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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)

BOŻE NARODZENIE AD 2020
Szanowni i Drodzy Katecheci i Duszpasterze,
Księża, Siostry i Bracia Zakonni,
Panie i Panowie,
Po raz kolejny będziemy przeżywać wielką tajemnicę wcielenia Słowa 

Bożego. W tych świątecznych dniach, w innej niż zwykle atmosferze, 
bardziej kameralnej i niepewnej, będziemy kontemplować w szopce scenę 
narodzenia Chrystusa. Pośrodku tej sceny widzimy Dziewicę Matkę, uka-
zującą Dzieciątko Jezus wszystkim, którzy przychodzą adorować Zbawi-
ciela: pasterzom, ubogim mieszkańcom Betlejem, Mędrcom przybyłym 
ze Wschodu.

W tradycji chrześcijańskiej narodziny Jezusa i boskie macierzyństwo 
Maryi były zawsze traktowane jak dwie strony, dwa aspekty tego samego 
wydarzenia. Dlatego Boże Narodzenie nigdy nie było postrzegane jako 
wydarzenie z przeszłości.

Jesteśmy współcześni pasterzom, Mędrcom, Symeonowi i Annie, 
a gdy idziemy z nimi, przepełnia nas radość, bo Bóg zechciał być Bogiem 
z nami i ma On Matkę, która jest naszą Matką. (Benedykt XVI, audiencja 
generalna, 2 stycznia 2008)

Maryja jest Matką każdego z nas. Zawierzajmy Jej siebie, aby kiero-
wała naszymi krokami w tym nowym czasie, który otrzymujemy od Pana 
jako dar do dobrego i twórczego, pięknego i świątecznego wykorzystania. 
Niech Dziewica Matka pomaga nam być odważnymi budowniczymi kró-
lestwa prawdy i dobra w świecie, królestwa światła i zbawczego Logosu, 
Słowa, które przynosi wolność i pokój ducha.

Obyśmy w nowym roku wyraźniej odczuwali macierzyńską obecność 
Maryi i dzięki Jej opiece, podtrzymywani na duchu, mogli jeszcze bardziej 
zdecydowanie iść drogami dobra, wpatrzeni w oblicze Jej Syna Jezusa.

ks. Andrzej Kielian wraz ze współpracownikami  
w Wydziale Katechetycznym

SPOTKANIE OPŁATKOWE ODWOŁANE
Z przykrością informujemy, iż z powodów epidemicznych

spotkanie opłatkowe katechetów, nauczycieli oraz pracowników 
oświaty z Metropolitą Krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim, 

które było zaplanowane na 21.01.2021 na godz. 17.00 zostaje odwołane

SIEĆ PRZEDMIOTOWA 
RELIGIA – NOWE WYZWANIA

W ramach współpracy metodycznej z Małopolskim Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli tworzymy sieć współpracy nauczycieli religii.

Adresaci:
 nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
 Cele sieci: Wymiana doświadczeń, pomysłów i praktycznych rozwią-

zań związanych z organizacją nauczania religii w szkole podstawowej. 
Wzajemna pomoc przy tworzeniu zajęć w tym on-line.

Treści programowe drugiego spotkania:
– Dzielenie się i wymiana doświadczeń w pracy nauczyciela religii;
– Wzajemne wspieranie się w rzeczywistości zdalnego nauczania;
– Otrzymanie wskazówek przy tworzeniu materiałów dla uczniów 

oraz pomoc w pracy on-line;
– Tworzenie narzędzi służących ocenianiu na odległość.

Dołącz do sieci współpracy!

Zapisy: https://mcdn.edu.pl/krakow/siec-religia-nowe-wyzwania/
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UWAGA! KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE!
Wydział Katechetyczny zwraca się z uprzejma prośba do księży 

proboszczów o przekazywanie informacji wizytatorom katechetycznym 
o dłuższych nieobecnościach katechetów w szkołach. Pozyskanie takiej 
informacji usprawni przebieg procesu katechizacji.

„Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE”
W Biblijnym Konkursie Tematycznym „Z Dobrą Nowiną przez życie” 

na etapie szkolnym, 19 listopada 2020 roku, wzięło udział 2189 uczniów 
z 363 Szkół Podstawowych. Organizatorem konkursu jest Małopolski 
Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Die-
cezjalnej w Tarnowie. W tym roku uczniowie zmagają się z pytaniami 
dotyczącymi głównie Ewangelii według świętego Łukasza.

Dziękujemy katechetom i rodzicom za przygotowanie dzieci do kon-
kursu, wszystkim uczniom za udział w etapie szkolnym, a osobom zakwali-
fikowanym do etapu rejonowego życzymy kolejnych sukcesów. Dodatkowe 
informacje na temat konkursu znajdziemy na stronie Wydziału Kateche-
tycznego.

