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Wydział Nauki katolickiej
kurii Biskupiej WarszaWsko-praskiej

ul. Floriańska 2A, 03-707 Warszawa
tel. +48 22 518 15 11, email: wnkpraga@interia.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

Informator 
dla katechetów 

2013/14
broszury, foldery

biuletyny

gazety para�alne

książki, albumy

zaproszenia

karty, pocztówki

plakaty, ulotki

kalendarze

druk wielkoformatowy

w tym banery, �agi

studio graficzne, druk 
niskie i wysokie nakłady

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.30 − 16.00

INICJATYWA PRASKA
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej DW-P

WYDAWNICTWO
POLIGRAFIA

Dom Słowa Bożego
Warszawa, ul. Grochowska 194/196, 

(przy rondzie Wiatraczna), parter
tel. 22 613 46 23; inicjatywa@akdwp.pl

www.inicjatywapraska.pl

www.inicjatywapraska.pl
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ks. Piotr Pierzchała – dyrektor Wydziału Nauki katolickiej
tel.: +48 22 518 15 12, (w pilnych sprawach) tel. kom.: +48 606 301 359, e-mail: dkpp@wp.pl;
przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00 – 13.00, 
(po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgło-
szeniu emaliowym)

s. cecylia Stusowicz – referentka do spraw katechetycznych. 
przyjmuje w siedzibie wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 
tel. +48-22-5181511; email: wnkpraga@interia.pl

diecezjalNi Wizytatorzy NauczaNia reliGii
ks. piotr pierzchała
s. cecylia stusowicz

doradcy MetodyczNi
l. 
p

imię 
i nazwisko

rejon/
zakres 

działania

Miejsce 
pracy

telefon 
kontaktowy

e-mail dyżur

1 dr 
Marzanna 
dubińska

m. st. 
Warszawa

szkoła 
podstawowa 
nr 203 w War-
szawie, ul. ks. i. 
skorupki 8,

22 621 32 91
604 805 123

marzena.dd
@neostrada.pl

miejsce i czas 
zostaną podane 
we wrześniu
 i zamieszczone 
na stronie inter-
netowej www.
wcies.edu.pl

2 ks. mgr
paweł 
sobstyl

katecheza 
specjalna

cX liceum 
ogólno-
kształcące im. 
roberta schu-
mana, ul. so-
bieskiego 68

602 315 705 pawelsobstyl
@gmail.com

miejsce i czas 
zostaną podane 
we wrześniu
 i zamieszczone 
na stronie inter-
netowej www.
wcies.edu.pl

3 mgr lic.
agnieszka 
Wiecze-
rzańska–
perkins

m. st. 
Warszawa

ciX liceum 
ogólno-
kształcące im. 
Heleny Mo-
drzejewskiej w 
Warszawie,
ul. Hirszfelda 11

504 542 222 a_wiecze-
rzanska
@poczta.fm

miejsce i czas 
zostaną podane 
we wrześniu
 i zamieszczone 
na stronie inter-
netowej www.
wcies.edu.pl

4 dr
Beata 
zielińska

m. st. War-
szawa

szkoła podsta-
wowa 
nr 263 w zs 
nr 52 w War-
szawie, ul. sze-
gedyńska 11

22 834 54 23
509 936 774

bz.zielinska
@gmail.com

miejsce i czas 
zostaną podane 
we wrześniu
 i zamieszczone 
na stronie inter-
netowej www.
wcies.edu.pl
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doradcy metodyczni służy pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydaktycz-
nych, metodycznych, wychowawczych oraz prawa oświatowego. prowadzą także różne 
formy szkoleń i spotkań, które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. do-
radcy wspomagają katechetów poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. są pomocą 
w tworzeniu szkolnych systemów wychowania. doradcy przeprowadzają także koleżeńskie 
hospitacje lekcji u katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

