
Biuletyn – kwiecień 2020 

 

„Radujmy się  prawdą, że Chrystus zmartwychwstał  
  i otworzył nam bramy życia wiecznego”  
                          / św. Jan Paweł II- 18.04.2003 r. Rzym/ 
 
Drodzy Katecheci 
Uwielbienie Zmartwychwstałego Jezusa jednoczy nas w radosnym śpiewie „ Alleluja”, a wielkanocny 
poranek, w ten pełen niepokojów czas, napełnia serca ufnością względem Tego, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. 
Niech radość paschalna płynąca z niewyczerpalnego źródła Odkupienia jakim jest Eucharystia, 
nieustannie towarzyszy nam w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym. 
Chrystus Zwycięzca Śmierci niech udziela obfitych darów i błogosławi  w  dziełach podejmowanych 
dla Jego chwały. 
 

Ks. dr Andrzej Kielian  
wraz ze współpracownikami Wydziału Katechetycznego 
 
 
 
 
 
MSZE ŚW. DLA MATURZYSTÓW 
 

 

Msza św. w intencji maturzystów: 

 

Dla Miasta Krakowa będzie 3 maja 2020r. (niedziela) o godz. 18.30 w Bazylice Mariackiej. 

 

 

Dla dekanatów: Kalwaria Zebrzydowska, Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Wadowice-

Północ, Wadowice-Południe, Zator – 30 kwietnia 2020 (czwartek)  – Bazylika Ofiarowania 

NMP w Wadowicach.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 18,30,  Msza św. o godz. 19,00. 

 

Dla Podhala - rejon katechetyczny  8 – Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu – 3 maja 

2020 (niedziela) – godz. 16,00. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Propozycja przeciwdziałania – wykład dla rodziców 
  
Dedykowany szczególnie rodzicom dzieci pierwszokomunijnych (ale otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych) wykład „Wychowanie religijne w dobie nowych technologii”, składający się z 
trzech bloków:  
- wpływ mediów elektronicznych i nowych technologii na dzieci i młodzież ze szczególnym 
uwzględnieniem psychicznych, emocjonalnych i duchowych skutków takich zjawisk jak korzystanie z 
pornografii i seksualizacja dziewcząt 
 - kluczowe elementy wychowania religijnego w rodzinie i osobiste świadectwo prowadzącego  
 - przepowiadanie Kerygmatu 
 

Prowadzący: Mateusz Mazurek mąż i ojciec, teolog, absolwent studiów doktoranckich na 

Uniwersytecie Pedagogicznym, autor rozprawy pt. „Wychowanie religijne w rodzinie. Studium 

fenomenologiczne”, katecheta szkolny i katechista Drogi Neokatechumenalnej, współpracując z 

organizacjami i instytucjami (m. in. Stop Seksualizacji, Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł 

Wychowania, Koalicją Obywatelską DLA RODZINY, Fundacją Homo Homini im. K. de Foucalt, 

Instytutem Rozwoju Społecznego, Gminnymi Wydziałami Profilaktyki, Ministerstwem Zdrowia, 

Wydziałem Katechetycznym Archidiecezji Krakowskiej, Studium Formacji Stałej kapłanów 

archidiecezji krakowskiej) prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli 

głównie w dziedzinie profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych.  

OPŁATA : dobrowolna ofiara ze strony ks. Proboszcza  

Uwagi organizacyjne: Wykład trwa ok 1,5 godziny.                                                                                         

Ze względu na poruszane treści jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.  

Preferowany termin: sobota w godzinach przedpołudniowych (ale możliwe jest ustalenie innego 

dnia) Kontakt: tel. 726 486 178, e-mail: anawim.j@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KUNKURSU WIEDZY  Z EWANGELII WG ŚW. JANA 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ (KLAS 6-8) 

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM 

 

UWAGA! PODANE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE!!! 

 

Cele konkursu: 

- ukazanie Biblii jako źródła wiary;  
 
- zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego  

-  propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii, 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej, 

- wspieranie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań;  
 

§1 

 

1.  Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

2.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (klas 6-8) i szkół 

ponadpodstawowch (młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ). 

3.  Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego. 

4.  Młodzież przygotowując się do konkursu zapoznaje się z treściami zaproponowanymi 

w bibliografii oraz dostępnymi materiałami. 

 

§2 

 

1. Etap szkolny konkursu odbywa się w terminie do 7.05.2020 roku. 

2. Za przeprowadzenie pierwszego etapu odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa.  

3. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub osoba delegowana przez niego, katecheta oraz 

nauczyciel z przedmiotów humanistycznych.  



4. Do drugiego etapu kwalifikuje się tylko jedna osoba (z każdego etapu edukacyjnego), zwycięzca 

etapu szkolnego. 

5. Wydział Katechetyczny mailem do katechety przesyła propozycje pytań i zadań na etap szkolny. 

Ostatecznie o formie i treści pytań decyduje katecheta w danej szkole biorąc pod uwagę 

możliwości uczniów. 

6. Protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego Komisja przesyła do Wydziału Katechetycznego 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, do 10.05.2020 roku  

pocztą, lub na mail janusz.grodecki@gmail.com 

 

§3 

1. Diecezjalny etap zmagań konkursowych jest zarazem finałem konkursu. 

2. Finał konkursu odbędzie się 21 maja 2020 roku w budynku Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3. 

3. Udział uczniów w finale oceniać będzie Diecezjalna Komisja Konkursowa. 

4. W skład Komisji wchodzą: dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej lub jeden z 

wizytatorów jako przewodniczący oraz dwoje wybranych katechetów. 

5. Pytania i zadania dla uczestników finału przygotowuje Diecezjalna Komisja Konkursowa. 

 

§4 

1. Wszystkie sporne kwestie organizacyjne rozstrzyga Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie. 

2. Wszystkie sytuacje sporne związane z pytaniami, zadaniami i odpowiedziami rozstrzyga 

odpowiednio dla etapu pierwszego - Szkolna Komisja Konkursowa, natomiast w finale 

Diecezjalna Komisja Konkursowa. 

 

§5 

 Literatura obowiązkowa: 

1. EWANGELIA według św. Jana 

2. Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie BIBLII TYSIĄCLECIA WYDANIE V. 

 

 

 

 

 



REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE,  

KTÓRE PLANOWALIŚMY W TERMINIE 15-18 KWIECIEŃ 2020 W 

BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ ZOSTAJĄ ODWOŁANE W ZWIĄZKU Z 

OBECNĄ SYTUACJĄ W NASZYM KRAJU. PLANUJEMY PRZENIEŚĆ TE 

REKOLEKCJE NA PAŹDZIERNIK LUB PIERWSZĄ POŁOWĘ 

LISTOPADA – O TERMINIE POINFORMUJEMY W NAJBLIŻSZYM 

MOŻLIWYM CZASIE.  

  

   

 


