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30 LAT MINĘŁO… 

Trzydzieści lat obecności nauczania religii w szkole to okazja do 

rachunku sumienia, ale też do wyznaczenia pewnych nowych kierun-

ków i nowych zadań, które czekają katechezę – powiedział bp Marek 

Mendyk, biskup świdnicki, który przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję 

przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP. 

W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły, 

księża biskupi podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episko-

patu Polski podjęli refleksję na temat stanu jej nauczania, programowa-

nia oraz właściwego przygotowania i formacji katechetów. Zwrócili 

uwagę na wzajemną komplementarność nauczania religii w szkole i ka-

techezy wspólnotowej w parafii. Przypomnieli, że przywracając ścisłą al-

ternatywę: „religia” lub „etyka”, szkoła daje rodzicom oraz uczniom wy-

raźny sygnał, że obowiązek udziału w zajęciach o charakterze aksjolo-

gicznym jest kwestią istotną z punktu widzenia wychowania i przyszłych 

życiowych wyborów człowieka. 

„Patrzę z nadzieją na przyszłość, gdyż obranie za główny temat 

obecnego zebrania Konferencji Episkopatu Polski właśnie nauczania re-

ligii, postawienie wielu ważnych pytań, to swoisty rachunek sumienia, co 

się udało, a czego się nie udało zrobić, co trzeba na nowo zagospodaro-

wać, co straciliśmy przez tych 30 lat, co zaniedbaliśmy” – stwierdził 

bp Mendyk. 

Nie ulega wątpliwości, że historia 30 lat nauczania religii w nowej 

ustrojowo Polsce stawia szczególne wyzwania. Przyszłość jest otwarta. 

Nie możemy mieć pewności, że transmisja wartości religijnych będzie 

następować w znany dotychczas sposób. 

Ks. Janusz Mariański, podzielając doświadczenia większości kate-

chetów i duszpasterzy, zauważa, że «pełzająca» sekularyzacja polskiej 

młodzieży zdecydowanie przyspiesza w ostatnich latach. Dokonuje się 

ona zwłaszcza w dziedzinie świadomości aksjologicznej i może zapowia-

dać dłuższy wymarsz młodzieży z Kościoła katolickiego. Religia prze-
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staje być dla nich wartością codzienną, sensotwórczą, a tym bardziej pod-

stawową1. Dokładne scenariusze przemian religijności są trudne do okre-

ślenia. Sam Kościół będzie bowiem zawsze oscylował pomiędzy instytu-

cją moralną, która do czegoś zobowiązuje i coś nakazuje a wspólnotą mi-

styczną, opartą na wierze, nadziei i miłości. Te dwa aspekty zdają się być 

na pozór przeciwstawne względem siebie, jednak w gruncie stanowią 

komplementarne dopełnienia. 

Dzisiejszy młody człowiek, którego codziennością jest rzeczywi-

stość wirtualna i spotkania ze znajomymi w tej właśnie sieciowej prze-

strzeni, będzie z kolei częściej człowiekiem zewnątrzsterownym, żyją-

cym w szumie informacyjnym, mającym trudności z podjęciem życio-

wych decyzji, które w jego odczuciu wiążą się z wizją utraty niezależno-

ści. Dlatego w wielu wypadkach nie myśli nawet o zawarciu związku 

małżeńskiego, co tym bardziej czyni wręcz niemożliwym podejmowanie 

na lekcjach religii niektórych tematów z moralności chrześcijańskiej, 

np. czystości przedmałżeńskiej. 

Duża podatność młodych ludzi na przekazy medialne powoduje ilu-

zoryczne przekonanie o możliwości świadomego i nieskrępowanego wy-

boru ścieżek informacyjnych, prowadząc do dużej podatności na mani-

pulacje oraz uzależnienie od środków komunikacji cyfrowej. Amerykań-

ska badaczka Jean M. Twenge w książce iGen opisuje współczesną mło-

dzież amerykańską używając gry słów w nawiązaniu do nazwy iPhone, 

by podkreślić, że współczesna generacja nie zna świata bez smartfonów 

i Internetu, jest nastawiona na siebie (wskazuje na to angielski zaimek 

osobowy „ja” – „I” pisany małą literą „i”), choć pozornie połączona sie-

ciowo z niezliczoną niemal ilością znajomych. Badania Twenge poka-

zują, że wskutek tej przemiany (czyli budowania przede wszystkim kon-

taktów wirtualnych) podwyższył się wiek inicjacji seksualnej, spadła 

przestępczość młodocianych i obniżyła się liczba ciąż wśród nieletnich. 

Nie wynika to jednak ze świadomej akceptacji określonych norm moral-

nych ani też z większego przywiązania do wspólnot religijnych (to bo-

                                                      
1 Por. J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich 

(1998–2017), [w:] Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych prze-

mian, red. P. Ochotny, M. J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa 2018, s. 147–149. 
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wiem także słabnie), lecz ze zwyczajnego preferowania kontaktów wir-

tualnych zamiast typowej, dotychczasowej aktywności adolescentów. 

Przejście od kontaktów bezpośrednich do wirtualnych to zasadnicza teza, 

którą popiera badaniami amerykańska socjolog2. 

Polskie społeczeństwo cechuje nieco inna specyfika. Z jednej 

strony, jak podkreśla prof. Kaja Kaźmierska, polski nastolatek reprezen-

tuje kategorię „globalnego nastolatka”, jednak na jego tożsamość wciąż 

mają istotny wpływ wartości narodowe i cechy polskiej kultury, w tym 

także religijność3. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć czy wynika 

to tylko z poślizgu technologicznego, czy też z potrzeby kształtowania 

własnej tożsamości poza globalnymi procesami społecznymi. 

Wydaje się jednak, że edukacja religijna wykorzystująca potrzebę 

świadomego kształtowania własnej tożsamości, zamiast bezrefleksyj-

nego ulegania procesom, na które nie do końca możemy mieć wpływ, jest 

szansą na zachowanie łańcucha przekazu wartości kulturowych i religij-

nych w takim stopniu, który pozwoli na ciągłość chrześcijańskiego wi-

dzenia świata. Współczesne pokolenie, które jest dość pragmatyczne, 

oczekuje ukazania określonych wartości, postaw i zachowań w katego-

riach bilansu zysków i strat, a nie z góry napiętnowania ich jako z defini-

cji złych, a takie właśnie podejście może przynieść pozytywne rezultaty4. 

Badania pokazują, że młodzież chce podtrzymywać i budować 

w przyszłości relacje rodzinne i posiada w miarę pozytywny obraz sto-

sunków rodzinnych. Może to wynikać z charakterystycznego dla tej fazy 

życia optymizmu, który bez oparcia na trwałych wartościach nie przynie-

sie oczekiwanego rezultatu. Tymczasem doświadczane w ich własnych 

rodzinach kryzysy, selektywne podejście do wartości i norm, sposoby bu-

dowania relacji religijnych, niekiedy indyferentyzm, będą stanowić ramy 

odniesienia kształtujące ich własną przyszłość5. 

                                                      
2 Por. J. Twenge, iGen, New York 2017, s. 32. 
3 Por. K. Kaźmierska, Młodzież archidiecezji łódzkiej. Szkic do portretu, 

Łódź 2018, s. 134. 
4 Por. tamże, s. 135. 
5 Por. tamże, s. 110-118, 140. 
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Dzisiejsze dylematy stanowią same w sobie kolejne wyzwanie 

współczesności, któremu należy stawić czoła, nie tracąc w morzu narze-

kania jasnego kierunku swoich działań i celów, zarówno w nauczaniu re-

ligii jak i w pracy duszpasterskiej. 

„Wiele serca, rozumu i starań trzeba dziś włożyć w to, by dorasta-

jący człowiek w walizce, którą mu «spakujemy», mógł odnaleźć zestaw 

elementów niezbędnych do tego, by wieść godne i szczęśliwe życie w co-

raz bardziej skomplikowanym świecie. Świecie, który stworzyliśmy my 

– dorośli i który daleki jest od doskonałości”6. 

 

ks. Andrzej Kielian 

wraz ze współpracownikami w Wydziale Katechetycznym 

 

Kraków, 1 września 2020 r. 

                                                      
6 B. Bykowska, „Róbta co chceta” – czyli o tym, jak trudno dzisiaj dora-

stać, [w:] Wartości i postawy młodzieży polskiej, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 

2009, s. 276. 
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KILKA SŁÓW POWITANIA I PODZIĘKOWANIA 

Z radością pragniemy powitać nowych księży wizytatorów: 

dla rejonu I – ks. mgr Dariusz Susek, pełniący dotychczas funkcję 

wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a obecnie 

pomagający duszpastersko w parafii mariackiej w Krakowie; 

dla rejonu IV – ks. mgr lic. Michał Kania, wikariusz parafii Matki 

Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach; 

dla rejonu V – ks. kan. mgr Mariusz Słonina, wikariusz parafii 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach; 

Księżom wizytatorom życzymy dużo sił i entuzjazmu w podejmo-

waniu nowych wyzwań i radości z tego, że będą mogli kontynuować bu-

dowanie twórczych wspólnot katechetycznych w trzech, ważnych mało-

polskich rejonach. 

Jednocześnie z wyrazami wdzięczności zwracamy się do dotychcza-

sowych wizytatorów tych rejonów, którym zostały powierzone nowe ob-

owiązki: 

ks. dr Albert Wołkiewicz po 10 latach pracy w Wydziale Kateche-

tycznym podjął posługę wicerektora Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Krakowie; 

ks. mgr Piotr Zioło od stycznia 2020 r. jest proboszczem parafii 

Matki Bożej Szkaplerznej w Zubrzycy Dolnej, a funkcję wizytatora re-

jonu IV pełnił od 2012 r.; 

ks. mgr Sławomir Kowalski otrzymał zadanie prowadzenia parafii 

Matki Bożej Zwycięskiej na Górze Borkowskiej w Krakowie. Wizytato-

rem rejonu V był przez cztery lata, od 2016 r. 

Księżom życzymy, by podczas swej posługi dzielili się darami Du-

cha Świętego i tworzyli wokół siebie wspólnoty oparte na ewangelicz-

nych wartościach tak, jak miało to miejsce podczas ich pracy w Wydziale 

Katechetycznym. 

Z serdecznymi słowami powitania zwracamy się do wszystkich, któ-

rzy w tym roku szkolnym po raz pierwszy podejmują posługę kateche-

tyczną w archidiecezji krakowskiej oraz do tych, którzy po krótszej lub 

dłuższej przerwie powracają do tej części Polski. 
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Równie serdecznie, u progu nowego roku szkolnego, witamy tych, 

którzy mają za sobą już długi staż pracy nauczycielskiej oraz tych, dla 

których będzie to kolejny rok zdobywania stopni awansu zawodowego. 

Życzymy wszystkim darów Ducha Świętego i owocnej współpracy 

z innymi, zaangażowanymi w tworzenie pięknego pejzażu katechezy ar-

chidiecezji krakowskiej. 

ks. Andrzej Kielian 

wraz ze Współpracownikami w Wydziale Katechetycznym 
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Program Bóg jest wśród nas dotyczy II etapu edukacyjnego w szkole 

podstawowej – klasy V–VIII. Adresowany jest do podmiotów tworzą-

cych podręczniki, programy autorskie, a także nauczycieli pragnących 

adaptować niniejszy program do własnych potrzeb i specyfiki danej 

szkoły oraz parafii. Znamienną cechą programu jest położenie akcentu na 

świadków wiary, którzy swoim życiem oraz nieugiętą postawą wskazują 

uczniom, jak przeżywać poznawane prawdy wiary. W programie zawarte 

zostały treści, które mają dopomóc młodemu człowiekowi opowiedzieć 

się za wartościami chrześcijańskimi, by w bardziej świadomy sposób 

mógł przystąpić do sakramentu bierzmowania. 

 

Główne tematy katechezy mistagogicznej wprowadzającej w histo-

rię zbawienia: 

 

kl. V – Jezus dla człowieka 

kl. VI – Kościół dla człowieka 

kl. VII – Duch Święty darem dla człowieka 

kl. VIII – Chrześcijanin w świecie 

KLASA V 
JEZUS DLA CZŁOWIEKA 

Zagadnienia omawiane w klasie V obejmują biblijną historię zba-

wienia (od stworzenia świata poprzez dzieje patriarchów i przymierze na 

górze Synaj) oraz ukazują dzieło zbawcze Chrystusa. Wprowadzenie na-

wiązuje do egzystencji człowieka, który pragnie być szczęśliwy we 

wspólnocie. Pierwszą odpowiedzią na to pytanie jest szczęście wynika-

jące ze wzajemnego zaufania i miłości we wspólnotach, w których czło-

wiek żyje. Prawdziwe szczęście jest jednak Bożym darem, stąd pragnie-

nie szczęścia prowadzi do pragnienia relacji z Bogiem, który daje się po-

znać w swoim Objawieniu. Dlatego uczniowie poszerzają swoją wiedzę 

dotyczącą znaczenia, autorstwa i podziału Pisma Świętego. 

Poszczególne wydarzenia zbawcze są omawiane w sposób linearny, 

począwszy od stworzenia świata, przez życie patriarchów, niewolę egip-

ską, Paschę i przekazanie Dekalogu na górze Synaj. Punktem centralnym 

w tej klasie jest ukazanie Jezusa Chrystusa jako oczekiwanego Mesjasza. 

Analizowane jest Jego nauczanie i cuda, a zwłaszcza zbawcze znaczenie 
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męki, śmierci i zmartwychwstania. Wydarzenia zbawcze omawiane są 

również w kontekście roku liturgicznego. 

Zasadniczymi tekstami źródłowymi z Nowego Testamentu w klasie 

V są fragmenty Ewangelii wg św. Mateusza, Marka i Łukasza. 

I. NASZA WSPÓLNOTA WIARY 

Cele katechetyczne: 

– Przedstawienie wiary, nadziei i miłości jako źródeł ludzkiego szczęścia 

i relacji człowieka z Bogiem. 

– Rozwijanie wiary w życiu człowieka. 

– Ukazanie znaczenia wspólnoty Kościoła, narodu, rodziny, grupy ró-

wieśniczej. 

– Rozwijanie umiejętności życia we wspólnocie. 

Treści: 

– Źródła ludzkiego szczęścia (A.1), 

– W co wierzymy, w czym pokładamy nadzieję, kogo kochamy (A.2), 

– Pojęcie wspólnoty. Miejsca i podstawowe wspólnoty, w których ży-

jemy (E.1), 

– Zadania wobec rodziny, grupy rówieśniczej, narodu, Kościoła (E.1), 

– Wartości stanowiące fundament relacji międzyludzkich: szacunek dla sie-

bie i innych ludzi oraz postawa odpowiedzialności za siebie i innych (E.1), 

– Wiara w Boga (A.2), 

– Co to znaczy „wierzyć”? Wartość wiary w Boga (A.2), 

– Trudności i niebezpieczeństwa na drodze wiary (A.3). 

Wymagania: 

Uczeń: 
– omawia różnicę między prawdziwym szczęściem a przyjemnością (A.1.5), 

– wymienia źródła autentycznego i trwałego szczęścia (A.1.5), 

– charakteryzuje najważniejsze wspólnoty w życiu człowieka (E.1.1), 

– przedstawia, na czym polega uczestnictwo w życiu różnych wspólnot 

Kościoła, narodu, rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej (E.1.2), 

– wyjaśnia, na czym polega kultura bycia w rodzinie, szkole, parafii, gru-

pie rówieśniczej i na portalach społecznościowych (E.1.5), 
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– podaje przykłady świadków wiary, nadziei i miłości w konkretnych 

sytuacjach życiowych (E.1.8), 

– wyjaśnia pojęcie wiary w Boga, wskazuje relacje między wiarą i wie-

dzą (A.2.1), 

– wyjaśnia, że wiara i wiedza nie są sprzeczne (A.2.2), 

– zna i rozumie pojęcia: ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm (A.2.3), 

– wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga (A.2.4), 

– wyjaśnia, że wiara w Boga jest łaską – darem otrzymanym od Boga (A.3.1), 

– uzasadnia, że wiara jest zadaniem (A.3.2), 

– przytacza biografie osób, którym wiedza pomogła w dotarciu do wiary 

(A.2.5). 

Postawy: 

Uczeń: 
– angażuje się w naukę szkolną i pozaszkolną (A.1.a), 

– podejmuje refleksję nad sensem swojego życia (A.1.b), 

– okazuje szacunek wobec siebie i innych (A.1.c), 

– stara się żyć według wartości chrześcijańskich (A.1.d), 

– dąży do szczęścia własnego i bliźnich (A.1.e), 

– angażuje się w służbę na rzecz drugiego człowieka (A.1.f), 

– włącza się aktywnie w życie Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa 

(E.1.a), 

– angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny (E.1.b), 

– zachowuje kulturę bycia w grupie (E.1.c), 

– reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej grupie (E.1.d), 

– podejmuje wysiłek właściwego zachowania w rodzinie, szkole, grupie 

rówieśniczej i na portalach społecznościowych (E.1.e), 

– troszczy się o dobro Ojczyzny (E.1.h), 

– dąży do zdobycia wiedzy służącej pogłębianiu wiary (A.2.a), 

– troszczy się o wzrost swojej wiary (A.2.b), 

– wzoruje się na świadkach wiary (A.2.c), 

– szanuje wszystkich ludzi bez względu na ich przekonania (A.2.d), 

– bierze aktywny udział w katechezie parafialnej (A.3.a), 

– wyraża wdzięczność za dar wiary (A.3.b), 

– stara się żyć według zasad wiary (A.3.c), 

– chroni wiarę przed zagrożeniami (A.3.d), 

– świadomie wyznaje wiarę (A.4.a). 
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Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Przykład bohatera literackiego poszukującego szczęścia; szczęście 

a przyjemność (np. postać Edmunda z książki C.S. Lewisa Lew, cza-

rownica i stara szafa); 

– Wartości, które łączą grupę przyjaciół (np. na podstawie lektury R. Ko-

sika Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi). 

Informatyka: 
– Praca w sieci, poczta elektroniczna. 

