
22 23

szających się osób z perspektywy wiary i wartości duchowych. Podczas 
spotkania można porozmawiać o swoich trudnościach. Wspólnie z kapła-
nem można zastanowić się nad aktualnymi potrzebami oraz nad znaczeniem 
przeżywanych przez siebie doświadczeń.

Duszpasterze posługujący w poradni:

ks. dr Paweł Gałuszka Diecezjalny Duszpasterz Małżeństw 
i Rodzin, Misjonarz Miłosierdzia

ks. dr Mirosław Czapla
Kapelan Stowarzyszenia Wspierania 
Małżeństw Niepłodnych „Abraham 
i Sara”,

ks. dr Janusz Kościelniak Diecezjalny Duszpasterz Rodziców Dzieci 
Utraconych

ks. dr Jan Abrahamowicz Diecezjalny Duszpasterz Związków 
Niesakramentalnych

ks. mgr Artur Chłopek Duszpasterz pokrzywdzonych z powodu 
wykorzystania seksualnego małoletnich

ks. mgr lic. Rafał 
Kaniecki

Poradnictwo prawne, pomoc 
dla pokrzywdzonych z powodu 
wykorzystania seksualnego

Osobą odpowiedzialną za pomoc duszpasterską świadczoną 
w Poradni Specjalistycznej przy ul. Siostry Faustyny 70 w Krakowie jest 
ks. dr Paweł Gałuszka.

W celu umówienia się na spotkanie należy zadzwonić pod nr 
tel.: 512 182 222 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
od 16.00 do 18.00) lub napisać mail na adres: duszpasterz@ftrodzinie.pl .

Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Krakowie

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

tel. 12 62 88 159 (160)

ADWENT 2020
Rozpoczynając inny niż zwykle adwent, naznaczony efektami pande-

mii oraz trudnych dla wspólnoty Kościoła wydarzeń, poświęćmy ten czas 
na modlitwę o pokój i porozumienie oraz o dary Ducha Świętego, o moc 
Bożego Ducha w naszej pracy katechetycznej i duszpasterskiej. W ocze-
kiwaniu na Święta Bożego Narodzenia, które także będą przez nas inaczej 
przeżywane, życzmy sobie spojrzenia na „Kościół jako swój dom”, być 
może w duchu powołania, jakie usłyszał św. Franciszek z Asyżu, a być 
może w kontekście naszego własnego wkładu w tworzenie wspólnot, 
w których odnajdujemy miłość, zrozumienie, pokój. Niech Boża Rodzi-
cielka, którą otaczamy czcią podczas adwentu, dodaje sił i otacza Was 
swoją troską w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym.

ks. Andrzej Kielian wraz ze współpracownikami
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Stowarzyszenie Pedagogów NATAN od wielu lat wspiera kateche-
tów w rozwijaniu umiejętności metodycznych. Obecnie koncentrują się 
na tym, co może być pomocne w czasie zdalnej katechezy. Prowadzone 
przez Internet projekty, to przede wszystkim:

E-KADEMIA PROFESJONALNEGO KATECHETY
Oferta E-kademii obejmuje:
· Kilkanaście szkoleń e-learningowych (zaświadczenia wystawia Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli NATAN, które posiada akredytację Lubel-
skiego Kuratora Oświaty);

· Bezpłatne materiały (m.in. cykle katechez video) udostępnione przez 
gości zaproszonych do E-kademii, aby podzielili się swoimi pasjami;

E-kademia posiada patronat Wydziału ds. Wychowania Katolickiego 
Kurii Archidiecezjalnej w Lublinie oraz Wydziału Nauki Katolickiej Die-
cezji Warszawsko-Praskiej.

SERWIS KATECHETYCZNY NATAN
W serwisie tym można m.in. znaleźć aktualne informacje o wyda-

rzeniach i publikacjach katechetycznych oraz zapoznać się z blogami 
prowadzonymi przez katechetów.

INTERNETOWA BIBLIOTEKA NATAN
W bibliotece jest w tej chwili ponad 7 tys. plików. Tworzą ją materiały 

umieszczane tam przez katechetów. Są to scenariusze lekcji, prezentacje, 
scenariusze jasełek itd. Korzysta z Biblioteki ponad 30 tys. osób.

http://natan.pl
http://katechezanatana.pl/
http://biblioteka.natan.pl/

KANAŁ „EWANGELIA Z POMYSŁEM”

Jak przygotować dzieci do przeżywania Mszy św. w dobie pan-
demii koronawirusa i jak zaciekawić ich Słowem Bożym? „Ewangelia 
z pomysłem” to propozycja życia wiarą dla najmłodszych.

Pomóc zrozumieć i przygotować
„Ewangelia z pomysłem” to nowa seria skierowana do dzieci, która 

ma im pomóc w lepszym przeżywaniu wiary w trudnym czasie pandemii, 
kiedy zmuszeni jesteśmy do zachowywania dystansu, a często uczestnictwa 
we Mszy św. poprzez transmisję. Jak zaciekawić najmłodszych Słowem 
Bożym i pomóc im w jego zrozumieniu?

