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WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ 2019 / 2020 

 

INSTRUKCJA KATECHETYCZNA 

NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020 
 

ROZPOCZĘCIE ROKU KATECHETYCZNEGO 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Katechetów Archidiecezji Gdańskiej – 
księży, siostry zakonne i osoby świeckie – na spotkanie diecezjalne, które 
rozpocznie się w sobotę 14 września 2019 r. o godz. 10:00 Mszą Świętą w 
Archikatedrze w Gdańsku Oliwie pod przewodnictwem Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. 

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP 

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy 
prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych 
apelujemy do Księży Proboszczów oraz Katechetów, aby uwrażliwić rodziców 
i poprosić roztropność oraz czujność. Warto z większym zainteresowaniem 
przyjrzeć się temu, co dzieje się w szkołach oraz jakiego typu zajęcia są 
organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. 

Od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji 
seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja 
antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć 

 
1 Rekolekcje dla uczniów mają bezpośredni związek ze szkołą, więc ich organizatorem jest 
Proboszcz parafii na terenie, której znajduje się szkoła, a nie parafie zamieszkania uczniów. 

w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas 
których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem 
wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na 
danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.  

INDEKSY KATECHETYCZNE  

Uczniowie, uczęszczający na lekcje religii w szkole, powinni legitymować się 
indeksem w parafii, zwłaszcza w następujących okolicznościach: wizyty 
duszpasterskiej, podczas przygotowania do I Komunii Świętej, Sakramentu 
Bierzmowania i Sakramentu Małżeństwa oraz ubiegania się o pełnienie 
funkcji chrzestnego lub chrzestnej.  

Prosimy o zwrócenie uwagi czy uczniowie taki dokument posiadają i czy 
znajdują się w nim odpowiednie wpisy oraz czy są one na bieżąco 
aktualizowane.  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Ponieważ za organizację rekolekcji wielkopostnych dla wszystkich typów 
szkół znajdujących się na terenie Parafii odpowiada Proboszcz miejsca1, 
dlatego przypominamy obowiązujące zasady, które wynikają z przepisów 
oświatowych oraz III Synodu Gdańskiego. 



 

2 
 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ 2019 / 2020 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego Katecheci w porozumieniu z 
Proboszczem miejsca ustalają, gdzie i kiedy uczniowie szkoły będą odbywać 
rekolekcje.  

O dokładnym terminie rekolekcji ks. Proboszcz zobowiązany jest 
powiadomić Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego, a miesiąc przed 
ich rozpoczęciem - ustalić szczegóły2.  

Uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach 
publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 
odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dni przeznaczone na rekolekcje są 
uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Zatem zwolnienie uczniów 
na ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich 
dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im 
uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach 
wielkopostnych3. Ponieważ w tych dniach szkoła nie jest zwolniona 
z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej – tym samym jest 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. (Dotyczy to zarówno 
uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą 
na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych.) Z tego względu 
szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach 
zajęciach. Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele 

 
 
2 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.) § 10.2. 
 

religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów 
– może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc 
w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca 
odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku 
dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności 
sumienia i wyznania. 

W przypadku, gdy program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub 
dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi 
rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko 
częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie 
uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć 
szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie 
sprawdzianów i klasówek. 

Natomiast szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są 
przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą.4 

 

 

3 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.) § 10.  
 
4  Zob. Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych. 
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-
dla-uczniow-szkol-publicznych.html (dostęp na 01.09.2017 r.)  
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KATECHEZA SAKRAMENTALNA 

Przypominamy, że przygotowanie do I Komunii Świętej i sakramentu 
bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania dzieci i młodzieży. 
Kandydaci do sakramentów zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie 
szkolnej i parafialnej.  

W przygotowaniu do I Komunii Świętej należy przestrzegać norm zawartych 
w Instrukcji o przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej5 oraz skorzystać z 
diecezjalnej publikacji przeznaczonej dla katechety i dla dzieci: 

• „Czekam na Ciebie, Panie Jezu” – Katechezy parafialne 
przygotowujące do przyjęcia sakramentów pokuty i pojednania oraz 
Eucharystii do nabycia w Wydziale Katechetycznym KMG w cenie 13 
zł. 

