek,  
kim chcę być jako chrześcijanin”  
nr AZ-3-01/13 z dn. 9.04.2013 r. 
Pakiety edukacyjne zawierają:
• podręcznik 
• przewodnik metodyczny 
• płytę CD z pieśniami i piosenkami  
• teczkę pomocy

klasa VI
klasa V

klasa IV

klasa III/IV

klasa III

Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4, tel. 41 349 50 50, sprzedaz@jednosc.com.pl

klasa I

do nowej podstawy 
programowej

klasa V

do nowej podstawy 
programowej

klasa I

do nowej podstawy 
programowej

klasa II

klasa II

klasa II
klasa I

klasa VIII

Program dla klasy I 
„Z Bogiem w dorosłe życie”  
nr AZ-3-01/18 z dn. 19.09.2018 r.
Program  „Żyć, aby wierzyć 
i kochać” z dn. 30.05.2012 r.  
dla liceum nr AZ-4-03/12  
i technikum nr AZ-4-01/12.
Pakiety edukacyjne zawierają:
•  podręcznik
•  przewodnik metodyczny
• teczkę pomocy (plik pdf)

Program  
„Ku dorosłości”  
nr AZ-5-01/18  
z dn. 19.09.2018 r. 
Pakiet edukacyjny  
zawiera:
•  podręcznik
•  przewodnik  

metodyczny
•  teczkę pomocy  

(plik pdf)

klasa I

do nowej podstawy 
programowej

6-latki

do nowej podstawy 
programowej

klasa VII
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