Ewangelia w czterech częściach
Każdy odcinek „Ewangelii z pomysłem” będzie składał się z czterech 

części: Słowa Bożego, rozważania prowadzonego przez ks. Mateusza, 
warsztatów, prowadzonych przez panią Paulinę oraz szczególnego zadania. 
– Warsztaty i zadania w formie pracy plastycznej mają pomóc w zobrazo-
waniu przesłania rozważanej Ewangelii. Z doświadczenia wiem, że dzieci 
lepiej zapamiętują temat, jeśli przepracują go w sposób plastyczny – tłu-
maczy pani Szostak – Machnica.

Nowy początek i nowe wyzwanie
– Nowy rok to nowe postanowienia, nowe wyzwania oraz nowe 

pomysły – podkreślają inicjatorzy projektu, który startuje już 26 listopada. 
– Zaczynamy w Adwencie wraz z początkiem nowego roku liturgicznego 
i mamy nadzieję, że Duch Święty obdarzy nas siłą i wytrwałością do two-
rzenia tego dzieła na każdą niedzielę roku – mówi Paulina Szostak Mach-
nica. – Mamy też już sygnały, że katecheci chcą zapraszać swoich uczniów, 
proponując im ten sposób poznania i zrozumienia Pisma Świętego.

Odcinki publikowane będą co tydzień, w każdy czwartek o godz. 
15.00 na kanale You Tube. „Ewangelia z pomysłem”.
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WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA UDOSTĘPNIA: 

ODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO NAUKI RELIGII  
– POMOCE DO ZDALNEGO NAUCZANIA

materiały można znaleźć na stronie https://www.ekatecheza.pl

PROPOZYCJE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
KATECHETÓW (MCDN):

1. Warsztaty: Metody aktywizujące w katechezie online przy użyciu 
platformy MS Teams

 https://mcdn.edu.pl/krakow/metody-aktywizujace-w-katechezie-online-
-przy-uzyciu-platformy-ms-teams/

2. Sieć współpracy i samokształcenia: Religia – nowe wyzwania
 https://mcdn.edu.pl/krakow/siec-religia-nowe-wyzwania/
3. Webinarium: Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe 

Podręczniki
 https://mcdn.edu.pl/krakow/nowa-podstawa-programowa-nowy-pro-

gram-nowe-podreczniki-3/

szczegółowe informacje i linki do zapisów na stronie:  
https://katecheza.diecezja.pl/aktualnosci/

Wydział Duszpasterstwa 
Misyjnego 

Archidiecezji Krakowskiej
ul. Franciszkańska 3 

31-004 Kraków 
tel. 12 62 88 124

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

KS. ROBERT CHRZĄSZCZ – MISJONARZ Z RIO DE 
JANEIRO MIANOWANY BISKUPEM POMOCNICZYM 

ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o nominacji misjonarza 

z Brazylii ks. Roberta Chrząszcza na biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Krakowskiej. Doświadczyłam Jego trudnej misji w tak złożonym świecie 
ludzi, jakie tworzą fawele w Rio de Janeiro. Odwiedziłam te miejsca, 
po których nas oprowadzał, można powiedzieć “z narażeniem życia”. Miał 
opory, by nas tam zabrać bo mówił, że tam jest bardzo niebezpiecznie. 
“Odpowiadam za wasze życie”. Była nas trójka z Krakowa. Dopiero pod 
pretekstem odwiedzenia chorego na jednej z faweli poszliśmy tam. Poniżej 
zamieszczam artykuł, który napisałam po powrocie z Brazylii w 2014 roku. 
Zamieszczony był w czasopiśmie „Echo z Afryki i innych kontynentów”. 
Na stronie Wydziału Misyjnego zamieszczone są także krótkie filmy, które 
udało mi się zrobić w Jego “fawelskiej” parafii oraz zdjęcia. Dzisiaj stanowi 
to cenny dokument Jego pracy misyjnej.

„Fawelska” parafia
„Odwiedziliśmy w Rio de Janeiro parafię św. Łucji, gdzie od kilku-

nastu lat pracuje ks. Robert Chrząszcz, z archidiecezji krakowskiej, który 
obecnie pełni funkcję wikariusza biskupiego. Parafia jest pełna kontrastów, 
począwszy od mieszkańców biednych faweli, a skończywszy na ludziach, 
którzy o nic nie muszą się martwić, aby przeżyć. Znany jest film „Mia-
sto Boga”. Ta parafia graniczy z dzielnicą, o której opowiada. Co drugi 
mieszkaniec Rio żyje na faweli. Bogaci i biedni żyją obok siebie, jakby 
się nie zauważając. W latach 60 i 70 ubiegłego wieku, mieszkańcy wiosek, 
w poszukiwaniu chleba, zaczęli je opuszczać i wędrować do miasta. Migra-