Wychowanie do życia w rodzinie: 
– Moja rodzina – uprzejmość i uczynność w rodzinie każdego dnia. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. Bóg, szczęście, wiara, nadzieja, miłość, ro-

dzina, święty, Jezus Chrystus; 

– Modlitwa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

II. BÓG OBJAWIA SIĘ W PIŚMIE ŚWIĘTYM 

Cele katechetyczne: 

– Ukazanie istoty wiary religijnej jako relacji człowieka z Bogiem. 

– Przedstawienie informacji na temat autorstwa, powstania i podziału Pi-

sma Świętego. 

– Rozwijanie umiejętności systematycznej lektury Pisma Świętego. 

Treści: 

– Objawienie Boże – Bóg objawia się, kim jest; wiara jako łaska (dar) 

i zadanie (A.3), 

– Objawienie Boga ludziom w dziełach i w słowie (A.5), 

– Pismo Święte – podstawowe wiadomości (A.9), 

– Pismo Święte – powstanie, natchnienie biblijne, języki (A.9; A.10), 

– Biblia księgą wiary (A.10). 

Wymagania: 

Uczeń: 
– wyjaśnia, że Bóg objawia się w słowie – w Piśmie Świętym (A.5.1), 



 

16 

– wyjaśnia, czym jest Pismo Święte (A.9.1), 

– przedstawia proces formowania się ksiąg biblijnych (A.9.2), 

– rozróżnia księgi Starego i Nowego Testamentu (A.9.3), 

– wymienia księgi Starego i Nowego Testamentu (A.9.3), 

– wyjaśnia pojęcia: objawienie, natchnienie biblijne, (A.10.1), 

– zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi, (A.10.6), 

– wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bo-

żym i w Jezusie Chrystusie) (A.5.1), 

– wymienia najważniejsze przymioty Boga (A.5.2), 

– opisuje przejawy miłości Boga do człowieka w historii zbawienia (od 

stworzenia) i w teraźniejszości (A.5.3). 

Postawy: 

Uczeń: 
– przyjmuje w posłuszeństwie wiary Boże Objawienie (A.5.a), 

– nawiązuje i pielęgnuje osobową relację z Bogiem (A.5.b), 

– rozwija osobistą wiarę w miłość Boga (A.5.c), 

– daje świadectwo o Bogu (A.5.d), 

– wierzy, że Pismo Święte jest słowem Boga do człowieka (A.9.a), 

– stara się kierować w życiu słowem Bożym (A.9.b), 

– sięga po lekturę Pisma Świętego (A.9.c), 

– wierzy w prawdy zawarte w Objawieniu Bożym (A.10.a), 

– poznaje Boże Objawienie (A.10.b), 

– podejmuje prywatną lekturę Pisma Świętego (A.10.e). 

Korelacja z edukacją szkolną: 

 

Język polski: 
– Zasady interpretacji tekstów; 

– Znaczenie dosłowne i przenośne w tekstach; 

– Tworzenie krótkich opowiadań. 

Informatyka: 
– Jak się kiedyś komunikowano? 

Historia: 
– Środowisko przekazywania i spisywania Objawienia Bożego – cywili-

zacje Starożytnego Wschodu. 
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Geografia: 
– Proces formowania się ksiąg biblijnych – cywilizacje starożytnego 

Wschodu na mapie. 

Wychowanie do życia w rodzinie: 
– Biblia księgą przekazu tradycji – rodzinne wychowanie do miłości, 

prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. Pismo święte, Biblia, Nowy Testament, 

Stary Testament, Listy apostolskie, Izrael. 

III. BÓG OBJAWIA SIĘ W HISTORII ZBAWIENIA 

Cele katechetyczne: 

– Zapoznanie z interpretacją biblijnego opisu stworzenia i źródłem god-

ności człowieka. 

– Wyjaśnienie istoty grzechu pierworodnego i zapowiedzi odkupienia 

(Protoewangelia). 

– Ukazanie historii biblijnych patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba 

oraz innych postaci Starego Testamentu: (m.in. Józefa egipskiego, 

Mojżesza i Jonasza). 

– Pogłębienie wiadomości na temat wyjścia z niewoli w Egipcie i wę-

drówki do Ziemi Obiecanej. 

– Rozwijanie umiejętności aktualizacji wydarzeń i postaci Starego Te-

stamentu. 

– Rozwijanie osobistej relacji z Bogiem. 

– Kształtowanie umiejętności formułowania osobistej modlitwy dzięk-

czynienia i uwielbienia. 

Treści: 

– Bóg – Stwórca nieba i ziemi. Stworzenie świata: nieba i ziemi. Anio-

łowie. Dobroć stworzenia. Stworzenie człowieka (A.11), 

– Bóg objawia, kim jest człowiek; godność osoby, jej wolność, odpowie-

dzialność za świat, za siebie i innych ludzi (A.1; E.1), 

– Bóg błogosławi pierwszym ludziom; powołanie człowieka do czynie-

nia dobra (C.1), 
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– Zło i cierpienie; Grzech pierworodny – odejście od Boga – kondycja 

człowieka grzesznego (A.11), 

– grzech pierwszych ludzi, Abel i Kain, Noe, wieża Babel, 

– Protoewangelia, 

– Historia zbawienia (Dzieje Abrahama – wiara i wierność; Dzieje Iza-

aka i Jakuba; Historia Józefa – Opatrzność Boża; Jonasz – Bóg miło-

sierny; Niewola egipska; powołanie Mojżesza; Wyzwolenie, które 

przychodzi od Boga: Pascha i wyjście na pustynię; Wędrówka przez 

pustynię: Bóg prowadzi swój lud i opiekuje się nim (A.11), 

– Przymierze (A.11), 

– Dekalog wyrazem troski Boga o dobro człowieka (A.11), 

– Obraz Boga w chrześcijaństwie (A.5), 

– Relacja Bóg – człowiek. Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia (D.1), 

– Zwątpienie i modlitwa; Modlitwa: zaufania, przebłagalna (pokuta) 

i prośby (D.1; D.2), 

Wymagania: 

Uczeń: 
– wyjaśnia, że Bóg objawia się w stworzeniu i człowiek może poznać 

Boga przez dzieła stworzenia (A.5.1), 

– wyjaśnia, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre (C.1.1), 

– przedstawia i interpretuje biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, 

dzieje Abla i Kaina oraz Noego, budowa wieży Babel (A.11.1), 

– przedstawia skutki dobra i zła (grzechu) (C.1.4), 

– przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Te-

stamencie w porządku chronologicznym: stworzenie świata (nieba 

i ziemi), grzech pierwszych rodziców, Protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, Przymierze na Synaju (A.11.1), 

– wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, Ewan-

gelia i Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog (A.11.3), 

– dokonuje aktualizacji faktów związanych z poznawanymi wydarze-

niami i postaciami Starego Testamentu (A.13.16), 

– omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w co-

dziennym życiu chrześcijanina (D.1.1; D.1.2), 
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– formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga Stwórcy, 

w oparciu o teksty biblijne i własnymi słowami (D.2.4). 

Postawy: 

Uczeń: 
– okazuje szacunek wobec słowa Bożego – tekstów biblijnych (A.11.a), 

– słucha słowa Bożego i czyta Pismo Święte z zaangażowaniem (A.11.b), 

– dokonuje refleksji nad słowem Bożym (A.11.c), 

– pogłębia swoją relację z Bogiem, starając się naśladować postacie bi-

blijne (A.11.d), 

– jest przekonany o kierowaniu światem przez Boga (A.11.e), 

– ufa Bożej Opatrzności (A.11.f), 

– dziękuje Bogu za dobro stworzenia (A.7.a), 

– troszczy się o pomnażanie dobra w świecie (A.7.b), 

– jest przekonany o potrzebie modlitwy (D.1.a), 

– chętnie się modli (D.1.b), 

– przyjmuje odpowiednie postawy podczas modlitwy (D.1.c), 

– w modlitwie inspiruje się przykładami biblijnymi (D.2.a), 

– świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem 

(D.2.b), 

– stara się czynić dobro (C.1.a), 

– podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

– pomaga ludziom potrzebującym (C.1.c), 

– ufa Bogu w trudnych doświadczeniach (C.1.d). 

Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Biblijny hymn o stworzeniu świata; opisy stworzenia człowieka – in-

terpretacja obrazów literackich. Środki stylistyczne i ich funkcje; 

– Biblia a mity – mit o powstaniu świata; 

– Przykłady dobra i zła oraz słabości moralnej człowieka w poznanych 

lekturach (np. w Katarynce B. Prusa oraz powieściach C.S. Lewisa 

i J.R.R. Tolkiena); 

– Opowiadanie biblijne o potopie – elementy realistyczne i fantastyczne; 

– Znaczenie dosłowne i przenośne w tekstach biblijnych (np. syn Adama 

i Ewy, czyli człowiek). 
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Informatyka: 
– Tworzenie komiksu historycznego. 

Muzyka i plastyka: 
– Pieśni lub piosenki uwielbienia i wdzięczności za dzieło stworzenia; 

– Piękno stworzenia – praca plastyczna (np. rysunek, zdjęcie, plakat, pre-

zentacja). 

Historia: 
– Interpretacja opowiadania o Kainie i Ablu – pochodzenie człowieka, 

życie człowieka pierwotnego; cywilizacje starożytnego Wschodu, ko-

czowniczy i osiadły tryb życia. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. stworzenie świata, anioł, grzech, zło, modli-

twa uwielbienia. 

 

IV. BÓG POSYŁA JEZUSA DO LUDZI 

Cele katechetyczne: 

– Ukazanie roku liturgicznego jako obrazu życia Jezusa. Ukazanie 

związku roku liturgicznego z doświadczeniami życia człowieka. 

– Wyjaśnienie pojęcia „prorok”. 

– Zapoznanie z wybranymi perykopami biblijnymi zapowiadającymi 

Mesjasza. 

– Ukazanie narodzin Chrystusa jako spełnienie zapowiedzi prorockich – 

Pełnia Czasu. 

– Zapoznanie z kerygmatem chrześcijańskim: miłość Boga do czło-

wieka, zbawcza misja Jezusa Chrystusa. 

– Rozwijanie osobistej relacji z Bogiem – Jezusem Chrystusem. 

– Kształtowanie umiejętności formułowania osobistej modlitwy zawie-

rzenia. 

Treści: 

– Aktualizacja historii zbawienia w roku liturgicznym (B.2), 

– Zbawczy sens obchodów roku liturgicznego – struktura i znaczenie 

roku liturgicznego (B.2), 
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– Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów i uroczystości roku 

liturgicznego (B.2), 

– Sakramentalia – błogosławieństwa i nabożeństwa (B.2), 

– Sztuka sakralna w liturgii Kościoła (B.2), 

– Prorocy i zapowiedzi mesjańskie (A.11), 

– Orędzie poszczególnych Ewangelii. Słowo Boże jako wezwanie Boże 

i drogowskaz w kształtowaniu życia chrześcijanina (A.13), 

– Narodzenie i dzieciństwo Jezusa Chrystusa – wcielenie Słowa Bożego 

(na podstawie Ewangelii wg św. Łukasza) (A.13), 

– Bóg objawia się człowiekowi. Obraz Boga w chrześcijaństwie (A.5), 

– Kerygmat chrześcijański: miłość Boga do człowieka, zbawcza misja 

Jezusa Chrystusa (A.5), 

– Modlitwa zawierzenia (D.1; D.2). 

Wymagania: 

Uczeń: 
– uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pań-

skiego, Narodzenia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz okresów 

Adwentu i Wielkiego Postu (B.2.4), 

– wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia 

chrześcijanina i każdego człowieka (A.13.10), 

– charakteryzuje specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii (A.13.5), 

– wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bo-

żym i w Jezusie Chrystusie) (A.5.1), 

– omawia znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości 

i poszczególnych ludzi (A.5.4), 

– wskazuje na proroków i ich proroctwa zapowiadające przyjście Mesja-

sza (A.11.2), 

– przedstawia i interpretuje w świetle Objawienia biblijne opowiadania 

o zwiastowaniu, narodzeniu Jezusa, chrzcie w Jordanie (A.13.3), 

– podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wypro-

wadzić dobro (C.1.6), 

– omawia, czym jest modlitwa i wskazuje jej konieczność w pogłębianiu 

więzi z Bogiem (D.1.1), 

– uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina (D.1.2), 

– potrafi formułować modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przepro-

szenia i prośby w oparciu o teksty biblijne i własnymi słowami (D.2.4). 
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Postawy: 

Uczeń: 
– angażuje się w obchody roku liturgicznego (B.2.a), 

– pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

– jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

– kontynuuje praktykę pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca 

(B.2.e), 

– odnosi się z szacunkiem do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

– pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby 

i nauczania (A.13.b), 

– uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

– przyjmuje w posłuszeństwie wiary Boże Objawienie (A.5.a), 

– nawiązuje i pielęgnuje osobową relację z Bogiem (A.5.b), 

– daje świadectwo o Bogu (A.5.d), 

– dokonuje refleksji nad słowem Bożym (A.11.c), 

– jest przekonany o kierowaniu światem przez Boga (A.11.e), 

– stara się czynić dobro (C.1.a), 

– podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

– jest przekonany o potrzebie modlitwy (D.1.a), 

– chętnie się modli (D.1.b). 

Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Proroctwo – przepowiednia – funkcja i elementy proroctwa, zjawisko 

fonetyczne. 

Informatyka: 
– Tworzenie kartki świątecznej – wykorzystywanie ozdób tekstu, wyko-

rzystywanie WordArt. 

Historia: 
– Kontekst kulturowy poznawanych tekstów biblijnych – charaktery-

styka religii starożytnego Izraela. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. prorok, proroctwo – przepowiednia, Adwent, 

Najświętsza Maryja Panna, Ewangelia, Królestwo Boże. 
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Plastyka: 
– Dzieła sztuki przedstawiające sceny zwiastowania i narodzenia Pana 

Jezusa; szopki Bożonarodzeniowe. 

Muzyka: 
– Tradycja kolęd. 

V. JEZUS NASZYM BRATEM 

Cele katechetyczne: 

– Rozwijanie umiejętności analizowania wybranych perykop ewange-

licznych. 

– Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa. 

– Zapoznanie z potrójną misją Chrystusa. 

– Rozwijanie umiejętności modlitwy na różańcu i motywowanie do 

praktykowania tej modlitwy. 

– Przedstawienie istoty uroczystości i świąt kościelnych. 

Treści: 

– Obietnica Boża spełniona w Jezusie Chrystusie – Dobra Nowina 

o Królestwie Bożym (A.10; A.13), 

– Jezus obiecanym Mesjaszem – Łk 4,16–22a (A.13), 

– Jezus – Kapłan, Prorok, Król (B.2; B.4), 

– Uczestniczymy w potrójnej misji Chrystusa (B.2), 

– Życie Jezusa Chrystusa (A.10; A.13), 

– Chrzest Jezusa w Jordanie: Łk 3,21–22, 

– Objawienie w Kanie Galilejskiej: J 2,1–11, 

– Powołanie pierwszych uczniów: Łk 5,1–11, 

– Przemienienie na Górze Tabor: Łk 9,28–36, 

– Orędzie poszczególnych Ewangelii (A.13), 

– Maryja – Nowa Ewa (A.13), 

– Różaniec – wzywanie i bliskość Matki (D.5), 

– Modlitwa różańcowa jako streszczenie Ewangelii (A.13; D.5), 

– Słowo Boże jako wezwanie Boże i drogowskaz w kształtowaniu życia 

chrześcijanina A.13), 

– Aktualizacja historii zbawienia w roku liturgicznym (B.2). 
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Wymagania: 

Uczeń: 
– zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi (A.10.6), 

– przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa 

Chrystusa w porządku chronologicznym (A.13.3), 

– wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym (A.13.7), 

– uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami mającymi 

wpływ na dzieje ludzkości (A.13.4), 

– wyjaśnia pojęcie Mesjasza (A.13.3), 

– przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającej z chrztu 

świętego (udział w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej) (B.4.3), 

– dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi wydarzeniami 

i postaciami Starego i Nowego Testamentu (A.13.16), 

– przedstawia, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego czę-

ści i tajemnice (D.5.1), 

– uzasadnia, że modlitwa różańcowa jest rozważaniem wydarzeń z życia 

Jezusa i Maryi (D.5.2), 

– uzasadnia związek modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina (D.5.3). 

Postawy: 

Uczeń: 
– wierzy w prawdy zawarte w Objawieniu Bożym (A.10.a), 

– poznaje Boże Objawienie (A.10.b), 

– podejmuje prywatną lekturę Pisma Świętego (A.10.e), 

– pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby 

i nauczania (A.13.b), 

– uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

– odkrywa we własnym życiu Jezusa Chrystusa jako zapowiadanego 

Mesjasza (A.13.d), 

– jest odpowiedzialny za dar chrztu świętego (B.4.b), 

– szanuje godność własną i innych (B.4.c), 

– przestrzega w życiu zobowiązań wynikających z chrztu świętego (B.4.d), 

– pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

– jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

– z szacunkiem odnosi się do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

– kształtuje swoje życie na wzór Jezusa i Maryi (D.5.a), 
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– przejawia postawę szacunku oraz zaufania Bogu i Maryi (D.5.b), 

– łączy modlitwę różańcową z codziennym życiem (D.5.c). 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Poznawane teksty biblijne: zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa – rozu-

mienie tekstu: informacje wyrażone wprost i pośrednio, ważne i dru-

gorzędne. 

Informatyka: 
– Urządzenia zewnętrzne i cyfrowe urządzenia techniki użytkowej. No-

śniki pamięci masowej (Słowo Boże – Biblia). 

Historia: 
– Kontekst kulturowy poznawanych tekstów biblijnych – charaktery-

styka religii starożytnego Izraela. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. Mesjasz, prawo, różaniec, Najświętsza Ma-

ryja Panna, Ewangelia, Królestwo Boże. 

Muzyka: 
– Pieśni lub piosenki odnoszące się do osób Jezusa Chrystusa i Maryi. 

Plastyka: 
– Piękno Ewangelii – praca plastyczna (np. rysunek, zdjęcie, plakat, pre-

zentacja). 

VI. BÓG NAUCZA I DZIAŁA PRZEZ JEZUSA 

Cele katechetyczne: 

– Zapoznanie z nauczaniem Jezusa. 

