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Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Krakowie

www.katecheza.diecezja.krakow.pl
e-mail: katecheza@diecezja.pl

tel. 12 62 88 159 (160)

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygo-

towania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania 
udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podsta-
wowej.

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygo-
towania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a/ Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa 
w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) 
w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakra-
mentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b/ Przygotowanie bliższe obejmuje udział w nauczaniu religii (kateche-
zie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej, a zwłaszcza uczestnictwo 
w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. 
oraz w nabożeństwach.

c/ Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w kate-
chezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania.
Katecheza szkolna jest niezbędną częścią przygotowania do przyjęcia 

sakramentu i duszpasterz bądź katecheta w parafii po-winien mieć pewność 
co do uczestnictwa kandydata w nauczaniu religii.

Zgodnie ze Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski optymalnym 
czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowa-
nia są trzy lata (VI–VII–VIII klasa).

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, parafii 
(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” (według 

planu rekolekcyjnego, w wybranym ośrodku, prowadzą duszpasterze i ani-
matorzy odpowiedzialni za poszczególne grupy kandydatów).

Przygotowanie zakończone zostanie wspólną celebracją przyjęcia 
sakramentu bierzmowania.

1. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpo-
średniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie 
parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Jeśli, z ważnych przyczyn, 
przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może odbywać się w para-
fii zamieszkania, to duszpasterze, katecheci lub właściwi animatorzy, 
przygotowujący kandydata, powinni uzyskać pisemną zgodę na taką formę 
przygotowania. Wtedy duszpasterze prowadzący przygotowanie do bierz-
mowania grzecznościowo zapraszają duszpasterzy parafii zamieszkania 
kandydata do udziału w liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

2. Mogą być wyjątki w stosowaniu zasady, co do udzielenia sakra-
mentu 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.

3. Ważnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje 
liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się 
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do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia 
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.

4. Bardzo pozytywnym doświadczeniem, godnym podejmowania 
i kontynuowania 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 wypoczynkiem 
i rozmową, wpływa na pogłębienie relacji kandydatów do siebie nawzajem, 
do katechety, a w konsekwencji do Kościoła i liturgii. Bywa też sposobem 
na większe rozmodlenie i zaangażowanie w grupy istniejące w parafii.

5. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynaj-
mniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

6. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania 
z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zacho-
wali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne 
nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym 
określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać 
imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. 
Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnoś-
cią, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący 
do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując 
nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając 
sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

7. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu 
i bierzmowania 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 chrześcijańskiej, ukończyła 16. 
rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym 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 para-
fii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej 
funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. 
KPK Kan. 874; 893).

8. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestni-
ctwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować 
kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu 
pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzciel-
nych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego 
kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania 
do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która 
odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.

9. Kandydat do bierzmowania powinien zostać odpowiednio wcześ-
niej poinformowany o obowiązku dostarczenia wyciągu z Księgi chrztów.

10. 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 sakra-
ment.

11. W parafialnym przygotowaniu do bierzmowania należy wykorzy-
stać zestaw materiałów:

POCIĄG DO ŚWIĘTOŚCI: STACJA BIERZMOWANIE 
SPOTKANIA – CELEBRACJE – FILMY – MUZYKA

(Wydawnictwo św. Stanisława BM w Krakowie 2020)
oraz materiały z serii Youcat.

L.dz. KWEP-15/13

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
w sprawie przygotowania do sakramentów świętych

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wycho-
wania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygo-
towanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas syste-
matycznej 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-
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nionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu 
decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia.

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r.

KILKA PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK ODNOŚNIE 
DO PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania jest szansą, 
aby dzieci z klas VI–VIII doświadczyły miłości Pana Boga we wspól-
nocie parafialnej oraz by osoba przyjmująca ten sakrament robiła 
to świadomie, bez przymusu.

W tym celu wskazane jest:
Prowadzenie spotkań w małej grupie (maksymalnie 12–15 osób). 

Warto, aby to była grupa stała przez trzy lata.
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.

Kapłani mogą liczyć na pomoc katechetów uczących na terenie parafii 
w organizacji spotkań (przygotowanie celebracji, spotkań dla prowadzą-
cych grupy młodych lub osób z parafii – ich formacja jest konieczna dla 
właściwego przebiegu przygotowania).

Cele przygotowania dzieci do sakramentu bierzmowania są nastę-
pujące:

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 umożliwia 
sprawdzenie rozwoju wiary bez konieczności podpisów.

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 i sprawowanie sakramentów 
we wspólnocie Kościoła.

Do prowadzenia spotkań i celebracji konieczne są dodatkowe pomoce, 
takie jak świeca, Pismo święte, rzutnik multimedialny i inne. Warto zapew-

nić możliwość korzystania przez prowadzących grupy z niezbędnych 
materiałów, które udostępnia parafia.