kaleNdariuM Wydziału Nauki katolickiej 2013/2014

formacja katechetów 2013/14

30. 08.2013 odprawa katechetyczna
31. 08.2014 odprawa katechetyczna
26.09–2.10.2013 pielgrzymka katechetów do rzymu
29.09.2013 krajowa pielgrzymka katechetów do częstochowy
12.10.2013  NATAN  – warsztaty - Porządek na lekcji religii – 10 godzin. 
19.10.2013 ognisko katechetyczne – dr aneta rayzacher – Majewska
                            klasy 0 – iii – wstęp teoretyczny
19.10.2013   ognisko katechetyczne – szkoły specjalne – ks. andrzej kowalski 
                      przygotowanie dzieci do i komunii świętej i Bierzmowania 
                      kuria - podziemia
23.10.2013 pielgrzymka maturzystów na jasną Górę (ks. przemek Macios)
16.11.2013 ognisko katechetyczne - dr aneta rayzacher – Majewska
                       klasy iV – Vi – Czytelnictwo młodzieżowe wsparciem dla katechezy
23.11.2013  Warsztaty teatralne – ZERZEŃ 
                       5 godzinne z wykładowca szkoły teatralnej panią Agatą Mastalerz
29.11.2013 szkolny etap otk
14.12.2013 adwentowy dzień skupienia
           opłatek dla dyrektorów szkół
10-11.01.2014  NATAN – 15 godz. – Konstruowanie scenariuszy katechetycznych 
                             z wykorzystaniem metod aktywizujących.
18.01.2014 ognisko katechetyczne - dr aneta rayzacher – Majewska 
                       gimnazjum - Lekcja religii a kompetencje uczniów
8.02.2014 ognisko katechetyczne – szkoły ponadgimnazjalne
7. 03. 2014 diecezjalny etap otk – Wsd
15. 03. 2014 Wielkopostny dzień skupienia 
12. 04. 2014 spotkanie młodzieży w katedrze przed niedzielą palmową
24–26.04.2014   ogólnopolski etap otk – Bydgoszcz
17.05.2014 podsumowanie pracy katechetycznej
14.06.2014 diecezjalny zlot młodzieży w ostrówku 
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pielGrzyMka katecHetóW do rzyMu
Mamy jeszcze trzy wolne miejsca na pielgrzymkę do rzymu na światowe spotkanie kate-
chetów z ojcem Świętym. informacje u księdza dyrektora.

narodowa Pielgrzymka katechetów  „Bądźcie zawsze gotowi do obrony” (1p 3,15)
zaproszenie na Narodową pielgrzymkę katechetów na jasną Górę w roku Wiary
29 września 2013 r. (niedziela)

Wydział Nauki katolickiej naszej diecezji zaprasza katechetów na tą Narodową pielgrzym-
kę. część z nas w tym czasie będzie na spotkaniu z ojcem Świętym Franciszkiem w rzymie. 
ci jednak, którzy nie mogą pojechać do rzymu niech czują się zaproszeni na to spotkanie 
do domu Naszej Matki - pani jasnogórskiej. 

proponujemy katechetom wspólny wyjazd pielgrzymkowy 29 września 2013 roku. zapisu 
można dokonać mailowo (wnkpraga@interia.pl) lub telefonicznie tel. (+48225181511) do 
dnia 11 września 2013 roku.koszt 60 zł., płatne w wydziale katechetycznym do 11. wrześ-
nia. cena zawiera przejazd autokarem oraz ubezpieczenie. Należy zabrać ze sobą prowiant 
na cały dzień. 

ks. piotr pierzchała, dyrektor Wydziału Nauki katolickiej

proGraM pielGrzyMki:
6.00 – wyjazd spod budynku starej kurii (ul. Floriańska 3)
11.00 – uroczysta Msza św. w Bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem jego eminencji    
księdza kardynała kazimierza Nycza z aktem zawierzenia Matce Najświętszej wszyst-
kich katechetów i katechezy w polsce
14.00 – katecheza dla katechetów (o. prof. jacek salij op)
15.00 – droga krzyżowa na Wałach jasnogórskich
ok. 16.30 Wyjazd powrotny z częstochowy 
ok. 20.30 przyjazd do Warszawy.

Porządek na katechezie - prowadzący p. zbigniew Barciński

Warsztat stacjonarny 12.10.2013  - cena ok 70 zł. zapisy do 25 Xi 2013 w WNk

Warsztat odbędzie się auli kurii.

Adresat Katecheci wszystkich poziomów zwłaszcza rozpoczynający pracę i Ci 
którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania

celem warsztatu jest praktyczna nauka umiejętności wprowadzania porządku na kateche-
zie. W trakcie zajęć zostaną podjęte m.in. następujące zagadnienia:  
- W jaki sposób uczniowie „rozwalają” lekcje?  
- Na czym polega porządek na lekcji?  
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- jaką przyjąć strategię wprowadzania porządku w klasie, w której panuje bałagan?  
- jak prowadzić z uczniami rozmowy indywidualne, 
   aby wpływać na poprawę ich postępowania?  
- jak radzić sobie z presją grupy uczniów?  
- jak rozwijać umiejętności potrzebne przy wprowadzaniu porządku na lekcji?

konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących
Warsztat wyjazdowy 10 - 11. 01. 2014  - cena ok 140 zł. zapisy do 10 Xii 2013 w WNk

Warsztat odbędzie się u sióstr Werbistek w sulejówku.