– Przedstawienie najważniejszych cudów Jezusa. 

– Interpretacja wybranych przypowieści ewangelicznych i rozwijanie 

umiejętności analizowania wybranych perykop ewangelicznych. 

– Umacnianie wiary i budzenie pragnienia życia zgodnego z nauczaniem 

Jezusa Chrystusa. 

Treści: 

– Osoba i odkupieńczy charakter dzieła Jezusa Chrystusa (A.13), 
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– Działalność i nauczanie Jezusa Chrystusa (A.13), 

– Słowo Boże jako wezwanie Boże i drogowskaz w kształtowaniu życia 

chrześcijanina (A.13), 

– Miłosierdzie Boże (A.13), 

– Cuda jako potwierdzenie boskości Jezusa (A.13), 

 uzdrowienie sługi setnika: Łk 7,1–10, 

 uciszenie burzy na jeziorze: Łk 8,22–25, 

 wskrzeszenie córki Jaira: Łk 8,40–42a. 49–55, 

 nakarmienie pięciu tysięcy ludzi: Łk 9,10–17, 

 uzdrowienie niewidomego pod Jerychem: Łk 18,35–43, 

 ewentualnie inne wybrane cuda z Ewangelii wg św. Łukasza, 

– Powołanie człowieka do czynienia dobra (C.1), 

– Człowiek wobec trudnych sytuacji życiowych: cierpienie, choroba 

i śmierć (C.1), 

– Chrześcijanin wobec zła i nieszczęść (C.1), 

– Ewangeliczne wzory modlitwy i przykłady osób żyjących modlitwą. 

Modlitwa prośby (D.2). 

Wymagania: 

Uczeń: 
– przedstawia najważniejsze wydarzenia z działalności i nauczania Je-

zusa Chrystusa (A.13.3), 

– wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym 

(A.13.7), 

– omawia wybrane przypowieści o Królestwie Bożym (A.13.6), 

– o siewcy, 

– o pannach roztropnych i nierozsądnych, 

– o skarbie i perle, 

– o ziarnku gorczycy, 

– wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, 

powołując się na przypowieści (A.13.13), 

– o miłosiernym ojcu, 

– o robotnikach najętych do pracy w różnych porach dnia, 

– o miłosiernym Samarytaninie, 

– przedstawia nauczanie Jezusa zawarte w Kazaniu na Górze (A.13.8), 
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– opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i roz-

mnożeniu chleba, jako znakach mesjańskich nadejścia Królestwa Bo-

żego i wyrazie miłości Jezusa do człowieka (A.13.3), 

– podaje przykłady właściwego zachowania chrześcijanina wobec zła 

i nieszczęść (C.1.7), 

– wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu (C.1.8), 

– dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi wydarzeniami 

i postaciami Nowego Testamentu (A.13.16). 

Postawy: 

Uczeń: 
– pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby 

i nauczania (A.13.b), 

– uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

– odkrywa we własnym życiu Chrystusa jako Mesjasza (A.13.d), 

– stara się układać swoje życie według wskazań słowa Bożego (A.13.e), 

– stara się czynić dobro (C.1.a), 

– podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

– pomaga ludziom potrzebującym (C.1.c), 

– ufa Bogu w trudnych doświadczeniach (C.1.d), 

– w modlitwie inspiruje się przykładami biblijnymi (D.2.a), 

– potrafi formułować modlitwę prośby (D.2.a), 

– świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem 

(D.2.b). 

Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Przypowieść, pojęcie i struktura, interpretacja poznawanych przypo-

wieści – niektóre gatunki literackie, środki stylistyczne i ich funkcje: 

przypowieść. 

Informatyka: 
– Urządzenia zewnętrzne i cyfrowe urządzenia techniki użytkowej. No-

śniki pamięci masowej (Słowo Boże – Biblia). 

Historia: 
– Kontekst kulturowy poznawanych tekstów biblijnych. 
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Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. Ewangelia, Królestwo Boże, przypowieść. 

Plastyka: 
– Piękno przypowieści ewangelicznych w malarstwie – (np., zdjęcia, 

prezentacje). 

VII. NOWE PRZYMIERZE 

Cele katechetyczne: 

– Zapoznanie z istotą Nowego Przymierza. 

– Uświadamianie znaczenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 

– Pogłębianie rozumienia obchodów świąt wielkanocnych w Kościele. 

– Prowadzenie do świadomego uczestnictwa w obchodach roku litur-

gicznego. 

Treści: 

– Miłość Boga do człowieka (A.5), 

– Bóg Starego i Nowego Przymierza (A.12), 

– Zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (A.13), 

– Nowe Przymierze – wybrane fragmenty z Ewangelii (np.: Mt 26,26–28; 

Mk 14,22–25; Łk 22,19–20) (A.5; A.13), 

– Znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości i po-

szczególnych ludzi – Mt 1,21 (A.5). 

Wymagania: 

Uczeń: 
– wyjaśnia pojęcia: grzech, ofiara, przymierze (A.11.3), 

– na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę i śmierć 

Jezusa Chrystusa (A.13.5), 

– opisuje miłość Boga do człowieka objawioną w męce, śmierci i zmar-

twychwstaniu Jezusa Chrystusa (A.5.3), 

– omawia znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości 

i poszczególnych ludzi (A.5.4), 
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– wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa (A.13.9), 

– przedstawia konsekwencje dobra i zła (C.1.4), 

– podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wypro-

wadzić dobro (C.1.6), 

– formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia w opar-

ciu o teksty biblijne i własnymi słowami (D.2.4). 

Postawy: 

Uczeń: 
– nawiązuje i pielęgnuje osobową relację z Bogiem (A.5.b), 

– rozwija osobistą wiarę w miłość Boga (A.5.c), 

– okazuje szacunek wobec słowa Bożego – tekstów biblijnych( A.11.a), 

– słucha i czyta Pismo Święte z zaangażowaniem (A.11.b), 

– dokonuje refleksji nad słowem Bożym (A.11.c), 

– pogłębia swoją relację z Bogiem, naśladując postacie biblijne (A.11.d), 

– wyraża wdzięczność Chrystusowi za dar odkupienia (A.13.a), 

– uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

– odkrywa we własnym życiu Jezusa Chrystusa jako zapowiadanego 

Mesjasza (A.13.d), 

– stara się układać swoje życie według wskazań słowa Bożego (A.13.e), 

– z szacunkiem odnosi się do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

– podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

– pomaga ludziom potrzebującym (C.1.c), 

– ufa Bogu w trudnych doświadczeniach (C.1.d), 

– świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem 

(D.2.b). 

Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Tworzenie wypowiedzi (np. życzenia świąteczne); 

– Odczytywanie tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. drama, 

inscenizacja sceny biblijnej, udział w misterium paschalnym). 

Informatyka: 
– Tworzenie kartki świątecznej – wykorzystywanie ozdób tekstu, wyko-

rzystywanie WordArt. 
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Muzyka: 
– Pieśni wielkopostne oraz przykłady religijnej muzycznej twórczości 

ludowej, obrzędów, zwyczajów, tradycji regionu. 

Plastyka: 
– Praca plastyczna (np. projektowanie i wykonanie kartek świątecznych). 

Wychowanie do życia w rodzinie: 
– Wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, 

organizacja i przeżywanie wolnego czasu; 

– Komunikowanie uczuć, wyrażanie pamięci, składanie życzeń z okazji 

rodzinnych uroczystości; 

– Podział obowiązków; praca i rekreacja; tworzenie atmosfery święto-

wania. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. Wielki Post, Wielkanoc, droga krzyżowa; 

– Modlitwy: np. znak krzyża. 

VIII. CHRYSTUS NASZĄ PASCHĄ 

Cele katechetyczne: 

– Zapoznanie z ewangelicznymi świadectwami zmartwychwstania Je-

zusa. 

– Uświadamianie znaczenia wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chry-

stusa. 

– Ukazanie prawdy o wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 

– Uświadomienie sensu pojęcia Pan – Kyrios. 

– Zapoznanie z prawdą o powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale. 

– Pogłębienie rozumienia obchodów świąt wielkanocnych w Kościele. 

– Prowadzenie do świadomego uczestnictwa w obchodach roku litur-

gicznego. 

– Kształtowanie postawy radosnego przeżywania świąt wielkanocnych. 

Treści: 

– Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (A.6), 

– Nadzieja chrześcijańska. Miłość Boga do człowieka (A.6), 

– Zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (A.6), 

– Pascha Jezusa Chrystusa (A.5; A.13), 
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– Znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości i po-

szczególnych ludzi (A.5), 

– Wniebowstąpienie Pana Jezusa (A.13), 

– Paruzja – powtórne przyjście Jezusa w chwale (A.8). 

Wymagania: 

Uczeń: 
– przytacza ewangeliczne relacje o pustym grobie i chrystofaniach 

(A.6.1), 

– wymienia argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa (A.6.2), 

– przedstawia konsekwencje wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chry-

stusa jako uzasadnienie nadziei chrześcijańskiej (A.6.3), 

– uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pań-

skiego (B.2.4), 

– podaje prawdę o zmartwychwstaniu umarłych (A.8.1), 

– omawia biblijne obrazy końca świata oraz sądu ostatecznego i przed-

stawia ich interpretację w świetle wiary (A.8.6), 

– charakteryzuje postawę gotowości na przyjście Chrystusa (A.8.7), 

– przedstawia oraz zestawia wydarzenia i teksty biblijne z podstawo-

wymi prawdami wiary Kościoła (wniebowstąpienie Pana Jezusa) 

(A.13.17). 

 

Postawy: 

Uczeń: 
– bierze aktywny udział w katechezie parafialnej (A.3.a), 

– wyraża wdzięczność za dar wiary (A.3.b), 

– stara się żyć według zasad wiary (A.3.c), 

– chroni wiarę przed zagrożeniami (A.3.d), 

– dba o jej wzrost przez słuchanie słowa Bożego i przyjmowanie sakra-

mentów świętych (A.3.e), 

– wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa (A.6.a), 

– broni chrześcijaństwa, używając argumentów za zmartwychwstaniem 

Jezusa (A.6.b), 

– wzbudza akty wiary, nadziei i miłości (A.6.c), 

– wyraża wdzięczność Chrystusowi za dar odkupienia (A.13.a), 
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– pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby 

i nauczania (A.13.b), 

– uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

– odkrywa we własnym życiu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego (A.13.d), 

– stara się układać swoje życie według wskazań słowa Bożego (A.13.e), 

– angażuje się w obchody roku liturgicznego (B.2.a), 

– pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

– jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

– wierzy w zmartwychwstanie umarłych (A.8.a), 

– ufa Bogu i żyje w gotowości na przyjście Chrystusa (A.8.e). 

Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Tworzenie wypowiedzi (np. życzenia świąteczne); 

– Odczytywanie tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. drama, 

inscenizacja sceny biblijnej, udział w misterium paschalnym). 

Informatyka: 
– Tworzenie kartki świątecznej – Wykorzystywanie ozdób tekstu, wy-

korzystywanie WordArt. 

Muzyka: 
– Pieśni wielkanocne oraz przykłady religijnej muzycznej twórczości lu-

dowej, obrzędów, zwyczajów, tradycji regionu. 

Plastyka: 
– Praca plastyczna (np. projektowanie i wykonanie kartek świątecznych). 

Wychowanie do życia w rodzinie: 
– Wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, 

organizacja i przeżywanie wolnego czasu; 

– Komunikowanie uczuć, wyrażanie pamięci, składanie życzeń z okazji 

rodzinnych uroczystości; 

– Tworzenie atmosfery świętowania. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. wiara, Wielkanoc, zmartwychwstanie, ko-

niec świata. 
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IX. MOJA ODPOWIEDŹ BOGU 

Cele katechetyczne: 

– Zapoznanie z sensem obchodów roku liturgicznego i poszerzanie wia-

domości na temat liturgii i modlitwy. 

– Zapoznanie z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

– Wyjaśnienie sensu obchodów uroczystości Bożego Ciała. 

– Pogłębianie rozumienia obchodów największych uroczystości i świąt 

w Kościele. 

– Prowadzenie do świadomego uczestnictwa w obchodach roku litur-

gicznego. 

– Rozwijanie postawy życia w wierze. 

Treści: 

– Zbawczy sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów i uroczy-

stości roku liturgicznego (B.2), 

– Okres wielkanocny (B.2), 

– Niedziela Miłosierdzia Bożego (B.2), 

– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (A.13; B.2; B.13), 

– Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (dziewięć pierwszych 

piątków miesiąca) (B.2), 

– Świadkowie wiary – biblijni i święci (B.2; F.2), 

– Święta s. Faustyna orędowniczką Bożego Miłosierdzia, 

– Święty Jan Paweł II, 

– Święta Małgorzata Maria Alacoque, 

– Sakramentalia – błogosławieństwa i nabożeństwa (B.2), 

– Aktualizacja historii zbawienia w roku liturgicznym (B.2), 

– Sztuka sakralna w liturgii Kościoła (B.2), 

– Osobista modlitwa (A.13; D.2). 

Wymagania: 

Uczeń: 
– wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością 

(A.11.3; A.13.13), 

– analizuje i interpretuje teksty dotyczące modlitwy Jezusa (D.2.2), 
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– formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia 

i prośby w oparciu o teksty biblijne i własnymi słowami (D.2.4), 

– charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych 

(B.2.4), 

– angażuje się w obchody roku liturgicznego (B.2.a), 

– pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

– jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

– stara się naśladować przykład Maryi i świętych (B.2.d), 

– kontynuuje praktykę pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca 

(B.2.e), 

– z szacunkiem odnosi się do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

– podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie (chorych, 

samotnych, niepełnosprawnych, biednych, uzależnionych, bezrad-

nych, wykluczonych społecznie) (F.2.3), 

– podaje przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo (także współ-

czesnych) (F.2.4). 

Postawy: 

Uczeń: 
– pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby 

i nauczania (A.13.b), 

– uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

– odkrywa we własnym życiu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela (A.13.d), 

– stara się układać swoje życie według wskazań słowa Bożego (A.13.e), 

– w modlitwie inspiruje się przykładami biblijnymi (D.2.a), 

– świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem 

(D.2.b), 

– w świadectwie świętych szuka wskazówek dla siebie (F.2.e). 

Korelacja z edukacją szkolną: 

Język polski: 
– Tworzenie wypowiedzi (np. życzenia imieninowe i urodzinowe); 

– Odczytywanie tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. drama, 

inscenizacja sceny biblijnej). 

Informatyka: 
– Praca w sieci, Poczta elektroniczna; 
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– Tworzenie rysunku – odbicia lustrzane i obroty obrazu; Drukowanie 

rysunków. 

Muzyka: 
– Pieśni o miłości i poświęceniu oraz przykłady religijnej muzycznej 

twórczości ludowej, obrzędów, zwyczajów, tradycji regionu. 

Plastyka: 
– Praca plastyczna (np. projektowanie i wykonanie plakatów o tematyce 

miłosnej); 

– Tworzenie symboli eucharystycznych związanych z tradycją ludową 

przyozdabiania domów na Boże Ciało. 

Wychowanie do życia w rodzinie: 
– Wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, 

organizacja i przeżywanie wolnego czasu; 

– Komunikowanie uczuć, wyrażanie miłości i oddania, składanie życzeń 

z okazji rodzinnych uroczystości; 

– Wspólna rekreacja. 

Wychowanie fizyczne: 
– Gry i zabawy początku XX wieku. 

Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 
– Słownictwo religijne: np. miłość, procesja, święto, modlitwa, słowo Boże. 
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KATECHIZMY I MATERIAŁY KATECHETYCZNE 

 

Nr 2493/2020 Kraków, dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Dekret 
w sprawie podręczników katechetycznych 

obowiązujących w archidiecezji krakowskiej 

Zgodnie z przepisem kan. 827 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz 

w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 czerwca 1999 r. (Dz. U. nr 67, poz. 753 z późn. zm.), postanawiam, 

że od dnia 1 września 2020 r. w archidiecezji krakowskiej należy katechi-

zować według programów zgodnych z Podstawą programową katechezy 

Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzoną przez Konferencję Episko-

patu Polski w dniu 8 marca 2010 r. i 8 czerwca 2018 r. w Warszawie. 

Wobec powyższego w szkołach znajdujących się na terenie archi-

diecezji krakowskiej należy korzystać wyłącznie z podręczników wymie-

nionych poniżej: 

PRZEDSZKOLE 

 Tytuł programu, autor Obudowa 

3–4-latki Kochamy dobrego Boga 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

AZ-1-01/10 

Bóg kocha nas 

podręcznik 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

s. Damaris Pawłowska 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-01-01/10-KR-1/13 

5-latki Kochamy dobrego Boga 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

AZ-1-01/10 

Jesteśmy dziećmi Bożymi 

podręcznik 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

s. Damaris Pawłowska 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-03-01/10-KR-16/13 
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6-latki Spotykam Pana Jezusa – wpro-

wadzenie w życie religijne. 