Osoby, które angażują się w przygotowanie do bierzmowania, pono-
szą z tego tytułu określone koszty. Ich wyrównanie spoczywa po stronie 
parafii.

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 pro-
wadzących, znakiem relacji z Bogiem Ojcem dla dzieci i duszpasterzem 
dbającym o właściwy kształt przygotowania.

XX DZIEŃ PAPIESKI
11 października będziemy obchodzili XX Dzień Papieski pod hasłem 

„Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka kościelna 
będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 ucz-
niów i studentów.

Wydarzenia przygotowane przez stypendystów Fundacji Działo 
Nowego Tysiąclecia:

4 października – Niedziela świadectw ( stypendyści w wielu kra-
kowskich parafiach będą mówić o tym, czym jest dla nich Fundacja Dzieło 
Nowego Tysiąclecia i zachęcać do wsparcia tego dzieła)

10 października o godz. 18.30 msza św. w Bazylice św. Floriana 
w Krakowie, potem adoracja i spotkanie stypendystów (transmisja na stro-
nie Facebook FDNT Kraków)

11 października godz. 9.30 Msza św. w Centrum św. Jana Pawła II 
na Białych Morzach pod przewodnictwem ks. Kard. Stanisława Dzi-
wisza oraz zbiórka publiczna na terenie miasta Kraków

W tej wyjątkowej sytuacji pandemii bardzo prosimy o przeprowa-
dzenie zbiórki pieniędzy na stypendia w Księdza parafii do parafialnych 
puszek kwestarskich. Z racji koniecznych oszczędności wyjątkowo zre-
zygnowaliśmy z druku puszek do zbiórki i innych materiałów graficznych. 
Do dyspozycji parafii jest plakat naszej akcji, konspekty katechez, homilie, 
rozważania, dostępne na stronie dzielo.pl.
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W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję za podjęty trud i zaangażowa-
nie w pomoc zdolnej młodzieży w ich rozwoju duchowym i intelektualnym.

Numer konta do zbiórki kościelnej: 35 1240 2034 1111 0010 6230 
3094 Tytuł wpłaty musi zawierać: wezwanie Parafii i jej miejscowość. 
Uwrażliwiamy, że całość nazwy nie zawsze jest możliwa do wprowadzenia 
do systemu bankowego.

Protokół z potwierdzeniem wpłaty proszę wysłać do:
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej ul. Franciszkańska 3 

31-004 Kraków z dopiskiem: „XX Dzień Papieski” lub w wersji elektro-
nicznej: katecheza@diecezja.pl

ks. Dariusz Susek 
Diecezjalny Koordynator Fundacji 

Dzieło Nowego Tysiąclecia

ks. Jacek Ozdoba 
Duszpasterz krakowskiej 

wspólnoty akademickiej Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia

R E G U L A M I N 
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA STARSZYCH DZIECI 

PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Z KLAS od I do VI Z ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

A. D. 2021

§ 1 – Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metro-

politalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu 
w Archidiecezji Krakowskiej jest ks. Michał Kania.

§ 2 – Cel
Celem konkursu jest pomoc dzieciom w osobistym odkrywaniu wiel-

kości daru jakim jest Rodzina i Naród w nauczaniu Prymasa Kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

§ 3 – Temat
Temat konkursu nawiązuje do troski Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

o autentyczny, chrześcijański kształt rodziny i brzmi następująco:
„Uczymy się kochać Pana Boga, bliźnich i Ojczyznę”.

Lista sugerowanych pomocy, które warto uwzględnić w pracach pla-
stycznych znajduje się w Aneksie nr 4.

§ 4 – Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych oraz 

klas 0 i uczniów młodszych klas szkół podstawowych od I do VI i będzie 
przebiegał w trzech grupach wiekowych:

a) Najmłodsza grupa wiekowa – starsze dzieci przedszkolne, z klas 0 
i uczniowie klas I i II szkół podstawowych

b) Młodsza grupa wiekowa – uczniowie klas III i IV szkół podstawo-
wych.

c) Starsza grupa wiekowa – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.

§ 5 – Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę 

w formacie nie mniejszym niż A3, stosując wybrane przez siebie techniki 
plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, 
grafika itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy 
niż A3 jest dopuszczalny tylko w przypadku prac wykonywanych na szkle. 
Prace przestrzenne oraz w innych formatach niż określone w regulaminie 
nie będą brane pod uwagę.

§ 6 – Ocenianie prac
Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę – obok war-

tości artystycznych – przede wszystkim samodzielność wykonania oraz 
wkład pracy dzieci.