W przygotowaniu do sakramentu bierzmowania należy przestrzegać norm 
zawartych w Instrukcji o przygotowaniu młodzieży do sakramentu 
bierzmowania6  oraz Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących 
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania7, które zawierają 
podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. 
Dokument ten określa minimalny zakres formacji, która powinna być 

 
 
5 Instrukcja o przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej, III Synod Gdański, tom 2, ss. 207-212. 
 
6 Instrukcja o przygotowaniu młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, III Synod Gdański, tom 
2, ss. 213-219. 

prowadzona w każdej parafii. Ma on na celu także określenie zakresu 
bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.  

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Młodzież z klasy ósmej szkoły podstawowej rozpoczyna w drugim semestrze 
roku szkolnego przygotowanie do bierzmowania. W kolejnym roku po 
odpowiednim przygotowaniu w ramach katechezy parafialnej i szkolnej 
przystępuje do sakramentu bierzmowania w KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWEJ.   

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w katechezie 
parafialnej i możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania posiada tylko ta 
młodzież, która uczestniczy również w katechezie szkolnej. Prosimy o 
dokładne weryfikowanie tego warunku przez sprawdzenie Indeksów 
Katechizacji.  

 

Doniosłe znaczenie w parafii ma katecheza dorosłych, a w szczególności 
adresowana do rodziców dzieci i młodzieży przygotowującej się do 
sakramentów świętych. Podczas katechezy dla dorosłych należy sięgać 
do Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego komentarzy oraz do Kompendium 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

 
7 Dokument zatwierdzony przez Księży Biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w 
Warszawie dnia 14.03.2017 r.  http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-
dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/ (dostęp na dzień 
01.09.2017 r.) 
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PODRĘCZNIKI 

Dopuszczony jest wybór podręczników zgodnych z obowiązującą podstawą 
programową wydawnictw: JEDNOŚĆ, ŚWIĘTY WOJCIECH i WAM.  

Podręczniki do katechezy w ilościach i cenach hurtowych dostępne są w 
Wydziale Katechetycznym. Zachęcamy księży proboszczów do zakupienia 
podręczników, aby były dostępne w parafii. 

ANKIETA 

Księży Proboszczów prosimy o uzupełnienie i dostarczanie ankiet do 
Wydziału Katechetycznego do dnia 30 września 2019 r. Prosimy, aby w 
ramach ankiety Księża Proboszczowie umieścili odpowiedzi zawierające 
informacje dotyczące: katechezy sakramentalnej (I Komunia Święta, 
Bierzmowanie) oraz personelu katechetycznego pracującego w placówkach 
oświatowych tzn.: imię i nazwisko katechety; aktualny nr telefonu 
kontaktowego do katechety; nazwa placówki, w której pracuje katecheta oraz 
tygodniową ilość godzin nauczania katechezy. Również w dalszym ciągu 
prosimy Księży Proboszczów o sprawdzenie: 

• Czy w każdej klasie realizowane jest na życzenie rodziców bądź uczniów 
nauczanie religii w wymiarze 2 godzin (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i 
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach - Dz. U. z 1992 r. nr 36 poz. 155 z późn. zm.). Jeżeli nie, czy jest 
aktualna zgoda biskupa diecezjalnego na zmniejszenie wymiaru 
godzinowego lekcji religii? 

• Czy lekcje religii są organizowane w grupie międzyoddziałowej, 
międzyklasowej lub międzyszkolnej ze względu na udział mniejszej niż 
siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy 
przedszkolnej)? - (§ 2  ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach - Dz. U. 
z 1992 r. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) [łączenie klas dopuszczalne jest 
jedynie, gdy w jednej z klas zadeklarowało się uczęszczać na religię mniej 
niż 7 uczniów] 

Wszystkim Katechetom przypominamy o obowiązku wypełnienia i wysłania 
drogą elektroniczną do 30 września 2019 r. formularza „Ankieta”. W celu 
wysłania formularza katechetycznego, należy zalogować się na swoim koncie 
na stronie Wydziału Katechetycznego KMG. 

Pragniemy nadmienić, że powstały na podstawie dostarczonych ankiet raport 
o stanie katechezy w poszczególnych parafiach, zostaje przedstawiony 
Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie. 