Dzieci sześcioletnie: Kocham 

Jezusa – Pan Jezus Nauczycie-

lem 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

AZ-0-01/18 

Kocham Cię, dobry Jezu 

podręcznik 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

E. Chojecka 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 Tytuł programu, autor Obudowa 

Klasa I Zaproszeni na ucztę z Jezu-

sem. Katecheza inicjacji w sa-

kramenty pokuty i pojednania 

oraz Eucharystii 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

AZ-1-01/18 

Bóg jest naszym Ojcem 

podręcznik i ćwiczenia 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

A. Berski 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-11-01/18-KR-1/20 

Klasa II W drodze do Wieczernika, 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

AZ-1-01/10 

Kochamy Pana Jezusa 

podręcznik i ćwiczenia 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

A. Berski 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-12-01/10-KR-15/13 

Klasa III W drodze do Wieczernika, 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

AZ-1-01/10 

Przyjmujemy Pana Jezusa 

podręcznik i ćwiczenia 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

A. Berski 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-13-01/10-KR-3/15 

Klasa IV Poznaję Boga i w Niego wie-

rzę, Komisja Wychowania Ka-

tolickiego KEP 

AZ-2-01/10 

Słuchamy Pana Boga 

podręcznik i ćwiczenia 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

A. Berski 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-21-01/10-KR-3/12 
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Klasa V Bóg jest wśród nas. Katecheza 

mistagogiczna, wprowadzająca 

w historię zbawienia 

A. Berski, ks. A. Kielian AZ-2-

04/20 

Jezus dla człowieka 

podręcznik i ćwiczenia 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

A. Berski 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-21-04/20-KR-4/20 

Klasa VI Poznaję Boga i w Niego wie-

rzę, Komisja Wychowania Ka-

tolickiego KEP 

AZ-2-01/10 

W Kościele umacniamy wiarę 

podręcznik i ćwiczenia 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

A. Berski 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-23-01/10-KR-2/15 

Klasa VII Rozradowanie się w Duchu 

Świętym, ks. T. Panuś, 

R. Chrzanowska AZ-3-02/13 

Spotykamy się z żywym Słowem 

podręcznik 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, 

M. Lewicka 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

KR-31-01/10-KR-1/12 

Klasa 

VIII 

Rozradowanie się w Duchu 

Świętym, ks. T. Panuś, 

R. Chrzanowska AZ-3-02/13 

Żyjemy w miłości Boga 

podręcznik 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, 

M. Lewicka 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

KR-33-02/13-KR-6/14 

LICEUM I TECHNIKUM 

 Tytuł programu, autor Obudowa 

Klasa I Z Bogiem w dorosłe życie 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

Liceum: AZ-3-01/18 

Technikum: AZ-4-01/18 

U źródeł wolności 

podręcznik i karty pracy 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

E. Maniecka 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-31-01/18-KR-5/20 
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Klasa II Bądźcie mocni! 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

AZ-4-06/12 

Mocni nadzieją 

podręcznik 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-42-06/12-KR-7/13 

Klasa III Bądźcie mocni! 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

AZ-4-06/12 

Mocni miłością 

podręcznik 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-43-06/12-KR-1/15 

Klasa IV Bądźcie mocni! 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

AZ-4-06/12 

Mocni mocą Chrystusa 

podręcznik 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

KR-44-06/12-KR-9/15 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

 Tytuł programu, autor, nr Obudowa 

Klasa I Ku dorosłości 

Komisja Wychowania Katolic-

kiego KEP 

AZ-5-01/18 

W mocy wiary 

podręcznik 

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, 

E. Maniecka 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

Klasa II Bądźcie mocni! 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

AZ-5-07/12 

Mocni nadzieją 

podręcznik 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-52-07/12-KR-8/13 

Klasa III Bądźcie mocni! 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

AZ-5-07/12 

Mocni miłością 

podręcznik 

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska 

Wydawnictwo św. Stanisława BM 

AZ-53-07/12-KR-6/15 

 ks. Grzegorz Kotala, + Marek Jędraszewski 

 kanclerz Kurii Arcybiskup Metropolita Krakowski 
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I 
SPRAWY ORGANIZACYJNO-FORMACYJNE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

1. FUNKCJONOWANIE WYDZIAŁU 

Wydział Katechetyczny 

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków 

tel. 12 62 88 159, 160, 161; 12 429 41 72 

e-mail: katecheza@diecezja.pl 

strona internetowa: www.katecheza.diecezja.pl 

 

Sekretariat Wydziału: 

s. Daniela Jakubowska SłNSJ 

mgr Teresa Flanek 

 

Zapraszamy w godzinach: 

poniedziałek–piątek: od 9.00 do 13.00 

oraz po południu 

wtorek i czwartek: od 15.00 do 18.00 
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Dyżur 

Dyrektora Wydziału  
Dyżury Wizytatorów 

poniedziałek --------------- poniedziałek 
ks. mgr Dariusz Susek 

9.00–13.00 

wtorek 
9.30–13.00 

15.00–17.00 
wtorek 

ks. dr Andrzej Kielian 

9.30–13.00 

środa -------------- środa 
ks. mgr lic. Andrzej Wciślak 

9.00–13.00 

czwartek 15.00–17.00 

I czwartek 

miesiąca 

II czwartek 

miesiąca 

III czwartek 

miesiąca 

IV czwartek 

miesiąca 

ks. mgr Janusz Grodecki 

9.00–13.00 

ks. mgr Mariusz Słonina 

9.00–13.00 

ks. mgr Stanisław Czernik 

9.00–13.00 

ks. mgr Arkadiusz Zych 

9.00–13.00 

czwartek 
ks. mgr lic. Michał Kania 

15.00–18.00 

piątek --------------- piątek 
ks. mgr Jacek Ozdoba 

9.00–13.00 
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2. REJONY KATECHETYCZNE W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, KSIĘŻA WIZYTATORZY 

Rejon  

i dekanaty 

Imię 

i nazwisko 
Szkoła 

zajęcia 

dydaktyczne 
dyżur metodyczny 

I 

K
ra

k
ó
w

-C
en

tr
u

m
, 

K
a
zi

m
ie

rz
, 
S

a
lw

a
to

r 

ks. mgr 

Dariusz Susek 

I LO w Krakowie, 

pl. Na Groblach 9,  

33-332 Kraków 

tel. 12 422 96 79 

czwartek 

i piątek 

8.00–14.00 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

poniedziałek: 9.00–13.00 

Parafia Wniebowzięcia NMP 

Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków 

tel. 692 498 177 

dariuszsusek@gmail.com 

II
 

K
ra

k
ó
w

-B
ro

n
o
w

ic
e,

 

K
ro

w
o
d

rz
a
, 

P
rą

d
n

ik
, 

B
o
le

ch
o
w

ic
e,

 

C
ze

rn
ic

h
ó
w

, 

K
rz

es
zo

w
ic

e 

ks. mgr 

Jacek Ozdoba 

X Liceum 

Ogólnokształcące 

ul. Z. Wróblewskiego 

8, 31-155 Kraków 

tel. 12 633 11 97 

Środa 

7.30–11.00 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

piątek: 9.00–13.00 

Parafia św. Floriana 

ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków 

tel. 501 474 150 

jozdoba@tlen.pl 
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II
I 

K
ra

k
ó
w

-P
o
d

g
ó
rz

e,
 

B
o

re
k

 F
a
łę

ck
i,

 P
ro

k
o
ci

m
, 

M
o
g
il

a
n

y
, 
N

ie
g
o
w

ić
, 

S
k

a
w

in
a
, 
W

ie
li

cz
k

a
 

W
sc

h
ó
d

 i
 Z

a
ch

ó
d

 

ks. mgr lic. 

Andrzej Wciślak 

Szkoła Podstawowa nr 4 

32-050 Skawina 

ul. Wyspiańskiego 5 

tel. 12 275 32 40 

wtorek 

i piątek 

8.00–10.30 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

środa: 9.00–13.00 

Parafia Świętych Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza 

ul. Kilińskiego 1, 32-050 Skawina 

tel. 507 926 712 

anwlmi@wp.pl 

IV
 

K
ra

k
ó
w

-B
ie

ń
cz

y
ce

, 

M
o
g
ił

a
, 
N

ie
p

o
ło

m
ic

e,
 

W
a
w

rz
eń

cz
y
ce

 

ks. mgr lic. 

Michał Kania 

Szkoła 

Podstawowa nr 101 

os. Jagiellońskie 9, 

31-832 Kraków 

tel. 12 648 21 03 

poniedziałek 

i piątek 

8.00–13.00 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

czwartek: 15.00–18.00 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski 

ul. Obrońców Krzyża 1, 

31-831 Kraków 

tel. 506 696 923 

ainak.diecezja@gmail.com 
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V
 

M
y
śl

en
ic

e,
 D

o
b

cz
y
ce

, 

S
u

łk
o
w

ic
e,

 

P
ci

m
, 

M
sz

a
n

a
 D

o
ln

a
 

ks. mgr Mariusz 

Słonina 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

ul. Żeromskiego 2, 

32-400 Myślenice 

tel. 12 272 16 73 

Środa 

i piątek 

8.00–11.00 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

II czwartek miesiąca: 9.00–13.00 

Parafia Narodzenia NMP 

ul. Królowej Jadwigi 5 

32-400 Myślenice 

tel. 501 220 067 

ks.mariusz@katolicki.net 

V
I 

K
a
lw

a
ri

a
, 
M

a
k

ó
w

 

P
o
d

h
a
la

ń
sk

i,
 S

u
ch

a
 

B
es

k
id

zk
a
, 
W

a
d

o
w

ic
e,

 

Z
a
to

r ks. mgr 

Stanisław 

Czernik 

Szkoła 

Podstawowa nr 4 

ul. Słowackiego 2 

34-100 Wadowice 

tel. 33 82 331 62 

Wtorek 

i piątek 

8.00–14.00 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

III czwartek miesiąca: 9.00–13.00 

Parafia Ofiarowania NMP 

pl. Jana Pawła II 1, 

34-100 Wadowice 

tel. 501 652 289 

stczernik@interia.pl 
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V
II

 

C
h

rz
a
n

ó
w

, 
B

a
b

ic
e,

 

L
ib

ią
ż,

 T
rz

eb
in

ia
 

ks. mgr Janusz 

Grodecki 

Zespół Szkół 

32-590 Libiąż 

ul. Górnicza 3 

tel. 32 627 79 63 

poniedziałek 

i wtorek 

7.30–15.00 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

I czwartek miesiąca: 9.00–13.00 

Parafia św. Barbary 

ul. Ks. Pieli 11, 32-590 Libiąż 

tel. 601 642 507 

janusz.grodecki@gmail.com 

V
II

I 

B
ia

łk
a
 T

a
tr

za
ń

sk
a
, 

B
ia

ły
 D

u
n

a
je

c,
 C

za
rn

y
 

D
u

n
a
je

c,
 J

a
b

ło
n

k
a
, 

J
o
rd

a
n

ó
w

, 
N

ie
d

zi
ca

, 

N
o
w

y
 T

a
rg

, 
R

a
b

k
a
, 

Z
a
k

o
p

a
n

e 

ks. mgr 

Arkadiusz Zych 

Szkoła Podstawowa nr 

2 

ul. Miłośników 

Podhala 23 

34-425 Biały Dunajec 

tel. 18 207 31 29 

poniedziałek 

wtorek 

8.00 – 12.30 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

IV czwartek miesiąca: 9.00–13.00 

Parafia św. Marii Magdaleny 

ul. Piłsudskiego 17, 34-520 Poronin 

tel.. 505 142 381 

zarek@wp.pl 



 

46 

3. DORADCY METODYCZNI – RELIGIA 

 

 

mgr Adam Berski 

Rejon – miasto Kraków oraz powiaty: kra-

kowski i wielicki 

tel. 602-789-722 

e-mail: adberski@gmail.com 

Dyżur metodyczny: 

Wydział Katechetyczny Kuria Metropoli-

talna w Krakowie, ul. Franciszkańska 3: 

Czwartek 15.00–18.00 

MCDN, ul. Garbarska 1 w Krakowie: 

I czwartek miesiąca –15.00–18.00 

 

 

 

ks. mgr Stanisław Czernik 

Rejon – powiaty: chrzanowski, oświęcim-

ski i wadowicki 

Tel. 501 652 289 

e-mail: stczernik@interia.pl 

Dyżur metodyczny: 

Wydział Katechetyczny Kuria Metropoli-

talna w Krakowie, ul. Franciszkańska 3: 

III czwartek 9.00–13.00 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach 

ul. Słowackiego 2: 

wtorek 15.00–17.00 
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4. TERMINY DNI SKUPIENIA W REJONACH W ROKU 
2020/2021 

Jesienne dni skupienia w rejonach są odwołane! 

REJON DNI SKUPIENIA 
Zimowy Wiosenny 

I. 

ks. mgr 

Dariusz Susek 

 
Spotkanie opłatkowe 

katechetów, 

nauczycieli oraz 

pracowników oświaty 

z Metropolitą 

Krakowskim 

abp. Markiem 

Jędraszewskim 
 

21.01.2021 

Kraków – kaplica 

Pałacu Arcybiskupów 

Krakowskich, ul. Fran-

ciszkańska 3 

godz. 17.00 

10.04.2021 

Kraków – kościół św. Tomasza 
ul. Szpitalna 12 
godz. 10.00 

II. 

ks. mgr 

Jacek Ozdoba 

06.03.2021 

Kraków – bazylika św. Floriana 

ul. Warszawska 1b 

godz. 10.30 

III. 

ks. mgr lic. 
Andrzej Wciślak 

17.04.2021 

Kraków – sanktuarium św. Jana 

Pawła II, ul. Totus Tuus 32 
godz. 10.00 

IV. 

ks. mgr lic. 
Michał Kania 
 

06.03.2021 
Kraków – Parafia MB Królowej 

Polski, ul. Obrońców Krzyża 1, 
godz. 10.00 

V. 

ks. mgr 

Mariusz Słonina 

10.04.2021 

Myślenice  

– parafia Narodzenia NMP 

godz. 10.00 

VI. 

ks. mgr 
Stanisław Czernik 

20.03.2021 

Wadowice – bazylika 

Ofiarowania NMP 

godz. 10.00 
VII. 

ks. mgr 
Janusz Grodecki 

27.03.2021 

Libiąż – parafia św. Barbary 
godz. 10.00 

VIII. 

ks. mgr 
Arkadiusz Zych 

20.03.2021 
Nowy Targ – parafia NSPJ 

godz. 10.00 

Uwaga! 

Jeśli ktoś z katechetów z ważnych powodów nie może uczestniczyć 

w spotkaniu formacyjnym własnego rejonu, to jest zobowiązany do 

udziału w spotkaniu danego cyklu w innym rejonie i powiadomienie 

o tym fakcie wizytatora rejonowego. 
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5. TERMINY REKOLEKCJI DLA KATECHETÓW W ROKU 
SZKOLNYM 2020/2021 

Zapisy tylko poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Wy-

działu Katechetycznego. 

 

ZASADY 

1. Każdy otrzymuje pokój 1-osobowy. 

2. W pokoju wieloosobowym zakwaterowanie jest możliwe na wyraźne 

życzenie po pisemnej (mailowej) prośbie uczestników skierowanej do 

Ośrodka i do Wydziału Katechetycznego z podaniem ich imion i na-

zwisk oraz daty rekolekcji. 

Koszt: 240 zł za całość rekolekcji. 

Jeśli pokój będzie zajmowany przez dwie lub więcej osób, wówczas 

200 zł od osoby. 

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe Księżówka 

Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski 

al. Przewodników Tatrzańskich 2, 34-500 Zakopane 

Termin I 

9–11.10.2020 r. (piątek, godz. 18.00, do niedzieli, godz. 15.00) 

Termin II  

23–25.10.2020 r. (piątek, godz. 18.00, do niedzieli, godz. 15.00) 

Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy Totus Tuus  

im. ks. kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach 

34-210 Zembrzyce 503 

Termin III  

6–8.11.2020 r. (piątek, godz. 18.00, do niedzieli, godz. 15.00) 

Termin IV  

20–22.11.2020 r. (piątek, godz. 18.00, do niedzieli, godz. 15.00) 

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe Księżówka 

Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski 

al. Przewodników Tatrzańskich 2, 34-500 Zakopane 
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Termin V (od czwartku do niedzieli) 

10–13.12.2020 r. (czwartek, godz. 18.00, do niedzieli, godz. 14.00) 

Koszt: 360 zł za tę turę rekolekcji. 

Jeśli pokój będzie zajmowany przez dwie lub więcej osób, wówczas 

300 zł od osoby. 

Termin VI  

12–14.03.2021 r. (piątek, godz. 18.00, do niedzieli, godz. 15.00) 

Dla katechetów szkół specjalnych istnieje możliwość udziału w rekolek-

cjach dedykowanych, organizowanych poza wskazanymi terminami. 

UWAGI: 

1. W rekolekcjach biorą udział wszyscy katecheci świeccy uczący 

w szkołach. Katecheci uczący wyłącznie w przedszkolach biorą udział 

w rekolekcjach raz na dwa lata. 

2. Katecheci mający dzieci do lat 3 mogą być zwolnieni z udziału w re-

kolekcjach po pisemnym powiadomieniu wizytatora rejonowego. 

3. Przed przyjazdem na rekolekcje należy mieć pewność co do swojego 

stanu zdrowia, braku kontaktów z osobami będącymi nosicielami wi-

rusa SARS-CoV-2 oraz braku przeciwskazań medycznych. 

4. W przypadku objęcia kwarantanną należy niezwłocznie powiadomić 

Ośrodek i Wydział Katechetyczny o nieuczestniczeniu w rekolekcjach. 

5. W trakcie rekolekcji obowiązują zasady sanitarne przyjęte dla regionu, 

w którym znajduje się Ośrodek. 

6. W przypadku zmian zasad organizacji wyjazdów i spotkań z powodów 

epidemicznych możliwe jest odwołanie rekolekcji. 

6. WARSZTATY METODYCZNE DLA KATECHETÓW 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy zorganizowanie warszta-

tów metodycznych dla katechetów. Szczegółowe informacje będą za-

mieszczane w „Biuletynie duszpasterskim”, a także na stronie www.ka-

techeza.diecezja.pl. 

Warsztaty teatralne 

24 października 2020 r od godz. 9.00 do 12.00 

w auli Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 

ul. Totus Tuus 32 
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Zajęcia poprowadzi aktor pan Marcin Kobierski. 

Odpowiedzialny: ks. Jacek Ozdoba 

Zapisy będą dostępne na stronie Wydziału Katechetycznego od 14 wrze-

śnia do 14 października 2020 r. Scenariusze zostaną wysłane wcześniej 

drogą elektroniczną, a wydrukowane trzeba przynieść na warsztaty. Na-

tomiast płyty z muzyką będą do odebrania na zajęciach. Prosimy przygo-

tować ofiary na ten cel. 

7. OBOWIĄZKI WIZYTATORÓW – METODYKÓW NAUCZANIA 
RELIGII 

Od 1995 r. w naszej archidiecezji działa zespół wizytatorów-metodyków, 

którzy współpracują z katechetami w celu podnoszenia i doskonalenia ich 

warsztatu pracy. Zajęcia prowadzone przez nich są zajęciami otwartymi, 

na które każdy katecheta może przyjść, obserwować je, doskonaląc swój 

warsztat katechetyczny. Zatem podajemy obowiązki, które nakłada na 

nich funkcja wizytatora oraz rozkład zajęć i dyżurów księży wizytatorów. 