§ 7 – Etapy konkursu
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:
a) Etap szkolny – organizowany jest przez katechetów w poszczegól-

nych klasach i szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej typują 
do etapu dekanalnego po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wytypowane 
prace wraz z protokołem (Aneks nr 1) należy do 29 stycznia 2021 r. 
dostarczyć do Dekanalnego Animatora Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży 
swojego dekanatu, to znaczy tego, na terenie którego znajduje się dana 
placówka oświatowa. Aktualną listę księży Animatorów można znaleźć 
w Aneksie nr 5. Uwaga! Prace przesłane bezpośrednio do Wydziału 
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Katechetycznego – z pominięciem etapu dekanalnego – nie będą brane 
pod uwagę.

b) Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie metryczką 
(Aneks nr 3) z następującymi informacjami: imię, nazwisko i wiek/
klasa wykonawcy, tytuł pracy, nazwa i adres placówki oświatowej 
oraz imię i nazwisko katechety wraz z kontaktem telefonicznym 
(bardzo przydatnym w przypadku zakwalifikowania pracy do etapu 
diecezjalnego).

c) Etap dekanalny – organizowany jest przez Dekanalnych Animato-
rów Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Powołują oni Dekanalną 
Komisję Konkursową – minimum trzyosobową. W jej skład powinni 
wejść: ksiądz Dziekan lub jego przedstawiciel oraz reprezentanci 
katechetów i nauczycieli. Komisja wybiera po 3 prace z każdej grupy 
wiekowej, które kwalifikuje do etapu diecezjalnego. Zamieszczony 
w Aneksie nr 2 protokół wraz z zakwalifikowanymi pracami Anima-
tor Dekanalny dostarcza do Wydziału Katechetycznego do 26 lutego 
2021 r.

 Drogą mailową przesyła również protokół w wersji elektronicznej 
do odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji 
Krakowskiej pod adres ainak.diecezja@gmail.com Uwaga! Protokół 
elektroniczny powinien pozostać w wersji dokumentu Word [*docx] 
(Aneks nr 2), a nie pliku *PDF, *JPG lub w innych rozszerzeniach, 
ze względu na możliwość późniejszego edytowania i bezbłędnego 
kopiowania nazwisk finalistów przy drukowaniu pamiątkowych 
dyplomów za udział.

d) Etap diecezjalny – organizowany jest przez Wydział Katechetyczny. 
Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Kra-
kowskiej powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni 
po 5 laureatów z każdej grupy wiekowej. Opiekunowie laureatów 
zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mai-
lową. Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac 
będzie opublikowany do końca marca 2021 r. na stronie internetowej 
Wydziału Katechetycznego [https://katecheza.diecezja.pl/]. Tam 
również zostanie podane miejsce i data wręczenia nagród.

§ 8 – Uwagi końcowe
Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu diecezjal-

nego będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym do 14 dni licząc 
od daty wręczenia nagród.

§ 9 – Kontakt z Organizatorem
Adres: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
 ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
Mail: ainak.diecezja@gmail.com
Telefony: Wydział Katechetyczny: 12 62 88 159 lub 12 62 88 160
 ks. Michał Kania: 506 696 923

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY  
– „Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE”

Konkurs Biblijny dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych 
Z Dobrą Nowiną przez życie 2020/2021

I. Tematyka konkursu
Tematyka Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną 

przez życie” obejmuje Ewangelię wg św. Łukasza.

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników
Wymagane od uczestników wiadomości w zakresie tekstów biblij-

nych, będących przedmiotem Konkursu, obejmują i poszerzają Podstawę 
programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.
Uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnościami:

a) interpretowania tekstu Ewangelii wg św. Łukasza na poziomie 
dosłownym, przenośnym i symbolicznym,

b) rozumienia znaczenia słownictwa religijnego i sprawnego posługiwa-
nia się nim, c) umieszczania wydarzeń, faktów, procesów we właści-
wym czasie i miejscu oraz ich porządkowania w kolejności chrono-
logicznej,

d) dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,
e) wyszukiwania informacji z różnych źródeł (teksty biblijne, inne teksty 

religijne),
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f) rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich 
hierarchizacji.
Zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na wszystkich 

etapach 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 Piśmie 
Świętym (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia 
– wydanie V – wersja drukowana) oraz na podstawie literatury obejmującej 
temat Konkursu.

Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą różnicowane pod 
względem 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 Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja dru-
kowana) 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 r., 
s. 245–255.

ETAP WOJEWÓDZKI – 14 kwietnia 2021 r.:
• całość tekstu Ewangelii wg św. Łukasza (Pismo Święte Starego 

i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja dru-
kowana) 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 r., 
s. 245–255.

• Lektura: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2009 r., 287–295, s. 314–323.

III. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej 
pomoc dla nauczyciela

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – 
wydanie V – wersja drukowana.

2. „Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracje”, tom IX (Nowy 
Testament I), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 r.

3. Anselm Grün OSB, Ewangelie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 r.
Wizytator odpowiedzialny: ks. Dariusz Susek

INFORMACJE O PONIŻSZYCH KONKURSACH 
– NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU 

KATECHETYCZNEGO
https://katecheza.diecezja.pl/konkursy/

Olimpiada Teologii Katolickiej
Święty Jan Paweł II W Oczach Dziecka

Regulamin Konkursu Plastycznego „Mieszkańcy Buluby”
Regulamin Quizu Misyjnego „Matka Trędowatych – Dr Wanda Błeńska”

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

V Ogólnopolski Konkursu Prawa Kanonicznego
IV Ogólnopolski Konkurs “Jezus Chrystus Naszym Królem”

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW
9–11 października 2020 w Księżówce
23–25 października 2020 w Księżówce
6–8 listopada 2020 w Zembrzycach
20–22 listopada 2020 w Zembrzycach
10–13 grudnia 2020 w Księżówce (4 dniowe)
12–14 marca 2021 w Księżówce

Prosimy zapoznać się z zasadami zapisów na rekolekcje oraz tematyką 
grup warsztatowych:

1. Katecheci chcący wziąć udział w rekolekcjach zapisują się 
na wybrany z dostępnych terminów, które są umieszczone na stronie 
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Wydziału Katechetycznego tylko poprzez istniejący tam internetowy 
system zapisów (formularz): https://katecheza.diecezja.pl/rekolekcje/

Zapisujemy się RAZ do jednej z czterech grup warsztatowych (for-
mularz). Zapisanie się do grupy jest równocześnie zapisaniem się na reko-
lekcje. Potwierdzeniem zapisu na rekolekcje jest otrzymany zwrotny mail !

2. Każdy otrzymuje pokój 1-osobowy – koszt rekolekcji 240 zł. 
(4-dniowe: 360 zł.)

3. W pokoju wieloosobowym zakwaterowanie jest możliwe 
na wyraźne życzenie po pisemnej (mailowej – katecheza@diecezja.pl) 
prośbie uczestników skierowanej do Ośrodka (Księżówka: recepcja@
ksiezowka.zakopane.pl lub Zembrzyce: recepcja@totus-tuus.com.pl ) 
i do Wydziału Katechetycznego z podaniem ich imion i nazwisk oraz 
daty rekolekcji. UWAGA! Wcześniej trzeba zapisać się przez formularz 
rejestracyjny – koszt rekolekcji wówczas 200 zł od osoby (od piątku 
do niedzieli).

4. Odwołanie rezerwacji jest możliwe tylko poprzez link w mailu 
potwierdzającym rezerwację miejsca lub mailowo: katecheza@diecezja.pl

5. Osoby, które nie odwołają swojej rezerwacji na tydzień przed 
planowanym terminem rekolekcji (poza zdarzeniami losowymi), zostaną 
obciążone jej kosztami.

6. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania regulaminów ośrodków.
7. W razie wątpliwości i innych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem 

Katechetycznym.

Wydział Duszpasterstwa 
Misyjnego 

Archidiecezji Krakowskiej
ul. Franciszkańska 3 

31-004 Kraków 
tel. 12 62 88 124

krakowmisje@misje.pl 
www.misje.diecezja-krakow.pl

MISYJNY DZIEŃ SIÓSTR ZAKONNYCH 
1 października, Kraków, Kościół oo. Karmelitów

Serdecznie zapraszamy Siostry Zakonne do Kościoła Ojców Karmeli-
tów Bosych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18, na doroczne świętowa-
nie uroczystości św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki misji katolickich, 
w dniu 1 października 2020 r. (czwartek).

Program 15.00 – Kiermasz misyjny; 17.30 – Różaniec w intencji 
misji, prowadzony przez siostry w różnych językach; 18.00 – Msza Święta 
pod przewodnictwem ks. bp. Jana Zająca

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 
18 października 2020 r.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA  
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

„Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8)

Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za zaangażowanie, z jakim przeży-
wany był w całym Kościele październik ubiegłego roku jako Nadzwyczajny 
Miesiąc Misyjny. Jestem przekonany, że przyczynił się on do misyjnego 
nawrócenia w wielu wspólnotach, podążających za wskazanym tematem: 
„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodo-
wanymi przez pandemię COVID-19, to misyjne pielgrzymowanie całego 
Kościoła nadal trwa w świetle słów, które znajdujemy w opisie powołania 
proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Jest to ciągle aktualna 
odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać?” (tamże). To powołanie 
pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno 
Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym światowym kryzysie. „Podobnie, 