DYŻUR W OKRESIE FERII
Wydział Katechetyczny

czynny w godzinach 9.00 – 13.00
Osoba na dyżurze w Wydziale Katechetycznym

I TYDZIEŃ FERII
4 stycznia ks. Janusz Grodecki
5 stycznia ks. Andrzej Wciślak
6 stycznia NIECZYNNE
7 stycznia ks. Dariusz Susek
8 stycznia ks. Andrzej Kielian

II TYDZIEŃ FERII
11 stycznia ks. Mariusz Słonina
12 stycznia ks. Michał Kania
13 stycznia ks. Stanisław Czernik
14 stycznia ks. Arkadiusz Zych
15 stycznia ks. Jacek Ozdoba

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY
„Święta Siostra Faustyna Kowalska i Boże Miłosierdzie” dla ucz-

niów klas V–VIII Szkół Podstawowych

I etap szkolny konkursu – 4 luty 2021 r. o godz. 10.00

Etap diecezjalny – 15 kwietnia 2021 r. godz. 10.00

1. Organizatorem Konkursu „Święta Siostra Faustyna Kowalska i Boże 
Miłosierdzie”, dla uczniów klas V–VIII Szkół Podstawowych, jest 
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

2. Patronat nad Konkursem sprawują: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędra-
szewski – Metropolita Krakowski, Wydział Katechetyczny Archidiecezji 
Krakowskiej oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – 
Łagiewnikach.

3. Temat Konkursu brzmi: „Święta Siostra Faustyna Kowalska i Boże 
Miłosierdzie”.

4. Celem Konkursu jest:
a. uczczenie 20 rocznicy kanonizacji świętej Siostry Faustyny Kowal-

skiej i 20 rocznicy ogłoszenia Święta Miłosierdzia Bożego,
b. zapoznanie młodzieży z przesłaniem oraz formami kultu Miłosierdzia 

Bożego,
c. przybliżenie młodzieży historii życia i posłannictwa Apostołki Miło-

sierdzia Bożego,
d. kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw 

zgodnych z nauczaniem Jana Pawła II,
e. szlachetna rywalizacja w poczuciu wspólnoty wiary,
f. wspieranie uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie 

wybraną dziedziną wiedzy.
5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

a. szkolnym
b. diecezjalnym

6. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu określa załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu – dostępny na stronie internetowej Wydziału 
Katechetycznego

7. Eliminacje konkursowe, na wszystkich etapach, przeprowadzane 
są w formie pisemnej lub w sytuacji losowej w formie on-line. 
W sytuacji nadzwyczajnej Organizator Konkursu umieści odpo-
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wiednią informację na stronie Wydziału Katechetycznego Archidie-
cezji Krakowskiej w zakładce Konkursy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE NA STRONIE 
INTERNETOWEJ WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO 

W KRAKOWIE:

https://katecheza.diecezja.pl

Wydział Duszpasterstwa 
Misyjnego 

Archidiecezji Krakowskiej
ul. Franciszkańska 3 

31-004 Kraków 
tel. 12 62 88 124

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

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
6 stycznia 2020

Dzień modlitwy w intencji misji. Ogólnopolska kolekta na Krajowy 
Fundusz Misyjny. Więcej wiadomości – na stronie internetowej Komisji 
Episkopatu ds. Misji – www.misje.pl

ŚWIATOWY MISYJNY DZIEŃ DZIECI 
6 stycznia 2020

Światowy Dzień Misyjny Dzieci, ustanowiony został przez papieża 
Piusa XII w 1949 roku. Obchodzony jest 6 stycznia w święto Objawiania 
Pańskiego – Trzech Króli. Jest to również święto patronalne Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci.

Polskie dzieci po raz pierwszy świętowały Światowy Misyjny Dzień 
Dzieci 8 stycznia 1984 roku. Misyjny Dzień Dzieci nierozerwalnie wiąże 
się z dziełem Kolędników Misyjnych podejmowanym przez Dzieci z róż-
nych środowisk misyjnych. W wielu parafiach archidiecezji kolędowanie 
stało się już tradycją. Jak piszą sami kolędnicy, jest to niezwykle piękny 
sposób przekazywania ludziom dobrej nowiny o narodzeniu Mesjasza, 
a także informacji o sytuacji ich rówieśników w krajach misyjnych.

KOLĘDNICY MISYJNI

Wdzięczność
Słowa wdzięczności kierujemy do osób, które przyczyniły się 

do współtworzenia i realizacji krótkich filmików na temat życia Masaj-
skich Dzieci w Tanzanii oraz dzieła Kolędników Misyjnych, którzy dzielnie 
wspierają ich potrzeby: s. Marii Żądło, dominikance, s. Ewelinie Kotwicy, 