Zakres obowiązków wizytatora rejonowego 
– doradcy metodycznego nauki religii 

Zadania wynikające z tytułu pełnienia obowiązków 

wizytatora rejonowego: 

Wizytacja katechetów: 

– co roku katechetów początkujących; 

– przynajmniej raz na trzy lata: katecheci od 3 do 10 roku pracy; 

– przy ustalaniu oceny pracy, lecz nie rzadziej niż raz na pięć lat: kate-

checi powyżej 10 lat stażu katechetycznego. 

Formacja katechetów: 

a) organizacja dwóch spotkań formacyjno-dokształceniowych (dni sku-

pienia) w ciągu roku szkolnego; 

b) współtworzenie rekolekcji dla katechetów; 

c) organizacja warsztatów metodycznych. 
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Duszpasterstwo nauczycieli oraz wsparcie organizacyjno-meto-

dyczne katechetów: 

a) kontakt z dyrekcją szkół z terenu rejonu w zakresie organizacji nau-

czania religii; 

b) inspiracje w zakresie duszpasterstwa dzieci i młodzieży w ramach ka-

techezy parafialnej; 

c) troska o maturzystów w większych ośrodkach; 

d) działalność organizacyjna i sprawozdawcza: 

– udział w sesjach ogólnych i roboczych w Wydziale Katechetycz-

nym; 

– sporządzanie raz w roku systematycznych sprawozdań o kateche-

tach i katechezie w dekanatach i przedkładanie ich dyrektorowi 

Wydziału Katechetycznego; 

– przygotowanie szczegółowych uwag o katechezie raz na pięć lat 

– w roku biskupiej wizytacji dekanatu i przedłożenie ich biskupowi 

wizytującemu; 

– dyżury w Wydziale Katechetycznym; 

– interweniowanie we wszystkich trudnych, spornych sprawach z te-

renu szkół i rejonu; 

– obserwacja zajęć diakonów, będących na praktyce rocznej; 

– organizacja olimpiad i konkursów tematycznych; 

– ścisła współpraca z dekanatami i parafiami w zakresie pracy 

z dziećmi i młodzieżą (m.in. rekolekcje wielkopostne, duszpaster-

stwo maturzystów, przygotowanie młodzieży do bierzmowania, 

inne formy ewangelizacji i katechezy). 

Zadania wynikające z tytułu pełnienia obowiązków 

doradcy metodycznego nauki religii: 

– prowadzenie zajęć otwartych; 

– współpraca z dyrektorami szkół w dokonywaniu oceny pracy kateche-

tów, koniecznej zwłaszcza w zakresie awansu zawodowego; 

– organizowanie doradztwa metodycznego i merytorycznego we włas-

nych rejonach oraz sprawowanie opieki nad katechetami rozpoczyna-

jącymi pracę; 

– koncepcyjna praca nad sposobami aktywizacji katechezy, przygotowy-

wanie materiałów katechetycznych; 

– udział w pracach Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej. 
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8. KATECHETYCZNA TROSKA O MATURZYSTÓW 
2020/2021 

a. Msze św. w intencji maturzystów:  

Kraków – bazylika Mariacka – 3 maja 2021 r. o godz. 18.30; 

Myślenice – parafia Narodzenia NMP – 3 maja 2021 r. o godz. 19.00; 

Wadowice – bazylika Ofiarowania NMP – 3 maja 2021 r. o godz. 18.00; 

Libiąż – parafia św. Barbary – 3 maja 2021 r. o godz. 18.00; 

Ludźmierz – sanktuarium MB Królowej Podhala – 3 maja 2021 r. o godz. 16.00. 

b. Różnorodność ofert dla maturzystów 

Od wielu lat katecheci udają się ze swoimi maturzystami do Często-

chowy i w nocnym czuwaniu przed Cudownym Obrazem błagają Boga 

o potrzebne łaski. Zachęcamy do pielęgnowania tej tradycji. 

Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie organizuje rekolekcje 

dla maturzystów, chcących zadumać się nad dalszym sposobem pokiero-

wania swym życiem i odpowiedzią na Boże wezwanie. 

Dni skupienia, nocne czuwania, rekolekcje: otwarte lub zamknięte, 

specjalne Msze św. dla maturzystów, indywidualne zaproszenia i inicja-

tywy ewangelizacyjne – to wszystko wydaje się być niezwykle cenne, 

aby jak najwięcej maturzystów zatrzymało się na moment w tym burzli-

wym okresie, pomyślało o swym życiu i powołaniu. Wszystkim Kateche-

tom, którzy włączyli się w duszpasterstwo maturzystów w minionych la-

tach serdeczne „Bóg zapłać!”. 
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9. KONKURSY I OLIMPIADY 

W roku 2020/2021 będą organizowane następujące olimpiady i kon-

kursy: 

A. Olimpiada Teologii Katolickiej 

– dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny XXXI OTK 

Referat Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej w Poznaniu 

ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań 

e-mail: katechetyczny@archpoznan.pl 

tel. 61 851 28 20 

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXXI OTK 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków 

tel. 12 628 81 59, e-mail: katecheza@diecezja.pl 

 

W roku szkolnym 2020/2021 organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady 

Teologii Katolickiej będzie archidiecezja poznańska. Hasło tegorocznej 

Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na czło-

wieka”. Jej adresatami są uczniowie i ponadpodstawowych. 

HARMONOGRAM OLIMPIADY: 

Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco: 

– 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 

w Poznaniu 
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LITERATURA: 

1. Etap szkolny – 2 grudnia 2020 roku 

Pismo Święte: 

Rdz 1–2; 

Ps 8; 

Syr 17,1–8; 

1 Tes 5. 

Magisterium Kościoła: 

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes, p. 12–14. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1700–1715. 

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, p. 13–16,  

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_ho-

minis.html 

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 

Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 34–48. 

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropo-

logii biblijnej, Lublin 2020, p. 1–30. 

Opracowania: 

Z. Grocholewski, Ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, 

w: (red.) D. Drążek, M. Kiereś i in., Katolicy i osoba ludzka. Szanse 

i zagrożenia, Toruń 2019, s. 15–23. 

W. Polak, Powołani w Chrystusie, Gniezno 1999, s. 43–53 (rozdz. Czło-

wiek adresatem powołania chrześcijańskiego). 

E. Reszczyńska, Biblijne podstawy godności ludzkiej, w: S. Łabendo-

wicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie 

Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 461–467. 

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lu-

blin 2007, s. 158–163; 316 –330. 

2. Etap diecezjalny – 3 marca 2021 roku 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz 

Pismo Święte: 

Kpł 11,44n; 

Mt 5,3–12; 

Łk 19,11–28; 
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Dz 2,42–47; 

Dz 4,32–37. 

Magisterium Kościoła: 

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes, p. 23–32. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1716–1729; 1776–1802; 1877–1896; 

1928–1948. 

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, (https://opoka.org.pl/bi-

blioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html) 

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropo-

logii biblijnej, Lublin 2020, p. 150–170. 

Opracowania: 

M. Dziewiecki, Człowiek w obliczu sumienia, w: S. Łabendowicz, Wy-

znawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechi-

zmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 514–521. 

A. Lach, Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego, 

w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych 

na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, 

s. 553–559. 

E. Reszczyńska, Czy istnieje recepta na szczęście?, w: S. Łabendowicz, 

Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Kate-

chizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 468–474. 

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lu-

blin 2007, s. 405–439. 

3. Etap ogólnopolski – 8–10 kwietnia 2021 roku 

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz 

Pismo Święte: 

Rdz 3–4; 

Pwt 30,15.19; 

Mt 24,36–41; 

Mt 25,31–46. 

Magisterium Kościoła: 

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes, p. 15–22. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1730–1761; 1803–1876. 
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Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 

Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 105–159. 

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropo-

logii biblijnej, Lublin 2020, p. 31–44; 236–237; 295–317. 

Opracowania: 

I. Bokwa, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego, 

w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych 

na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, 

s. 250–254. 

M. Janas, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym, 

w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych 

na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, 

s. 149–155. 

E. Reszczyńska, Gdzie jesteś, Adamie? – doświadczenie grzechu w życiu 

człowieka, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza 

dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sando-

mierz 1999, s. 531–537. 

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lu-

blin 2007, s. 169–174; 274–307; 349–361. 

G. Ryś, Życie i śmierć, homilia  

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wam_2016_moc_07.html 

Odnośniki do tekstów, które nie są powszechnie dostępne w Inter-

necie oraz bieżące informacje dostępne będą wkrótce na stronie interne-

towej OTK: www.otk.pl. 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Pytania do Olimpiady na szczeblu szkolnym zostaną przesłane do 

szkół na kilka dni przed terminem etapu szkolnego. 

2. Do etapu diecezjalnego Olimpiady kwalifikuje się dwóch najlep-

szych uczestników etapu szkolnego. Uczniów tych należy zgłosić pi-

semnie do Wydziału Katechetycznego, ul. Franciszkańska 3, do 8 

stycznia 2021 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym (będzie 

przysłany do szkół razem z pytaniami). 
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3. Etap diecezjalny Olimpiady odbędzie się 3 marca 2021 r. (środa) – 

w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-

kowie-Łagiewnikach przy ul. Siostry Faustyny 3, o godz. 11.00. 

4. Dla 10 najlepszych uczestników etapu diecezjalnego przewidziane są 

pamiątkowe dyplomy i upominki. 

5. We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy o kontakt 

z Wydziałem Katechetycznym lub bezpośrednio z ks. Andrzejem 

Wciślakiem – tel. 507 926 712. 

B. Wojewódzki konkurs biblijny 

Konkurs biblijny dla szkół podstawowych uzyskał akceptację Ma-

łopolskiego Kuratora Oświaty, jednak będzie traktowany jako konkurs 

tematyczny – zgodnie z prawodawstwem oświatowym. 

Tekst zarządzenia w sprawie konkursu oraz regulamin zostanie opu-

blikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące konkursu 

ukazują się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium 

Oświaty: www.kuratorium.krakow.pl. 

W związku z tym, że konkurs obejmuje całe województwo małopol-

skie, przyporządkowanie szkoły do Komisji Rejonowej nie jest tożsame 

z przynależnością do rejonu katechetycznego. Dlatego prosimy wszyst-

kich Katechetów o wnikliwe czytanie przekazywanych na stronie kurato-

ryjnej informacji. 

Konkurs Biblijny 2020/2021 
dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych 

Z Dobrą Nowiną przez życie 

I. Tematyka konkursu 

Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie” obejmuje 

Ewangelię wg św. Łukasza. 

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

Wymagane od uczestników wiadomości w zakresie tekstów biblijnych, 

będących przedmiotem Konkursu, obejmują i poszerzają Podstawę pro-

gramową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. 
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Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnościami: 

a) interpretowania tekstu Ewangelii wg św. Łukasza na poziomie dosłow-

nym, przenośnym i symbolicznym, 

b) rozumienia znaczenia słownictwa religijnego i sprawnego posługiwa-

nia się nim, 

c) umieszczania wydarzeń, faktów, procesów we właściwym czasie 

i miejscu oraz ich porządkowania w kolejności chronologicznej, 

d) dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, 

e) wyszukiwania informacji z różnych źródeł (teksty biblijne, inne teksty 

religijne), 

f) rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich 

hierarchizacji. 

Zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich eta-

pach Konkursu. Zadania konkursowe zostaną opracowane na podstawie 

tekstu Ewangelii wg św. Łukasza wraz z Wstępem do Ewangelii wg św. 

Łukasza, przypisami, odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Pi-

śmie Świętym (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Ty-

siąclecia – wydanie V – wersja drukowana) oraz na podstawie literatury 

obejmującej temat Konkursu. 

Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod wzglę-

dem stopnia trudności oraz poszerzane o treści wskazanej literatury. 

ETAP SZKOLNY – 18 listopada 2020 r.: 

wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1; Łk 2; Łk 3; 

Łk 4; Łk 15; Łk 16; Łk 17; Łk 18; Łk 22; Łk 23; Łk 24) – Pismo 

Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie 

V – wersja drukowana wraz z Wstępem do Ewangelii wg św. Łukasza. 

ETAP REJONOWY – 28 stycznia 2021 r.: 

całość tekstu Ewangelii wg św. Łukasza (Pismo Święte Starego i No-

wego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja druko-

wana) wraz z Wstępem do Ewangelii wg św. Łukasza, przypisami, 

odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym. 

Komentarz: Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje, tom IX 

(Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, s. 245–255. 
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ETAP WOJEWÓDZKI – 14 kwietnia 2021 r.: 

całość tekstu Ewangelii wg św. Łukasza (Pismo Święte Starego i No-

wego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja druko-

wana) wraz z Wstępem do Ewangelii wg św. Łukasza, przypisami, 

odniesieniami do Słownika zamieszczonego w Piśmie Świętym. 

Komentarz: Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje, tom IX 

(Nowy Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, s. 245–255. 

Lektura: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Wydawnictwo Znak, Kra-

ków 2009, s. 287–295, 314–323. 

III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej 

pomoc dla nauczyciela 

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wy-

danie V – wersja drukowana. 

2. Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje, tom IX (Nowy Te-

stament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007. 

3. Anselm Grün OSB, Ewangelie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009. 

C. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 

Szczegóły: www.okwb.pl 

Terminarz: 

Rejestracja: 1–8 września 2020 r. 

Etap szkolny online: 15–17 września 2020 r. 

Etap diecezjalny: 

pisemny online – 29 września 2020 r. 

ustny stacjonarny – 2 października 2020 r. 

Finsał konkursu: 

pisemny online – 12 października 2020 r. 

ustny stacjonarny – 27 października 2020 r. 
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D. MISYJNY KONKURS PLASTYCZNY  
„MIESZKAŃCY BULUBY” 

Organizatorem Konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. 

1. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci pani doktor Wandy 

Błeńskiej, lekarki-misjonarki, a w szczególności jej działalności skie-

rowanej na pomoc ludziom chorym na trąd w Ugandzie, w miejscowo-

ści Buluba. Uczestnicy konkursu – uczniowie poznają także realia ży-

cia ich rówieśników w Ugandzie, borykających się na co dzień z wie-

loma problemami, jak ubóstwo czy brak dostępu do edukacji. Dowia-

dują się również, w jaki sposób są traktowani ludzie chorzy na trąd. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 0–

VIII szkół podstawowych. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez ro-

dzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 

6. Konkurs odbywa się w terminie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Archidiecezjalnego 

Spotkania Kolędników Misyjnych w dniu 30 stycznia 2021 r. w Kra-

kowie, w sanktuarium św. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 32. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Kon-

kursu poza termin określony w pkt. 6 niniejszego paragrafu, o czym 

poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony in-

ternetowej. 

9. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Interne-

tową”, znajduje się pod adresem: https://misje.diecezja.pl/ 

E. QUIZ MISYJNY 
„Matka trędowatych dr Wanda Błeńska” 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego, oraz Honorowym Patrona-

tem Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak. 
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1. QUIZ MISYJNY dotyczy szkół średnich i branżowych. 

2. Organizatorem QUIZU jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. 

3. Celem QUIZU jest zapoznanie się z postacią dr Wandy Błeńskiej – mi-

sjonarki i lekarki ludzi chorych na trąd w Ugandzie, w miejscowości 

Buluba. QUIZ jest zorganizowany z okazji podjęcia starań o jej beaty-

fikację. 

4. Quiz przeprowadzony zostanie z wiedzy na temat postaci dr Wandy 

Błeńskiej, zawartej w materiałach poleconych przez Wydział Duszpa-

sterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej. 

5. Literatura obowiązująca do I etapu szkolnego to książka: Wanda Błeń-

ska. Spełnione życie, autorki: Joanna Molewska i Marta Pawelec, Wy-

dawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2011. 

6. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły średniej i branżowej. 

7. Osobą prowadzącą QUIZ może być katecheta, nauczyciel lub wycho-

wawca. 

8. QUIZ odbywać się będzie na terenie archidiecezji krakowskiej. Quiz 

(etap szkolny) odbędzie się w dniu 12 listopada (czwartek) 2020 roku. 

Proponujemy szkołom przeprowadzenie quizu w godz. 9.00–12.00. 

9. Laureatów trzech pierwszych miejsc zapraszamy na Finał Konkursu 

w dniu 3 grudnia 2020 roku (czwartek) na godzinę 10.00 do Wydziału 

Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W tym 

dniu wspominamy św. Franciszka Ksawerego, patrona misji. W ra-

mach przygotowań do finału polecamy film Dokta oraz literaturę po-

szerzoną o wydanie drugie książki: Wanda Błeńska. Spełnione Życie, 

autorki: Marta (Pawelec) Jelonek i Joanna (Molewska) Gadzińska (wy-

danie II poszerzone, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2019. 

10. Materiały do przygotowania się do QUIZU zostaną udostępnione szko-

łom, które zgłoszą się do konkursu. 

11. Oficjalna strona internetowa QUIZU, zwana dalej „Stroną Interne-

tową”, znajduje się pod adresem: https://misje.diecezja.pl/quiz-matka-

tredowatych/ 
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10. KATECHEZA PARAFIALNA 

1. 

We wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej powinna być 

zorganizowana i systematycznie prowadzona katecheza parafialna dla 

dzieci i młodzieży, dopełniająca szkolną lekcję religii, tak by utrzymać 

ciągłość katechezy aż do wieku dojrzałego. Wśród argumentów przema-

wiających za koniecznością takiej katechezy, jest przekonanie, iż Kościół 

nie będzie miał uformowanych dorosłych katolików, w tym inteligencji, 

jeśli zgubi ciągłość katechezy, zwłaszcza na poziomie szkół ponadpod-

stawowych i studiów. Bez katolików świeckich, przygotowanych przez 

katechezę (także dorosłych) nie spełni swojego ewangelizacyjnego zada-

nia, gdyż będzie nieobecny i milczący w wielu najważniejszych dziedzi-

nach życia. Zasadniczym miejscem takiej katechezy powinna być parafia 

zamieszkania, zgodnie z obowiązującą od lat zasadą: „katecheza w szkole, 

przygotowanie do sakramentów w parafii”. 