WIZYTATACJE KATECHETYCZNE 

Przypominamy, że zgodnie z § 11 Rozporządzenia 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.), lekcje religii mogą wizytować wizytatorzy 
katechetyczni wyznaczeni przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę.  
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FORMACJA KATECHETÓW 

Wydział Katechetyczny w ramach stałej formacji katechetycznej prowadzi 
spotkania diecezjalne i dekanalne, a Księża Proboszczowie spotkania 
parafialne. Katecheci zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach 
formacyjnych.  
 

WARSZTATY KATECHETYCZNE I REKOLEKCJE 

Mając na uwadze konieczność formacji duchowej katechetów oraz 
doskonalenie warsztatu nauczycielskiego, przypominamy o obowiązujących 
katechetów spotkaniach dekanalnych, parafialnych, jak i o rekolekcjach 
organizowanych przez Wydział Katechetyczny: 
 

Rekolekcje dla Katechetów świeckich odbędą się w dniach 4 – 6 października 
2019 r. w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Gdańskiej w Straszynie. 
Szczegóły znajdują się na stronie Wydziału Katechetycznego. 
 

Jesienne warsztaty dekanalne: 

• W Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (Gdynia, ul. Słowackiego 
53) o godz.: 17:00 

21 października 2019 r. dla dekanatu: Gdynia Śródmieście; 

22 października 2019 r. dla dekanatu: Gdynia Orłowo; 

23 października 2019 r. dla dekanatu: Gdynia Chylonia; 

24 października 2019 r. dla dekanatu: Gdynia Oksywie; 

• W Centrum Edukacji Nauczycieli (Gdańsk, ul. Gen. J. Hallera 14) o godz.: 
17:00 

7 października 2019 r. dla dekanatów: Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Dolne 
Miasto, Żuławy Steblewskie; 

8 października 2019 r. dla dekanatów: Gdańsk Łostowice, Gdańsk Siedlce, 
Gdańsk Wrzeszcz; 

9 października 2019 r. dla dekanatów: Gdańsk Przymorze, Gdańsk Oliwa, 
Sopot; 

10 października 2019 r. dla dekanatów: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Trąbki 
Wielkie, Kielno, Żukowo; 

 

• W Wejherowie (Parafia Trójcy Świętej – kolegiata) o godz.: 17:00 

11 października 2019 r. dla dekanatów: Luzino, Reda, Wejherowo. 

 

• W Pucku (Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła) o godz.: 10:00 

12 października 2019 r. dla dekanatów: Morski, Puck, Żarnowiec; 
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TERMINARZ 

 

W pracy duszpasterskiej należy uwzględnić kalendarium oświatowe 
województwa pomorskiego: 

 

• Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 2 września 2019 r. 
• Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r. 
• Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2019 r. 
• Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14 kwietnia 2019 r. 
• Egzamin ósmoklasisty: 21 – 23 kwietnia 2019 r. 
• Egzaminy maturalne rozpoczynają się: 4 maja 2019 r.  
• Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 26 czerwca 

2019 r. 
• Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. 

MISJA KANONICZNA 

Katecheci ubiegający się o nową misję kanoniczną lub wznowienie misji 
kanonicznej na rok szkolny 2019/2010 są zobowiązani do wypełnienia 
formularza prośby i dostarczenie go wydrukowanego oraz podpisanego 
przez Księdza Proboszcza Parafii na terenie, której znajduje się szkoła, do 
Wydziału Katechetycznego KMG. Formularz (po wcześniejszym zalogowaniu 
się) dostępny jest na stronie Wydziału Katechetycznego. 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY 

Wydział Katechetyczny jest czynny od poniedziałku do piątku (oprócz 
czwartku) od godz. 9:00 do 13:00, natomiast w czwartki od godz. 15:00 do 
18:00. 

 

Dziękując za dotychczasowy trud apostolski, za wstawiennictwem Matki 
Najświętszej, św. Wojciecha i św. Stanisława Kostki życzymy wszystkim 
Katechizującym i katechizowanym zdrowia oraz wielu łask Bożych w nowym 
roku szkolnym i katechetycznym 2019/2020. 

  

Ks. Sławomir Drzeżdżon, ks. Tyberiusz Kroplewski. 


