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Konkurs „Z Dobrą Nowiną przez życie" 

W związku z zaistniałą sytuację związaną z epidemią, decyzją 

Małopolskiego Kuratora Oświaty,  etap wojewódzki Biblijnego Konkursu 

Tematycznego  "Z Dobrą Nowiną przez życie" zostaje odwołany. 

Decyzją  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2020 r.  uczestnicy 

zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursu przeprowadzonego w roku 

szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty. Nie zostaną natomiast w tym 

roku wyłonieni laureaci konkursu. 

 

KONKURS WIEDZY „ Jan Paweł II – droga do wolności … 

dla uczniów klas VI - VIII Szkół Podstawowych” 

 

 W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 

marca 2020r. oraz zwalczaniem COVID-19 i obecną sytuacją zostaje odwołany 

etap diecezjalny konkursu wiedzy „ Jan Paweł II - droga do wolności …dla 

uczniów klas VI -VIII Szkół Podstawowych”. Uczestnicy zakwalifikowani do 

etapu diecezjalnego otrzymają tytuł finalisty. Nie zostaną natomiast w tym roku 

wyłonieni laureaci konkursu. 

  Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do szkoły do końca maja 

bieżącego roku szkolnego. 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom ! 

 

Czcigodnym Kapłanom, Siostrom Zakonnym, jak również świeckim 

katechetom  dziękujemy za trud, wkład pracy w przygotowanie swoich 

uczniów  do konkursu. 



 

MSZE ŚW. DLA MATURZYSTÓW I ÓSMOKLASISTÓW 
 

 

W związku z trwającym w naszym kraju stanie epidemii, a co za tym 

idzie ograniczeniami zgromadzeń – diecezjalne i rejonowe Msze św. dla 

maturzystów w poszczególnych rejonach katechetycznych zostają odwołane. 

Tylko w rejonie katechetycznym VIII – Podhale, Msza św. dla maturzystów  

odbędzie w Sanktuarium Maryjnym w Ludźmierzu – 3 maja 2020 

(niedziela)  o godz. 16,00 - w bazylice może być tylko 50 osób. 

 

Prosimy Księży Proboszczów, aby odprawili Msze święte w intencji 

maturzystów (7 czerwca) i ósmoklasistów (14 lub 15 czerwca) w swoich 

kościołach parafialnych, zapewniając o modlitwie tych, którzy będą w tym 

czasie zdawać egzaminy. 

 

Przypomnienie w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania 

W informacji z 28 marca br. zostało powiedziane, że celebracja uroczystości 

Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii 

Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, będzie 

możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i 

parafii. Nie wygląda na to, by nastąpiło to w najbliższym czasie. 

Przewidujemy, że najwcześniej będzie to możliwe w drugiej połowie września 

br. również z uwagi na czas potrzebny na przygotowanie liturgiczne w parafii 

poprzedzające celebracje Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. 

Zdajemy sobie sprawę, że kwarantanna to dla wszystkich trudny okres, który 

dodatkowo wymaga wielu zabiegów organizacyjnych, w tym także przesunięcia 

zaplanowanych wcześniej wydarzeń. Dlatego prosimy o wykazanie zrozumienia 

dla niepokoju rodziców dzieci pierwszokomunijnych czy kandydatów do 

bierzmowania w sprawie nowych terminów tych uroczystości. 

Prosimy Księży Proboszczów i wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie 

i organizację celebracji o sprawne i jasne informowanie zainteresowanych o 



nowych terminach i zasadach przygotowania w/w celebracji ze względu na 

duchowe dobro dzieci i młodzieży. 

Wydawnictwo św. Stanisława BM udostępniło na stronie ekatecheza.pl 

materiały dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz pomoce do edukacji 

zdalnej, możliwe do wykorzystania także dla kandydatów do sakramentu 

bierzmowania. 

 

 

 