2. 
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej 

1. W przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej przyjmujemy zasadę 

comiesięcznych spotkań przy parafii dla dzieci i ich rodziców. 

Mogą one być połączone z nabożeństwami w kościele, w czasie któ-

rych dzieci otrzymują różańce, książeczki, świece, medaliki i w ten 

sposób są wprowadzane w rok liturgiczny, modlitwę i sakramenty. 

Wskazanym jest, aby w prowadzenie tych spotkań włączeni byli wszy-

scy odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa 

w Eucharystii. A zatem katechezy te powinni prowadzić duszpasterze 

odpowiedzialni za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej 

w ścisłej współpracy z katechetą uczącym dzieci w szkole. 

2. Podstawowym miejscem tych spotkań jest parafia zamieszkania ro-

dziców dziecka. Jeżeli Pierwsza Komunia Święta ma mieć miejsce 

w kościołach nieparafialnych, musi tam być prowadzone całoroczne 

przygotowanie dla dzieci i ich rodziców, takie, jakie prowadzą parafie. 

3. Katecheci uczący dzieci pierwszokomunijne z różnych parafii powinni 

rzetelnie informować rodziców o zasadach regulujących przygotowa-

nie do Pierwszej Komunii Świętej, a zwłaszcza o zasadzie: „katecheza 
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w szkole a przygotowanie do sakramentów w parafii zamieszkania 

dziecka”. Niemniej, księża proboszczowie proszeni są o wykazanie 

dużego zrozumienia dla rodziców pragnących, aby ich dzieci szły 

do Komunii Świętej wraz z całą klasą. 

4. Doprowadzenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej domaga się 

dalszego wtajemniczenia w życie eucharystyczne. Służy temu regu-

larna spowiedź i częsta Komunia Święta dziecka oraz praktyka dzie-

więciu pierwszych piątków miesiąca. Tematy te winny być podejmo-

wane w katechezach w klasie trzeciej. Należy także pamiętać o przy-

gotowaniu dziecka i jego rodziny do przeżywania rocznicy Pierwszej 

Komunii Świętej. 

5. Zaleca się, aby w realizacji ww. zadań korzystać z materiałów przygo-

towanych w tym celu dla naszej archidiecezji, które tworzą zestaw pt: 

Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny. 

3. 
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 

1. Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygo-

towania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowa-

nia udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły 

podstawowej. 

2. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygo-

towania dalszego, bliższego i bezpośredniego. 

a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w ro-

dzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) 

w szkole, a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sa-

kramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 

b) Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (kateche-

zie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnic-

two w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy 

św. oraz w nabożeństwach. 

c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w kateche-

zie szkolnej i parafialnej, poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. 



 

64 

Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przy-

jęcia sakramentu i duszpasterz lub katecheta w parafii powinien mieć 

pewność co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii. 

3. Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym 

czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierz-

mowania są trzy lata (VI–VII–VIII klasa). 

Spotkania powinny mieć nade wszystko charakter modlitewno-cele-

bracyjny, z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześci-

jańskiego. By tym zadaniom sprostać, nie można dopuszczać grup 

większych niż kilkanaście osób. Przygotowanie powinni prowadzić 

katecheci szkolni w parafii, wsparci przez dobrych animatorów grup. 

W związku z tym w roku szkolnym 2020/2021 proponowane jest: 

Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej 

– przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkol-

nego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców, 

Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej 

– 15 spotkań wraz z celebracjami, udział w niedzielnej Eucharystii 

oraz wybranych nabożeństwach organizowanych w parafii. 

– jednodniowa pielgrzymka do wybranego miejsca kultu, np. jedno 

z pobliskich sanktuariów – w zależności od możliwości grupy, pa-

rafii (finansowych, czasowych – autokarem, pieszo, na rowerach). 

Dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej: 

– 15 spotkań wraz z celebracjami, udział w niedzielnej Eucharystii 

oraz wybranych nabożeństwach organizowanych w parafii. 

– trzydniowy wyjazd formacyjny „W poszukiwaniu Ducha” (we-

dług planu rekolekcyjnego, w wybranym ośrodku, prowadzą dusz-

pasterze i animatorzy odpowiedzialni za poszczególne grupy kandy-

datów). 

Przygotowanie zakończone zostanie wspólną celebracją przyjęcia sa-

kramentu bierzmowania. 

4. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośred-

niego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie 

parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Jeśli, z ważnych przy-

czyn, przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może odbywać 

się w parafii zamieszkania, to duszpasterze, katecheci lub właściwi 

animatorzy, przygotowujący kandydata, powinni uzyskać pisemną 
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zgodę na taką formę przygotowania. Wtedy duszpasterze prowadzący 

przygotowanie do bierzmowania grzecznościowo zapraszają duszpa-

sterzy parafii zamieszkania kandydata do udziału w liturgii z udziele-

niem sakramentu bierzmowania. 

5. Mogą być wyjątki w stosowaniu zasady, co do udzielenia sakramentu 

w parafii, zwłaszcza w wypadku, gdy kandydaci – z uwagi na skom-

plikowane sytuacje rodzinne – mieszkają w kilku różnych miejscach 

bądź też pragną przystąpić do sakramentu wraz z rówieśnikami ze 

swojej klasy. Sprawy te powierzone są roztropności duszpasterzy 

i katechetów z prośbą o informowanie Wydziału Katechetycznego 

o zaistniałych sytuacjach. 

6. Ważnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje li-

turgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących 

się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświad-

czenia wspólnoty wiary i modlitwy. W celu jego głębszego odczytania 

podczas celebracji młodzież powinna przyjąć odpowiedni znak, np. 

Ewangelię, krzyż, obraz, katechizm dla młodych Youcat, modlitewnik 

Youcat itp., jako pogłębienie przeżyciowego wymiaru celebracji. 

7. Bardzo pozytywnym doświadczeniem, godnym podejmowania i kon-

tynuowania w parafialnym przygotowaniu do bierzmowania jest zwy-

czaj zabierania grupy na dzień lub dwa dni wspólnego przebywania 

razem i modlitwy poza parafią. Taki dzień skupienia połączony z wy-

poczynkiem i rozmową, wpływa na pogłębienie relacji kandydatów 

do siebie nawzajem, do katechety, a w konsekwencji do Kościoła i li-

turgii. Bywa też sposobem na większe rozmodlenie i zaangażowanie 

w grupy istniejące w parafii. 

8. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 

5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania. 

9. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sa-

kramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zacho-

wali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię 

chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przema-

wiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kan-

dydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem ży-

cia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być 

związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera 
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się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozosta-

wiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się 

z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które 

chcieliby naśladować w życiu. 

10. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierz-

mowania 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 chrześci-

jańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktyku-

jącym katolikiem. 

Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była 

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 peł-

nienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmo-

wanego (Por. KPK, kan. 874; 893). 

11. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wy-

pełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandy-

data do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu po-

móc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzciel-

nych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego 

kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygoto-

wania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świad-

ków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarun-

kowaniom. 

12. Kandydat do bierzmowania powinien zostać odpowiednio wcześniej 

poinformowany o obowiązku dostarczenia wyciągu z księgi chrztów. 

13. 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. 

14. W parafialnym przygotowaniu do bierzmowania należy wykorzystać 

zestaw materiałów: 



 

67 

Pociąg do świętości: Stacja Bierzmowanie 

Spotkania – Celebracje – Filmy – Muzyka 

(Wydawnictwo św. Stanisława BM w Krakowie) 

oraz materiały z serii Youcat. 

Kilka praktycznych wskazówek 
odnośnie do przygotowania do bierzmowania w parafii 

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania jest szansą, aby 

dzieci z klas VI–VIII doświadczyły miłości Pana Boga we wspólnocie 

parafialnej oraz by osoba przyjmująca ten sakrament robiła to świa-

domie, bez przymusu. 

W tym celu wskazane jest: 

1. Prowadzenie spotkań w małej grupie (maksymalnie 12–15 osób). 

Warto, aby to była grupa stała przez trzy lata. 

2. Do prowadzenia grup można zaangażować uformowanych w różnych 

wspólnotach ludzi młodych lub inne głęboko wierzące osoby z parafii, 

które poprowadzą małą grupkę przez trzy kolejne lata przygotowania. 

3. Kapłani mogą liczyć na pomoc katechetów uczących na terenie parafii 

w organizacji spotkań (przygotowanie celebracji, spotkań dla prowa-

dzących grupy młodych lub osób z parafii – ich formacja jest ko-

nieczna dla właściwego przebiegu przygotowania). 

4. Cele przygotowania dzieci do sakramentu bierzmowania są następujące: 

 wzbudzenie ich wiary, nawiązanie żywej relacji z Panem Bogiem, 

 doświadczenie wspólnoty. 

Zbieranie podpisów nie daje wolności, która jest konieczna w relacji 

miłości zwłaszcza z Panem Bogiem. Prowadzenie małej grupy umoż-

liwia sprawdzenie rozwoju wiary bez konieczności podpisów. 

5. Aby przygotowanie mogło przebiegać bez zakłóceń, potrzebne jest 

stałe miejsce wyznaczone do spotkań małych grup. Przygotowanie do 

bierzmowania winno być jednym z głównych priorytetów pastoralnych 

parafii, której zadaniem jest przygotowanie do sakramentów i ich spra-

wowanie we wspólnocie Kościoła. 

6. Do prowadzenia spotkań i celebracji konieczne są dodatkowe pomoce, 

takie jak świeca, Pismo Święte, rzutnik multimedialny i inne. Warto 
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zapewnić możliwość korzystania przez prowadzących grupy z nie-

zbędnych materiałów, które udostępnia parafia. 

7. Osoby, które angażują się w przygotowanie do bierzmowania, ponoszą 

z tego tytułu określone koszty. Ich wyrównanie spoczywa po stronie 

parafii. 

8. Do opieki na całokształtem przygotowania do bierzmowania musi być 

wyznaczony kapłan, którego zadaniem będzie: prowadzenie celebracji, 

sprawowanie Eucharystii, sakramentu pokuty, wyjazd na rekolekcje 

oraz formacja zespołu prowadzących grupy. To kapłan jest oparciem 

dla prowadzących, znakiem relacji z Bogiem Ojcem dla dzieci i dusz-

pasterzem dbającym o właściwy kształt przygotowania. 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r. 

L.dz. KWEP-15/13 

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
w sprawie przygotowania do sakramentów świętych 

1. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wycho-

wania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że 

przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komu-

nii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa 

się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji 

religii w szkole. 

2. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie 

spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymie-

nionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmo-

waniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia. 

 

W imieniu Komisji 

bp Marek Mendyk, przewodniczący 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego 

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów 

na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że: 
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1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii 

na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnolet-

nich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w for-

mie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolej-

nym roku szkolnym. 

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których 

odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć 

w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, 

mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika 

ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale 

i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne 

lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sa-

kramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, 

rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować 

potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka 

w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie. 

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że 

„przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komu-

nii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa 

się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji 

religii w szkole. 

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie 

spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymie-

nionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmo-

waniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”. 

 

ks. dr Marek Korgul 

Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 

DZIECIĘCE PŁATKI RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH 

Jak pomóc dzieciom w przeżywaniu ich modlitwy? Jak uczyć dzieci 

modlitwy różańcowej? Czy Matka Boża także dziś prosi dzieci, aby co-

dziennie odmawiały różaniec? Jak pomóc dzieciom zrozumieć, że przez 

ich modlitwę Bóg pomaga ludziom w potrzebie? 
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Dla wszystkich, którzy odkryli, że różaniec jest modlitwą modlitw, 

darem dla wierzących na każdym etapie ich życia, pomocą w osobistym 

dążeniu do świętości i wzywaniu pomocy u Boga we wszystkich spra-

wach, jest oczywiste, że trzeba na wszelkie sposoby wprowadzać dzieci 

w świat modlitwy różańcowej. 

Nową pomocą dla duszpasterzy, katechetów i rodziców, a także dla 

animatorów grup modlitewnych, w tej pięknej służbie wobec dzieci, jest 

propozycja Dziecięcych Płatków Róż Różańcowych. To pięcioosobowe 

grupy dzieci, prowadzone przez animatora, skupione wokół jednej części 

różańca. Zachęcamy do zapoznania się z pomocami dla dzieci i animatorów. 

Szczegóły: www.zr.diecezja.pl 

ks. Stanisław Szczepaniec 

Moderator Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej 

11. WSPÓŁPRACA PARAFII I KATECHETÓW 

Skuteczność apostolstwa ludzi świeckich zależy od ich zjednoczenia 

z Chrystusem: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5). 

Jan Paweł II 

W duszpasterstwie dzieci i młodzieży coraz więcej zależy od po-

ziomu przygotowania intelektualnego, duchowego i moralnego kateche-

tów świeckich. W naszej archidiecezji jest ich ponad 600. Wśród trudno-

ści, z którymi borykają się nasi katecheci, są problemy finansowe. Źle 

byłoby, gdyby te trudności były główną przeszkodą w formacji duchowej 

czy nawet wręcz uniemożliwiały podnoszenie kwalifikacji katechetów. 

Wywiązanie się z wymagań, które zostały przez archidiecezję nałożone 

na katechetów, a w skład których wchodzą: udział w 3-dniowych reko-

lekcjach zamkniętych, organizowanych przez Wydział Katechetyczny; 

udział w dwóch spotkaniach formacyjnych w rejonach, udział 

w sierpniowych dniach katechetycznych, połączone jest z pewnymi 

kosztami. Dlatego też prosiliśmy księży proboszczów o pomoc w finan-

sowaniu formacji katechetów. 

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim księżom proboszczom 

za zrozumienie tego problemu oraz za różnorodną troskę okazywaną 
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katechetom, w tym także finansową i ośmielamy się prosić o dalszą 

wrażliwość w tym zakresie. 

Bardzo ważnym elementem dopełniającym katechezę szkolną jest 

współpraca katechetów z duszpasterzami parafii i zaangażowanie wszyst-

kich katechetów w duszpasterstwo dzieci i młodzieży w parafii. Wymaga 

to systematycznych spotkań katechetów z duszpasterzami –koordynowa-

nych przez księży proboszczów. Prosimy wszystkich katechetów świec-

kich o współodpowiedzialność za całe duszpasterstwo dzieci i młodzieży 

naszej archidiecezji i o włączanie się w parafialne duszpasterstwo. 

Naszym pragnieniem jest, aby parafialne spotkania katechetów, 

oprócz spraw organizacyjnych, dotyczących poszczególnych parafii 

i tych, pojawiających się na bieżąco, podjęły również zagadnienia o szer-

szym zasięgu, które wnosiłyby nowe elementy do naszej pracy kateche-

tycznej. 
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II 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KATECHETYCZNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

1. PRACA KATECHETYCZNA W REJONACH 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

1. Liczba katechetów: 

Rejon I II III IV V VI VII VIII 

kapłani 45 89 105 62 54 82 44 126 

diakoni - - 3 - 1 2 - 2 

siostry 

zakonne 

44 26 47 39 24 23 6 40 

katecheci 

świeccy 

74 101 148 84 81 78 42 110 

razem 163 216 303 185 160 185 92 278 

 

REJON I 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 14.09.2019 r. – Kraków – bazylika Nawiedzenia NMP, 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

 Wiosenny: odwołany. 

Ilość wizytowanych parafii: 0. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 5. 

REJON II  

Dni skupienia:  

 Jesienny: 14.09.2019 r. – Kraków – bazylika Nawiedzenia NMP 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

 Wiosenny: odwołany. 
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Ilość wizytowanych parafii: 9. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 11. 

REJON III 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 14.09.2019 r. – Kraków-Mogiła – sanktuarium Krzyża Świę-

tego, 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

Wiosenny:  odwołany. 

Ilość wizytowanych parafii: 9. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 11. 

REJON IV 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 14.09.2019 r. – Kraków-Mogiła – sanktuarium Krzyża Świę-

tego, 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

 Wiosenny: odwołany. 

Ilość wizytowanych parafii: 0. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 5. 

REJON V 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 14.09.2019 r. – Myślenice – parafia Narodzenia NMP, 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

 Wiosenny: 29.02.2020 r. – Myślenice – parafia Narodzenia NMP – 

Obecność Jezusa w Eucharystii wiodącym 

elementem nauczania religii w szkole – ks. dr 

Wojciech Węgrzyniak. 

Ilość wizytowanych parafii: 8. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 12. 
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REJON VI 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 28.09.2019 r. – Wadowice – bazylika Ofiarowania NMP, 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

 Wiosenny: odwołany. 

Ilość wizytowanych parafii: 10. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 20. 

REJON VII 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 12.10.2019 r. – Libiąż – parafia św. Barbary, 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

 Wiosenny: odwołany. 

Ilość wizytowanych parafii: 0. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 9. 

REJON VIII 

Dni skupienia: 

 Jesienny: 21.09.2019 r. – Nowy Targ – parafia NSPJ, 

 Zimowy: 23.01.2020 r. Kraków – Spotkanie opłatkowe z Metropolitą 

Krakowskim, 

 Wiosenny: 29.02.2020 r. – Nowy Targ – Wpływ środowiska szkolnego 

na kształtowanie osobowości Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II – Marta Burghardt. 

Ilość wizytowanych parafii: 8. 

Ilość obserwowanych zajęć lekcyjnych: 16. 
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2. REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH W ROKU 
SZKOLNYM 2019/2020 

W minionym roku szkolnym zostały przeprowadzone cztery z pię-

ciu serii rekolekcji dla katechetów świeckich (ostatnia marcowa seria re-

kolekcji została odwołana z powodu ogłoszenia stanu epidemii w kraju). 

Trzy pierwsze (w tym grudniowa od czwartku do niedzieli) odbywały się 

w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka w Zakopanem, 

czwarta w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Totus Tuus w Zem-

brzycach. Rekolekcje prowadzili: ks. dr hab. Marcin Godawa, wykła-

dowca Uniwersytetu Papieskiego Jan Pawła II w Krakowie oraz 

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, wykładowca Międzyuczelnianego In-

stytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. 