Adresat Katecheci wszystkich poziomów posiadający znajomość metod aktywizują-
cych

Czas 15 godzin
Autor mgr Zbigniew Barciński

Opis Celem warsztatu jest rozwój umiejętności konstruowania scenariuszy, w któ-
rych wykorzystywane są metody aktywizujące. Uczestnicy pracują w małych 
grupach nad przygotowaniem scenariusza. Temat i poziom wiekowy okre-
ślają sami. Tworzą scenariusze „krok po kroku” – na podstawie wskazówek 
prowadzącego.

Formacja permanentna katechetów
po uzyskaniu koniecznych kwalifikacji do nauczania religii w szkołach, katecheta uczest-

niczy w stałej formacji rozłożonej w czasie przez wszystkie lata aktywności katechetycznej 
(kpk, kan. 780). celem formacji jest kształtowanie osobowości katechety oraz rozwijanie 
pedagogicznych i katechetycznych umiejętności. podobnie dzieje się w innych dziedzinach 
edukacji i specjalizacji zawodowej.

zgodnie ze statusem zawodowym, katecheta jest pracownikiem skierowanym przez 
kościół do pracy w instytucji państwowej. katechizowanie nie jest zatem wolontariatem 
ani czynem społecznym. również znowelizowana karta Nauczyciela, dając uprawnienia 
pracownicze, stawia wymagania, których spełnienie zapewnia pracę i awans zawodowy.  
Wymaga tego powaga funkcji i wyzwania, jakie w sobie zawiera. sprostanie wyzwaniu przy-
nosi radość i daje satysfakcję osobistą i zawodową. doskonałości od swoich uczniów wyma-
ga chrystus (por. Mt 5,48).

Na formację pedagogiczno – katechetyczną i duchową nauczyciela religii – katechety 
trzeba spojrzeć komplementarnie, nie tylko pod kątem jego rozwoju profesjonalnego, lecz 
i osobowościowego. celem jego pracy nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętności 
technicznych obrzędowo – kultycznych, lecz przekazanie uczniom wiary katolickiej i wpro-
wadzenie ich do życia w wierze (modlitwa prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie 
według chrześcijańskich zasad moralnych itp.).
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Odpowiedzialni za stałą formację katechetów
pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację jest sam katecheta, wierny 
swemu powołaniu i swojemu posłannictwu. Natomiast na terenie własnej diecezji – od-
powiedzialnym jest biskup diecezjalny (pomocą służy zespół odpowiedzialny za formację 
pedagogiczno – katechetyczną Wydziału duszpasterstwa dzieci i Młodzieży).

Organizacja i środki formacji katechetów
Formacja katechetów odbywa się na kilku poziomach:
• poziom parafialny – spotkania pod przewodnictwem księdza proboszcza lub wyznaczo-

nego zastępcy powinny odbywać się raz w miesiącu,
• poziom diecezjalny – spotkania pedagogiczno – katechetyczne i skupienia, odprawa 

katechetyczna, konkursy, sympozja odbywają się wg ustalonego kalendarza spotkań,.

pierWsza koMuNia ŚWiĘta dzieci 
W diecezji WarszaWsko-praskiej

W związku z pytaniami dotyczącymi przyjmowania pierwszej komunii Świętej 
przypominamy dekret księdza arcybiskupa w tej sprawie:

dekret w sprawie terminu i komunii Świętej w diecezji Warszawsko-praskiej

zatwierdzona przez konferencję episkopatu polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warsza-
wie podstawa programowa katechezy kościoła katolickiego w polsce oraz opracowany do 
tej podstawy i przyjęty przez komisję Wychowania katolickiego konferencji episkopatu 
polski program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zakłada 
przyjmowanie i komunii Świętej na koniec pierwszego cyklu edukacyjnego czyli w klasie 
trzeciej.

