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KURS I STOPNIA  
STUDIUM WIEDZY BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ  

Co mówić o Jezusie?

Chcesz pogłębić swoją wiarę, poznać podstawy Pisma Świętego i teologii 
oraz brać czynny udział w życiu parafii? Zapraszamy na kursy realizowane 
przez zespół doświadczonych wykładowców UKSW.

Podczas kursu przekazywana jest  
podstawowa wiedza z zakresu Pisma 
Świętego oraz wybranych przedmiotów 
teologicznych. Jest on realizowany od  
X 2022 do VI 2023 r. Zajęcia rozpoczynają 
się o godz. 8.00, a wcześniej osoby chętne 
mogą uczestniczyć w mszy świętej.

Program kursu obejmuje 120 godzin 
wykładowych ze Starego i Nowego  
Testamentu, teologii dogmatycznej,  
duchowości, pastoralnej i liturgiki.

Po ukończeniu tego kursu można podjąć 
nauczanie w ramach kursu II stopnia – 
dla katechistów parafialnych.

Kurs powstał z inicjatywy i we współpracy  
z Katolicką Odnową w Duchu Świętym 
Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Koszt: 
650 zł  
płatność w dwóch ratach

Start: 
22 października 2022 r.

Terminy zjazdów:
I semestr
22 października 2022
5 listopada 2022
26 listopada 2022
10 grudnia 2022
14 stycznia 2023
28 stycznia 2023

Kontakt: 
Wydział Teologiczny 
Uniwersytet Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie 

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 89 60
e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

II semestr
4 marca 2023
18 marca 2023
1 kwietnia 2023
22 kwietnia 2023
6 maja 2023
17 czerwca 2023
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KURS II STOPNIA  
DLA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH

Jak mówić o Jezusie?

Papież Franciszek zacheca osoby świeckie do pełnienia posługi katechisty. 
Weź udział w kursie, dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób mówić  
o Jezusie we współczesnym świecie. 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które  
ukończyły kurs I stopania. Dzięki niemu 
dowiesz się, w jaki sposób mówić o Jezusie  
w świecie współczesnym.
 

W ramach kursu przewidziane są zajęcia 
teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, 
katechetyki, komunikacji, teologii pastoralnej, 
a także warsztaty. 
 

Będą one realizowane w wybranych parafiach, 
poprzez prowadzenie katechez dla dorosłych 
oraz udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Po ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji, 
uczestnicy mają możliwość ubiegania się  
o misję kanoniczną do głoszenia katechez dla 
dorosłych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem 
doświadczonych wykładowców UKSW. 

Kurs powstał z inicjatywy i we współpracy  
z Katolicką Odnową w Duchu Świętym  
Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Koszt: 
650 zł  
płatność w dwóch ratach

Start: 
22 października 2022 r.

Terminy zjazdów:
2022
22 października
5 listopada
26 listopada
10 grudnia

Kontakt: 
Wydział Teologiczny 
Uniwersytet Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie 
 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 93
e-mail: i.kaluzna@uksw.edu.pl

2023
14 stycznia
28 stycznia
4 marca
18 marca
17 czerwca

Ulotka_WT_kursy_A5.indd   2Ulotka_WT_kursy_A5.indd   2 2022-08-17   14:24:222022-08-17   14:24:22