3. OLIMPIADY I KONKURSY RELIGIJNE W ROKU SZKOLNYM 
2019/2020 

W roku szkolnym 2019/2020 Wydział Katechetyczny uczestniczył 

w organizacji następujących olimpiad i konkursów religijnych: 

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się XXX Olimpiada Teologii 

Katolickiej. Przebiegała ona pod hasłem: Dumni z Ewangelii i z Polski. 

Głównym organizatorem edycji była archidiecezja przemyska. Olim-

piada została przeprowadzona tylko w dwóch etapach: szkolnym, i die-

cezjalnym. Etap ogólnopolski został odwołany z powodu pandemii koro-

nawirusa. 

W archidiecezji krakowskiej do etapu szkolnego, który odbył się 

w dniu 4 grudnia 2019 roku przystąpiło 496 uczniów z 52 szkół ponad-

podstawowych. 

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 99 uczniów, ale tylko 

85 dojechało na wspólną rywalizację, która miała miejsce 4 marca 2020 

roku w Domu Pielgrzyma przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kra-

kowie-Łagiewnikach. 

Laureatami etapu diecezjalnego zostały następujące osoby: 
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 Ilość pkt Miejsce 

Kubańska Marcelina 50 I 
Kowalik Weronika 46 II 
Truszczyński Jan 44 III 
Bochniak Patryk 43 IV 
Natanek Dominika 43 IV 
Czyszczoń Weronika 41 V 
Jaśkowiec Jan 41 V 
Lichosyt Karolina 41 V 
Mirek Justyna 41 V 
Wójcik Kamila 41 V 

 

W finale ogólnopolskim w Przemyślu archidiecezję krakowską 

mieli reprezentować: Marcelina Kubańska, Weronika Kowalik i Jan 

Truszczyński. 

MAŁOPOLSKI BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych wo-

jewództwa małopolskiego zostały zorganizowane tematyczne konkursy 

biblijne. Organizatorem konkursów był Małopolski Kurator Oświaty, 

a współorganizatorem – Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie. 

Patronat nad konkursem sprawowali: metropolita krakowski abp Ma-

rek Jędraszewski oraz ordynariusz tarnowski bp Andrzej Jeż. 

Szkoła podstawowa 
Temat: Znajomość Dziejów Apostolskich 

W roku szkolnym 2019/2020 w etapie szkolnym wzięło udział 4721 

uczniów z małopolskich szkół. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 

2095 uczniów. Etap wojewódzki został odwołany. 295 uczniów otrzy-

mało tytuł finalisty. Dziękujemy wszystkim Katechetom za zaangażowa-

nie i przeprowadzenie etapów szkolnych i rejonowych. 
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III 
NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE 

1. AKTUALIZACJA MISJI KANONICZNEJ 

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla ka-

techetów świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 

2020/2021. 

O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w formie pisem-

nej do Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, na terenie 

której katechizuje dany katecheta. Kryteria brane pod uwagę przy prze-

dłużaniu misji są następujące: 

5 lat 

– pełne kwalifikacje do nauczania religii w poszczególnych typach szkół 

i placówek; 

– staż pracy – 5 lat i więcej; 

– udział w rekolekcjach, dniach skupienia i innych spotkaniach kateche-

tycznych; 

– umiejętność pracy z uczniami, udział w radach pedagogicznych, 

współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami, przygotowanie 

uczniów do olimpiad i konkursów, współtworzenie uroczystości szkol-

nych i religijnych; 

– zaangażowanie w parafii, udział w spotkaniach katechetycznych, przy-

gotowanie i udział z dziećmi w liturgii Mszy św., nabożeństw, ewen-

tualnie: prowadzenie grup i wspólnot parafialnych; 

– zaangażowanie w wydarzenia diecezjalne. 

3 lata 

– pełne kwalifikacje do nauczania religii w danej placówce edukacyjnej; 

– staż pracy: 3–4 lata; 

– realizacja kolejnych stopni awansu zawodowego; 

– pozostałe wymagania – jak wyżej. 
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1 rok 

– niepełne kwalifikacje do nauczania religii w danej placówce edukacyj-

nej lub staż pracy 1–2 lata; 

– pozostałe wymagania – jak wyżej. 

Katecheta poszukujący pracy powinien: 

– zgłosić się do Wydziału Katechetycznego z życiorysem, dokumentami 

poświadczającymi posiadane kwalifikacje, aby zaproponować swoją 

osobę i zostać wpisanym na listę katechetów szukających pracy; 

– jeśli wcześniej już katechizował, winien dostarczyć opinie z poprzed-

niego miejsca pracy (ze szkoły i od ks. proboszcza parafii, w której 

katechizował). 

Katecheta rozpoczynający pracę po raz pierwszy 
winien dostarczyć do Wydziału: 

– dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach (tj. o przygoto-

waniu do katechizacji: dyplom, zaświadczenie o ukończeniu studiów 

teologicznych i przygotowaniu pedagogicznym, itd.); 

– kwestionariusz osobowy katechety (formularz do pobrania w Wydziale). 

2. INDEKSY KATECHIZACJI 

W związku z enigmatycznym sposobem dokumentowania na świa-

dectwie szkolnym faktu uczęszczania na religię (religia/etyka), przypo-

minamy o wpisywaniu ocen z religii do indeksu katechizacji (od klasy IV 

szkoły podstawowej wzwyż). 

Prosimy, aby uczniowie otrzymywali od parafii indeksy. Są one we-

wnętrzną sprawą Kościoła, dlatego nie jest konieczne oznaczanie ich pie-

częcią szkolną, wystarczy pieczęć parafii. Są one do nabycia w Wydziale 

Katechetycznym. 

Prosimy, aby wszyscy katechizujący na zakończenie klasy czwartej 

wręczali uczniom indeksy z wpisaną oceną oraz ewentualnymi uwagami. 

Tak przygotowany indeks jest równocześnie źródłem informacji o uczniu 

dla katechety w nowej szkole i oczywiście świadectwem uczęszczania na 

katechizację w szkole. 
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Informacje zawarte w indeksie są też przydatne dla prowadzących 

parafialne spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania (o ile 

nie są to katecheci szkolni kandydatów), jak również w przypadku przy-

gotowania do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Świadectwo 

szkolne nie jest dokumentem stwierdzającym jednoznacznie uczestnic-

two w lekcjach religii. 

3. UDZIAŁ UCZNIÓW W LEKCJACH RELIGII: 

Rezygnacja uczniów i możliwość powrotu na lekcję religii 

Pragniemy uwrażliwić P.T. Katechetów na fakt rezygnacji uczniów 

z uczestnictwa w lekcjach religii i ich ewentualny późniejszy powrót. 

Bardzo prosimy o to, by informować uczniów i rodziców o konsekwen-

cjach, jakie są związane z rezygnacją ze szkolnej katechizacji. 

Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice 

(prawni opiekunowie) lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, 

u dyrektora szkoły. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii 

może nastąpić w każdym czasie (traktowana jest jako zmiana oświadcze-

nia, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organi-

zowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz. U. 

Nr 36 poz. 155 ze zm.). 

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii, nie ustala mu się 

odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu 

nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

Z kolei, gdy uczeń (sam lub decyzją jego rodziców) w klasie pro-

gramowo wyższej będzie chciał uczęszczać na lekcje religii, to ocenę po-

zytywną z poprzedniego roku nauczania może uzyskać, o ile będzie uzu-

pełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. Gdy uzupeł-

nienie braków nie jest możliwe, uczeń może przystąpić do egzaminu kla-

syfikacyjnego, wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 
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Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 
w szkołach 

Wytyczne odnoszące się do ustalania ocen uczniów z religii są za-

warte w dokumencie pt. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z reli-

gii w szkołach. Zasady te obowiązują od dnia 1 września 2008 r. w archi-

diecezji krakowskiej, zostały też zaakceptowane przez Komisję Wycho-

wania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C – 464/08). 

Poniższy tekst stanowi wersję zasad zgodną z aktualnym stanem 

prawnooświatowym. 

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych 
z religii rzymskokatolickiej w szkołach 

Niniejsze Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskoka-

tolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie: 

1) Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce z 20 

czerwca 2001 r.; 

2) Rozdziału 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1327); 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfi-

kowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z2017 r., poz. 1651); 

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 

r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu-

chaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534). 

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słucha-

czy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373); 

Celem Zasad jest udzielenie pomocy katechetom w tworzeniu wymagań 

edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów z zakresu oceniania 

osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży 
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§ 1 

1. Na podstawie art. 44b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) określa się zasady oceniania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii w publicznych i niepublicz-

nych szkołach podstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych dla mło-

dzieży, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych funk-

cjonujących w branżowej szkole I stopnia, szkołach ponadpodstawo-

wych, w tym w szkołach artystycznych i specjalnych. 

2. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i sposobu ocenia-

nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach pu-

blicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.7) stosuje się do trzyletnich li-

ceów ogólnokształcących i czteroletnich techników do czasu zakoń-

czenia kształcenia w tych szkołach. 

3. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierp-

nia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) sto-

suje się do uczniów branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II 

stopnia, będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz 

uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich tech-

ników. 

4. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lu-

tego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) stosuje 

się do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

5. Ilekroć w niniejszych Zasadach oceniania osiągnięć edukacyjnych 

z religii rzymskokatolickiej w szkołach jest mowa o: 

1) szkołach – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne 

szkoły dla młodzieży, w których jest organizowana nauka religii; 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem. 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651. 
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§ 2 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii 

na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przed-

szkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późn. zm.8) podlegają 

ocenianiu. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpozna-

waniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edu-

kacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu 

nauczania, uwzględniającego tę Podstawę. 

3. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. 

§ 3 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii odbywa się w ra-

mach oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii ma na celu: 

1) systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie ucz-

niowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej 

uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania 

własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trud-

nościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i me-

tod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. W przypadku religii ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

                                                      
8 z 1993 r. Nr 83 poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753; z 2014 r. poz. 478; z 2017 r. 

poz. 1147. 
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1) formułowanie przez nauczycieli religii wymagań edukacyjnych 

niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocz-

nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z re-

ligii, według skali i w formach przyjętych w statucie danej szkoły; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa 

w § 12; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych, według skali, o której 

mowa w § 11 ust. 2; 

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidy-

wane rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zgodnie ze szczegóło-

wymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, okre-

ślonymi w statucie szkoły. 

§ 4 

Nauczyciele religii na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfi-

kacyjnych z religii, wynikających z realizowanego przez siebie pro-

gramu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania z religii wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

§ 5 

1. Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę z religii w sposób określony w sta-

tucie szkoły. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia z religii są udostępniane 

uczniowi i jego rodzicom. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego z religii; 

2) egzaminu poprawkowego z religii; 
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3) zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjne z religii; 

4) innej dokumentacji niż wymieniona w pkt 1 – 3; jest udostępniania 

do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

5. Sposób udostępniania dokumentacji o której mowa w ust. 3 i 4 określa 

statut danej szkoły. 

§ 6 

1. Nauczyciel religii jest obowiązany dostosować wymagania eduka-

cyjne, o których mowa w § 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwo-

jowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia po-

siadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym po-

radni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub 

inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na 

podstawie tej opinii. 

2. W przypadku ucznia posiadającego: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, 

może nastąpić na podstawie tych orzeczeń. 

3. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia wymienionego 

w ust. 2 lub opinii wymienionej w ust. 1, który jest objęty pomocą psy-

chologiczno-pedagogiczną w szkole dostosowanie wymagań eduka-

cyjnych może nastąpić na podstawie rozpoznania indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910 i 1378). 

§ 7 

1. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice lub – 

w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, u dyrektora szkoły. Re-

zygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każ-

dym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
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14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania na-

uki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 

155 z późn. zm.). 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany 

oświadczenia, o której mowa w ust. 1, uczniowi nie ustala się odpo-

wiednio śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w doku-

mentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

§ 8 

1. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 roz-

porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-

nych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późn.zm.), 

w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii. 

2. Pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z nauki religii może otrzymać 

ten uczeń, który w klasie bezpośrednio programowo niższej otrzymał 

z religii pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

3. Uczeń może uzyskać pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z po-

przedniego roku nauczania jeżeli będzie uzupełniać braki w sposób 

uzgodniony z nauczycielem religii. W takim przypadku, przy ustalaniu 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, nauczyciel uwzględ-

nia również te oceny bieżące, które uczeń uzyskał w wyniku uzupeł-

niania braków. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może 

być objęty nauką religii w kolejnym roku szkolnym, po przystąpieniu 

do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzany 

jest na zasadach określonych w § 12 i obejmuje te treści zawarte w pro-

gramie nauczania, których uczeń nie zrealizował we wcześniejszym 

toku kształcenia. 

§ 9 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osią-

gnięć edukacyjnych ucznia z religii oraz ustaleniu – według skali okre-

ślonej w statucie szkoły – śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z religii. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w terminach okre-

ślonych w statucie szkoły. 
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3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy I szkoły podstawowej, po-

lega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii w da-

nym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z tych zajęć, według skali, o której mowa w § 11 ust. 2. 

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nau-

czyciele religii są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z religii, 

w terminie i formie określonych w statucie szkoły. 

§ 10 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii ustalają nauczyciele 

religii. 

2. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. W szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną z religii dla uczniów posiadających orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel religii, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie inte-

gracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

§ 11 

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z religii ustala się 

według skali określonej w statucie szkoły. 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z religii ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

3) stopień celujący; 

4) stopień bardzo dobry; 

5) stopień dobry; 

6) stopień dostateczny; 

7) stopień dopuszczający; 

8) stopień niedostateczny. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii nie mają wpływu na 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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§ 12 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw 

do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na religię w szkolnym planie nauczania, o którym 

mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lu-

tego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach pu-

blicznych (Dz. U. poz. 204 z późn. zm.) lub tygodniowym rozkładzie 

zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów na-

uczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639). 

2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z religii uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

3. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza nauczyciel religii 

w obecności innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły. 

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego z religii mogą być obecni – 

w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

6. Z egzaminu klasyfikacyjnego z religii sporządza się protokół zawiera-

jący w szczególności: 

1) imiona i nazwiska członków komisji, o których mowa w ust. 4; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) zadania egzaminacyjne; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arku-

sza ocen ucznia. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z religii w dokumentacji prze-

biegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

9. Fakt nieklasyfikowania ucznia z religii nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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§ 13 

Ustalona przez nauczyciela religii albo uzyskana w wyniku egza-

minu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z religii jest osta-

teczna, z zastrzeżeniem § 14. 

§ 14 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z religii została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie do 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wy-

chowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z religii zo-

stała ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza spraw-

dzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę kla-

syfikacyjną. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii, który ocenę ustalił, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia z religii z danej lub innej szkoły 

tego samego typu. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony 

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły po-

wołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego zajęcia z re-

ligii, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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7. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 5, roczna ocena klasyfi-

kacyjna z religii nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedosta-

tecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia z religii sporządza się 

protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Protokół, o którym mowa w ust. 8, stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do spraw-

dzianu, o którym mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przy-

stąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrek-

tora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

12. Przepisy ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z religii ustalonej w wyniku egzaminu popraw-

kowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni robo-

czych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 5, jest 

ostateczna. 

§ 15 

1. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z religii lub uzyskał roczną 

ocenę niedostateczną powinien uzupełnić braki w następnym roku 

szkolnym, w formach i terminie ustalonych przez nauczyciela religii. 

2. Przy uzupełnianiu braków przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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§ 16 

Oceną końcową z religii, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, 

jest ocena roczna uzyskana przez ucznia w klasie programowo najwyż-

szej w danym typie szkoły. 

Czas trwania zajęć z religii w przedszkolu 

W świetle art. 42 ust. 3 lp. 1 i 2 Karty Nauczyciela nauczyciele za-

trudnieni w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolu realizują tygodniowo 

25 lub 22 godziny obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych. Przez jedną godzinę zajęć w przedszkolu 

rozumie się 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, 

w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki 

religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić: 

z dziećmi w wieku 3–4 lat – ok. 15 minut, 

z dziećmi w wieku 5–6 lat – ok. 30 minut. 

Kryterium ustalania wymiaru zatrudnienia nauczyciela stanowi jed-

nostka organizacyjna pracy w przedszkolu, która trwa 60 minut. [Odpo-

wiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważ-

nienia ministra – na interpelację nr 1653 w sprawie sposobu realizacji 

nauki religii w przedszkolach, 18.03.2008, 

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4AA7827E 

 

Rzadko jednak nauczyciel religii prowadzi 60-minutowe zajęcia dy-

daktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z dziećmi, w której odpowiednio 

30 (15) minut zajmuje nauka religii. Najczęściej dyrektor przedszkola za-

trudnia nauczyciela religii w przedszkolu do prowadzania tygodniowo 

np. 2 zajęć z dziećmi w wieku 6 lat, co w sumie daje 60 minut, czyli 

wymiar zatrudnienia nauczyciela wyniesie 1/22. W przypadku grup mie-

szanych 4-, 5-, 6-latków o wymiarze godzin decyduje organ prowadzący. 
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STANOWISKO 
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP 

w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii 
Warszawa 9 kwietnia 2013 r. 

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 

1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (od-

dziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wy-

nosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone. 

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów 

w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku: 

– jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączo-

nych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od 

wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Na-

rodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby 

uczniów; 

– jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramo-

wego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – 

nie ma na to zgody. 

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Minister-

stwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia 

w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu nauczania 

religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało za-

pewnienie ze strony MEN, że w sprawie statusu nauczania religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach nic się nie zmienia, a zatem 

jego organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach. 

 

W imieniu Komisji 

ks. Marek Korgul, sekretarz 
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Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii 
w pozaszkolnym systemie edukacji domowej 

Warszawa, 28 czerwca 2016 r. 

W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie 

edukacji domowej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące sta-

nowisko w odniesieniu do nauczania religii: 

1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, po-

winni zatroszczyć się o jego systematyczną katechizację. 

2. Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich 

samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma 

obowiązek zdawania egzaminów klasyfikacyjnych z religii. 

