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Pragniemy złożyć wyrazy serdecznej wdzięczności ks. Piotrowi Sobali 

za pracę w Wydziale Katechetycznym. Ks. Piotr kończy posługę 

archidiecezjalnego wizytatora katechizacji w rejonie VI naszej archidiecezji. 

Dziękujemy za podejmowany wysiłek dydaktyczny i wychowawczy oraz za 

wszelkie formy pracy, w tym za przygotowanie konkursu biblijnego dla uczniów 

gimnazjum, ocenę prac w ramach projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, 

redakcję informacji do „Biuletynu duszpasterskiego”, organizację dni skupienia 

dla katechetów, a także szereg wizytacji, ocen pracy katechetów i 

wielopłaszczyznowe wsparcie parafii w ramach pracy wizytatora rejonowego, a 

funkcję tę pełnił od 2012 roku.  

Na czas nowych posług duszpasterskich w parafii w Mętkowie życzmy 

Bożego błogosławieństwa i opieki św. Jana Pawła II oraz sił i entuzjazmu do 

dalszej ewangelizacji i przekazu kultury religijnej. 
 

Ks. dr Andrzej Kielian 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

wraz z s. Danielą i p. Teresą 

oraz Księżmi współpracownikami 

 

 

 

WAKACYJNY DYŻUR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO 

 
Wydział Katechetyczny w miesiącach wakacyjnych czynny będzie 

 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9.00 do 13.00 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
 

     www.katecheza.diecezja.pl 

    e-mail: katecheza@diecezja.pl 
 

tel. +48 12 628 81 59;    +48 12 628 81 60 

http://www.katecheza.diecezja.pl/
mailto:wddim@diecezja.krakow.pl
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według następującego grafiku: 

 

 Osoba na dyżurze w Wydziale Katechetycznym 

24 – 28 czerwca 2019 Ks. Janusz Grodecki 

1 – 5 lipca 2019 Ks. Albert Wołkiewicz 

8 – 12 lipca 2019 Ks. Andrzej Wciślak 

15 – 19 lipca 2019 Ks. Arkadiusz Zych 

22 – 26 lipca 2019 Ks. Piotr Zioło 

29 lipca – 2 sierpnia 2019 P. Teresa Flanek 

5 – 9 sierpnia 2019 s. Daniela Jakubowska 

12 – 14 sierpnia 2019 Ks. Andrzej Kielian 

15 sierpnia 2019 UROCZYSTOŚĆ – nieczynne 

16 sierpnia 2019 Ks. Andrzej Kielian 

19 – 23 sierpnia 2019 Ks. Sławomir Kowalski 

26 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i Ks. Piotr Zioło 

27 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i ks. Andrzej Kielian 

28 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i Ks. Piotr Zioło 

29 sierpnia 2019 DZIEŃ KATECHETYCZNY 

30 sierpnia 2019 Ks. Jacek Ozdoba i Ks. Albert Wołkiewicz 

 

PRZYPOMNIENIA: 

 

✓ W czasie wakacji składamy książeczki do przedłużenia Misji 

Kanonicznej. O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w 

formie pisemnej do Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, 

na terenie której katechizuje dany katecheta. Wzór pisma na stronie:  

http://www.katecheza.diecezja.pl  

✓ Przedłużone misje prosimy odebrać z Wydziału Katechetycznego. 

 

✓ Skierowania do szkół dla Księży zmieniających parafie, można odbierać 

w czasie trwania dyżurów; prosimy nie zostawiać tego na sierpniowe 

spotkanie Katechetyczne. 

 

✓ Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem przedszkole lub 

szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego 

skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego. 

Skierowanie wydawane jest na podstawie pisemnej prośby Księdza 

http://www.katecheza.diecezja.pl/
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Proboszcza parafii na terenie której znajduje się przedszkole lub szkoła. 

Wzór skierowania i prośby o przedłużenie misji kanonicznej na 

http://www.katecheza.diecezja.pl  

 

✓ Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów, a także samych katechetów 

o zgłaszanie odpowiednio wcześniej brakujących godzin, redukcji 

etatów, zmiany katechetów lub potrzeby zatrudnienia nowego katechety, 

by można było podjąć właściwe decyzje przed rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego. 

 

 

 

SIERPNIOWE SPOTKANIE KATECHETYCZNE 
 

Centrum Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie-Łagiewnikach. 

 

czwartek 29 sierpnia 2019 r. 

 

Program: 

 

10.00 – spotkanie dla księży proboszczów, wikariuszy i diakonów oraz 

kleryków po IV roku wszystkich rejonów 

 

13.00 – Eucharystia pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, 

Metropolity Krakowskiego 

 

15.00 – spotkanie dla katechetów oraz sióstr katechizujących z terenu 

wszystkich rejonów 

 

Tematyka Spotkań Katechetycznych: 
 

Misje i odpowiedzialność w katechezie szkolnej i parafialnej.  
 

Wykład: ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych 

 

TERMINY REKOLEKCJI DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH: 

 
4-6.10 (Księżówka) 

http://www.katecheza.diecezja.pl/
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18-20.10 (Księżówka) 

5-8.12 (Księżówka) – 4-dniowe, od czwartku do niedzieli 

6-8.03.2020 (Zembrzyce) 

20-22.03.2020 (Zembrzyce)  

 

 