3. O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni po-

wiadomić księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego 

ręce składają też zobowiązanie do przygotowania dziecka do egzaminu 

klasyfikacyjnego, który będzie obejmował wymagania programowe na 

poziomie danej klasy. 

4. Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Pod-

stawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i progra-

mem obowiązującym w danej diecezji oraz w oparciu o podręczniki 

zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny 

być określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest 

edukacja domowa. 

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyj-

nego z religii jest złożenie przez jego rodziców do końca września da-

nego roku szkolnego na ręce dyrektora szkoły, do której ich dziecko 

jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie życzenie. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Za-

sadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej 

w szkołach”, określonymi przez Komisję Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08, 25 sierpnia 2008). 

7. Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Pol-

sce przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w 
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parafii zamieszkania ucznia. Rodzice powinni zgłosić zamiar przystą-

pienia dziecka do I Komunii św. lub bierzmowania księdzu probosz-

czowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu. 

8. W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza 

parafią zamieszkania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domo-

wej, należy o tym fakcie powiadomić proboszcza miejsca zamieszka-

nia i uzyskać jego aprobatę. 

 

bp Marek Mendyk 

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
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IV 
WAŻNE AKTY PRAWNE 

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski 
oraz Ministrem Edukacji Narodowej 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od 

nauczycieli religii 

(Dz. Urz. MEN z 2019 r. poz. 9) 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczą-

pospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 318) oraz 

§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 

r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicz-

nych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 155, z 1993 r. poz. 390, 

z 1999 r. poz. 753, z 2014 r. poz. 478 oraz z 2017 r. poz. 1147), w związku 

z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 

r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Dz. U. poz. 1575 oraz z 2019 r. poz. 465), Konferencja Episkopatu Pol-

ski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje: 

 

§ 1. 

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o: 

1) kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teolo-

giczne prowadzone przez Kościół katolicki; 

2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to 

rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, peda-

gogiki i katechetyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze 

nie mniejszym niż 270 godzin oraz pozytywnie ocenioną praktyką pe-

dagogiczną w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym 

niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nau-

czania religii świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium 

duchownego albo dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wy-

dany przez kolegium teologiczne, uczelnię prowadzoną przez Kościół 
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katolicki albo uczelnię publiczną prowadzącą kształcenie w zakresie 

teologii katolickiej albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-

pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyż-

sze seminarium duchowne; 

3) teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych – należy przez 

to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych (bi-

blistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii 

duchowości, katolickiej nauki społecznej, historii Kościoła), naucza-

nych w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin, a ponadto: 

a) w przypadku osób nieposiadających przygotowania pedagogicz-

nego – nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania pe-

dagogicznego do nauczania religii, nauczanych w wymiarze okre-

ślonym w pkt 2, 

b) w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne – 

nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów katechetycz-

nych, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin 

w powiązaniu z pozytywnie ocenioną praktyką katechetyczną 

w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin; 

4) podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej – należy przez to 

rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umie-

jętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, kateche-

tyki i wychowania religijnego, nauczanych w wymiarze nie mniej-

szym niż 180 godzin. 

 

§ 2. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach 

ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wy-

jątkiem specjalnych, posiada osoba, która: 

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na 

kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo 

w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii ka-

tolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania reli-

gii lub 
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2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne semi-

narium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem 

ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do 

nauczania religii lub 

3) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na 

kierunku innym niż teologia oraz ukończyła podyplomowe studia teo-

logiczno-katechetyczne lub 

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu pią-

tego roku studiów 

 

§ 3. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach 

podstawowych i branżowych szkołach I stopnia, z wyjątkiem specjal-

nych, posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub 

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia w uczelni 

prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej pro-

wadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przy-

gotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

3) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub 

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu 

czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentem stu-

diów na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół kato-

licki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie 

teologii katolickiej po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów 

magisterskich. 

 

§ 4. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszko-

lach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub 
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2) posiada dyplom ukończenia studiów w specjalności pedagogika reli-

gijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół 

katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakre-

sie teologii katolickiej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do 

nauczania religii lub 

3) posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie wychowania przed-

szkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia pody-

plomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni pro-

wadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowa-

dzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej. 

 

§ 5. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszko-

lach specjalnych i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wyma-

gania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły lub przedszkola, określone 

odpowiednio w § 2–4 , która ponadto: 

1) ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpo-

wiednim do niepełnosprawności uczniów lub 

2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej 

do niepełnosprawności uczniów lub 

3) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pe-

dagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności 

uczniów. 

 

§ 6. 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego poro-

zumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie do-

tychczasowego porozumienia, zachowują kwalifikacje do nauczania reli-

gii do dnia 31 sierpnia 2022 r., z zastrzeżeniem § 8. 
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§ 7. 

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego poro-

zumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują 

nabyte kwalifikacje do nauczania religii. 

 

§ 8. 

Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozu-

mienia przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu poro-

zumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edu-

kacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawo-

dowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN poz. 20), po-

siadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym 

mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia. 

 

§ 9. 

Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 

Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwali-

fikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 

poz. 21). 

 

§ 10. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

bp Marek Mendyk 
Przewodniczący Komisji Wychowania Ka-

tolickiego Konferencji Episkopatu Polski 

Anna Zalewska 
Minister Edukacji Narodowej 
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Uchwała Konferencji Episkopatu Polski 
z dnia 7 czerwca 2016 roku 

w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu 
nauczycieli religii 

Na podstawie art. 9 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, w związku 

z § 1 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Mini-

strem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji 

zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, zwanego dalej Porozu-

mieniem, Konferencja Episkopatu Polski na 373. Zebraniu Plenarnym 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa 

w § 1 pkt. 2 Porozumienia, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności 

z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych 

w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin 

oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakre-

sie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. 

2. Minimalną liczbę godzin dla poszczególnych grup przedmiotów i prak-

tyk koniecznych do uznania przygotowania, o którym mowa w ust. 1, 

określa się następująco: 

1) przedmioty psychologiczno-pedagogiczne – 150 godzin; 

2) przedmioty katechetyczne – 120 godzin; 

3) praktyki katechetyczne w szkole – 120 godzin; 

4) praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin. 

§ 2 

Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe, o których mowa 

w § 1 pkt. 3 Porozumienia, obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z za-

kresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teo-

logii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecz-

nej, historii Kościoła) w wymiarze nie mniejszym niż 480 godzin, a także: 

1) w odniesieniu do osób nie posiadających przygotowania pedago-

gicznego – nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania 

pedagogicznego do nauczania religii w wymiarze określonym w § 1 

ust. 2; 
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2) w odniesieniu do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne 

– nabycie wiedzy i umiejętności z przedmiotów katechetycznych 

w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytyw-

nie ocenionych praktyk katechetycznych w szkole w wymiarze nie 

mniejszym niż 60 godzin. 

§ 3 

1. Podyplomowe studia katechezy przedszkolnej, o których mowa w 

§ 1 pkt. 3 Porozumienia, obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z za-

kresu przedmiotów teologicznych, katechetyki i wychowania religij-

nego w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin. 

2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu 

przez Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konfe-

rencji Episkopatu Polski. 

§ 4 

Do prowadzenia studiów podyplomowych, o których mowa w § 2 i 3, 

upoważnione są uczelnie prowadzone przez Kościół katolicki oraz kato-

lickie wydziały teologiczne uczelni publicznych. 

§ 5 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 

2. Jednolite studia magisterskie na kierunku teologia z przygotowaniem 

katechetyczno-pedagogicznym oraz studia podyplomowe, o których 

mowa w § 2, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, zachowują dotychczasowy wymiar godzin przygotowania 

katechetyczno-pedagogicznego ustalony w uchwałach jednostek 

uczelni prowadzących te studia. Absolwenci tych studiów spełniają 

wymogi opisane w § 1 pkt. 2 Porozumienia. 

3. Studia podyplomowe, o których mowa w § 2, rozpoczęte przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują dotychczasowy wy-

miar godzin ustalony w uchwałach jednostek uczelni prowadzących te 

studia. Absolwenci tych studiów spełniają wymogi opisane w § 1 

pkt. 3 Porozumienia. 



 

101 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej9 
z dnia 13 lipca 2007 r. 

/Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz. 906/ 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.10)) zarzą-

dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-

nów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia eduka-

cyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa 

w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć”; 

2) w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia eduka-

cyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa 

w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r. 

                                                      
9 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata 

i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. nr 131, poz. 907). 
10 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781, z 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, 

nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 42, poz. 273, 

nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791 i nr 120, poz. 818. 
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Rozporządzenie 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./ 

Po zmianach z 25 marca 2014 r. 

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 praw-

nych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponad-

podstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», or-

ganizuje 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 życze-

nie 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 ko-

gokolwiek w jakiejkolwiek formie. 

§ 2 

1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla 

grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wy-

chowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów 
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w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przed-

szkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddzia-

łowej 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 poro-

zumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, or-

ganizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym 

(pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. 

3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkol-

nym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wycho-

wankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te 

ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punk-

tów katechetycznych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przed-

szkole 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 kate-

chetyczne, w terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom 

i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania reli-

gii w ramach systemu oświatowego. 

§ 3 

1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie zgod-

nie 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 orga-

nizowane 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. 
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§ 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 naucza-

nia religii. 

§ 5 

1. Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przed-

szkolnego lub szkolnego, zwanego dalej «nauczycielem religii», wy-

łącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego 

przedszkola lub szkoły, wydanego przez: 

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diece-

zjalnego, 

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyzna-

niowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związ-

ków 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 in-

nych 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 prowa-

dzący, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub przez organ wskazany w poro-

zumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

4. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

§ 6 

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają odpowiednio Kon-

ferencja Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwe władze 
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zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – w porozu-

mieniu 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 przed-

szkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły 

lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania. 

3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o cha-

rakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określo-

nych w art. 56 ustawy o systemie oświaty. Z tytułu prowadzenia orga-

nizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 

5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddziało-

wej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek 

prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które 

zawiera dziennik szkolny. 

§ 8 

1. Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich ty-

pów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właści-

wych 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 wyznanio-

wych. 

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. 
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2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do na-

stępnej 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 nauczy-

ciela etyki. 

§ 10 

1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni 

zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopost-

nych, 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 jed-

nego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do 

ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych. 

§ 11 

1. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytato-

rzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego 

i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związ-

ków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości 

organom sprawującym nadzór pedagogiczny. 

2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie meto-

dyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły 

(przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 
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3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania 

nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane odpowiednio bisku-

powi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom 

zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznanio-

wych. 

§ 12 

W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole 

można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie mo-

dlitwy 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 związ-

kami 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 za-

chowują 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 ogło-

szenia, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 1 września 1992 r. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r. 

Uzasadnienie (fragmenty) 

Nowelizacja obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i spo-

sobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
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(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, 

poz. 753) wynika z konieczności wykonania przez Rzeczpospolitą Polską 

wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 

15 czerwca 2010 r. w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 

7710/02). 

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej 

z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka we wspomnia-

nej sprawie. Główną zmianę merytoryczną, związaną z koniecznością 

wykonania ww. wyroku, stanowi skreślenie w § 2 w ust. 2 zdania dru-

giego, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub 

pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech 

uczniów. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każ-

demu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przed-

miotu, eliminując jednocześnie wskazane przez Europejski Trybunał 

Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez 

szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby 

uczniów. Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym ucz-

niom, którzy z racji przynależności do niewielkich liczebnie kościołów 

lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Pol-

skiej sytuacji prawnej nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im 

praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP. Ze wspomnianą 

zmianą łączy się zmiana wprowadzona w § 1 ust. 2, polegająca na dopre-

cyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyraża-

nego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisem-

nej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany), co ma 

umożliwić wdrożenie w praktyce głównej zmiany wynikającej z realiza-

cji ww. wyroku. 

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny lub porządkujący. Są to: 

– zmiana wprowadzona w § 3 ust. 1, która wynika z konieczności dosto-

sowania przepisów rozporządzenia do obowiązujących przepisów 

ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym dopuszczania pro-

gramów nauczania do użytku w szkole; 

– zmiany wprowadzone w § 3 ust. 2 oraz w § 9 ust. 4, służące doprecy-

zowaniu zasady organizowania zajęć z etyki w grupach międzyszkol-

nych, do której nie ma zastosowania przepis wymagający porozumie-
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nia organu prowadzącego z właściwymi władzami zwierzchnimi ko-

ścioła lub związku wyznaniowego, jaki obowiązuje w przypadku or-

ganizowania zajęć z religii w grupie międzyszkolnej. 

Zmiany wprowadzane niniejszym rozporządzeniem będą obowiązy-

wać od początku nowego roku szkolnego tj. od dnia 1 września 2014 r. 

W związku z tym, oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozpo-

rządzenia będzie składane w przypadku osób, które rozpoczynają 

naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na zaję-

cia religii lub etyki. 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 czerwca 2017 r. 
/Dz. U. z 2017 poz. 1147/ 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach 

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 pu-

blicznych 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 ro-

dziców. 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 pobie-

raniu 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”; 
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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 oświa-

towe (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” zastę-

puje 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 wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią prak-

tykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. 

W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z reali-

zowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizo-

wanych w innym terminie. 

3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiado-

miony przez organizujących rekolekcje na co najmniej mie-

siąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. 

4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej 

niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, po-

winny 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 do-

tychczasowych publicznych gimnazjów oraz klas dotychczaso-

wego 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 
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– do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

Minister Edukacji Narodowej: Anna Zalewska 

 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach z dnia 18 marca 2019 r. 

 

W związku z informacjami, jakie docierają do Komisji z różnych miejsc 

w sprawie prób ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania 

religii w przedszkolach i szkołach publicznych, przypominamy: 

1. Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), „formami działalności dydak-

tyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o sys-

temie oświaty”. 

Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wy-

boru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadcze-

nia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. 

Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania na-

uki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 

155, z późn. zm.). 

2. Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma 

zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji 

innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych 

wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest niezgodne 

z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każ-

dego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentual-

nego wycofania. 

3. Nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć 

szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nie ma podstaw do 

organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko 
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ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na 

lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć. 

 W przedszkolach zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkła-

dzie dnia. Zgodnie z wyjaśnieniami MEN, podstawa programowa jest 

realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu i nie można 

jej utożsamiać z czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

 Nauka religii w przedszkolu może się odbywać zarówno w czasie bez-

płatnego nauczania, wychowania i opieki, jak i poza nim. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych zawsze in-

dywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejsze-

nie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo, może wyrazić je-

dynie biskup diecezjalny. 

5. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedszkole i szkoła mają obowiązek 

zorganizowania zajęć z religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów 

danej klasy lub oddziału. Łączenie klas dla grup większych niż 

7 uczniów jest możliwe, jeśli dotyczy to również innych przedmiotów 

nauczanych w szkole. 

6. Ilekroć w cytowanym rozporządzeniu jest mowa o organizowaniu za-

jęć z religii w publicznych przedszkolach – odnosi się to do wszystkich 

grup przedszkolnych, a nie tylko do najstarszych. 

 Jednocześnie przypominamy, że prawo wyraźnie rozgranicza odpo-

wiedzialność za działalność szkoły pomiędzy władzą samorządową 

a władzami państwowymi. Jakiekolwiek próby podważania przez or-

gan prowadzący zapisów zawartych w ww. rozporządzeniu wykra-

czają poza jego kompetencje. 

 

bp Marek Mendyk 
przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 18 marca 2019 r. 
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Wyjaśnienia 
do „Oświadczenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach” 

Bp Mendyk: po złożeniu oświadczenia rodziców religia jest przed-

miotem obowiązkowym. 

Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wy-

boru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia 

przez rodziców lub pełnoletnich uczniów – podkreśla w oświadczeniu 

przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-

patu Polski, bp Marek Mendyk. 

Oświadczenie zostało wydane w związku z informacjami o próbach 

ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przed-

szkolach i szkołach publicznych. Argumentując zasadność lekcji religii 

w szkołach, bp Mendyk przywołuje art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświa-

towe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

„Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma 

zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji in-

nej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcze-

śniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest niezgodne z obowiązu-

jącym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. De-

klaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania” – 

wskazuje przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. 

Bp Mendyk przypomina, że nauczanie religii odbywa się w ramach 

tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin ty-

godniowo. „Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie 

na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, któ-

rzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas 

trwania tych zajęć” – czytamy w oświadczeniu. 

Biskup podkreśla też, że w przedszkolach zajęcia z religii uwzględ-

niane są w ramowym planie dnia, a zgodnie z wyjaśnieniami MEN, pod-

stawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka 

w przedszkolu i nie można jej utożsamiać z czasem bezpłatnego naucza-

nia, wychowania i opieki. Wynika z tego, że nauka religii w przedszkolu 
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może się odbywać zarówno w czasie bezpłatnego nauczania, wychowa-

nia i opieki, jak i poza nim. 

„Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania zajęć z reli-

gii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału. Łą-

czenie klas dla grup większych niż 7 uczniów jest możliwe, jeśli dotyczy 

to również innych przedmiotów nauczanych w szkole” – zaznacza 

bp Mendyk. Dodaje również, że w szczególnie uzasadnionych przypad-

kach, rozważanych zawsze indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora 

szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygo-

dniowo, może wyrazić jedynie biskup diecezjalny. 
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DORADCY METODYCZNI NAUCZANIA RELIGII 
MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI 

Berski Adam – Kraków – 607 586 471 

ks. Czernik Stanisław – Wadowice – 608 685 683 

LISTA EKSPERTÓW AWANSU ZAWODOWEGO Z RELIGII 
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 

Królczyk Małgorzata – Nowy Targ – 607 586 471 

s. Walulik Anna – Kraków – 608 685 683 
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   Niedzielna Ewangelia w rysunkach: 
 

  

 → pokazuje treści Ewangelii w prostej grafice, 

 

 → doskonała do wykorzystania w parafii 

i w szkole, 

 

  → do pobrania w formacie jpg: 
 

www.katecheza.diecezja.pl 

↓ 

Niedzielna Ewangelia 

↓ 

Pobierz ilustrację 

 

 
 

 