Wobec powyższych zmian, zgodnie z kan. 913 kodeksu prawa kanonicznego postanawiam, 
że w diecezji Warszawsko-praskiej i komunia Święta będzie udzielana zgodnie ze wska-
zaniami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach czyli pod koniec klasy trzeciej 
szkoły podstawowej.

postanowienie to dotyczy dzieci, które rozpoczęły naukę w klasach pierwszych szkół pod-
stawowych w dniu 1 września 2012 roku. tym samym rozpoczęły one trzyletnie przygo-
towanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz i komunii Świętej, w oparciu o pod-
ręczniki zatwierdzone do nauczania religii w szkołach znajdujących się na terenie diecezji 
Warszawsko-praskiej.

abp Henryk Hoser sac
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proGraMy i podrĘczNiki do katecHizacji oBoWiĄzujĄce
Na tereNie diecezji WarszaWsko-praskiej

W roku szkolNyM 2013/2014

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 r.

Podręczniki do nauczania religii
obowiązujących na terenie diecezji warszawsko-Praskiej

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie diecezji Warszawsko-praskiej 
w roku szkolnym 2013/2014 należy korzystać z podręczników wymienionych poniżej:

PRZEDSZKOLE
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: 
AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego 
Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków 
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Nasza Boża rodzina,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego 
Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa trzy i czterolatków 
Numer podręcznika: AZ-01-01/10-PO-1/12 
z dnia 23 VII 2012
red.: J. Szpet, D. Jackowiak, 
Tytuł podręcznika: Pan Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego 
Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków 
Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bo-
żych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Grupa czterolatków
Numer podręcznika: AZ-01-04/3-0
red.: E. Osewska, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016
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Numer programu: 
AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego 
Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KR-1/11
red.: W. Kubik,
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Boga,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bo-
żych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-02-04/3-0
red.: E. Osewska, J. Stala,
Tytuł podręcznika: Jestem dzieckiem Bożym,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016

Numer programu: 
AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego 
Boga
Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 
Numer podręcznika: AZ-03-01/10-PO-1/11
red.: J. Szpet, D. Jackowiak,
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-0-04/3 z 26 III 2004
Tytuł programu: W radości dzieci Bo-
żych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)
Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1 
red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek,  
J. Stala,
Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,
Wydawnictwo: Jedność, Kielce,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016 r.

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: 
AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do 
Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-11-01/10-WA-1/12 
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: 
W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: 
AZ-1-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: 
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Autor programu: KWK KEP

Klasa III (tylko w klasach, które przystąpiły już 
do I Komunii Świętej)
Numer podręcznika: WP-13-01/1-41
red.: R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: Abyście szli i owoc przynosili,
Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa, 
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: 
AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: 
W drodze do Wieczernika
Autor programu: KWK KEP

Klasa III (tylko w klasach, które przygotowują się 
do I Komunii Świętej)
Numer podręcznika: AZ-13-01/10-PO-1/13
red.: J. Szpet, D. Jackowiak, 
Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa,
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, 
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: 
AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: 
Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:
Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 2013, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numerr programu: 
AZ-2-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: 
Wezwani przez Boga
Autor programu: KWK KEP

Klasa V
Numer podręcznika: WP-22-01/1-41
red.: R. Szewczyk, 
Tytuł podręcznika: Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa, 
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: 
AZ-2-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: 
Wezwani przez Boga
Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:
Numer podręcznika: WP-23-01/1-41
red.: R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: Idźcie na cały świat,
Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa, 
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2015 r.
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GIMNAZJUM
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: 
AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: 
Pójść za Jezusem Chrystusem
Autor programu: KWK KEP

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12 
z 30 IV 2012
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na 
mojej drodze, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: 
Pójść za Jezusem Chrystusem
Autor programu: KWK KEP

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: 
AZ-3-02/3 z 27 II 2002
Tytuł programu: 
Iść za Jezusem
Autor programu: KWK KEP

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-33-02/3-0
Autor: ks. Piotr Tomasik, 
Tytuł podręcznika: Tak niech świeci wasze 
światło, 
Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa, 
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

LICEUM I TECHNIKUM
Numer, tytuł, autor progra-
mu

Podręczniki

Numer programu: 
AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: 
Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa I
Numer podręcznika: AZ-41-01/10-WA-1/12 z dnia 26 
VI 2012
red.: ks. Piotr Pierzchała, 
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego 
w Kościele,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-
01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek 
Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa II 
Numer podręcznika: AZ-42-01/10-WA-4/13
red.: ks. Piotr Pierzchała, 
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego 
w świecie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń 
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Numer programu: 
AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: 
Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa III:
Numer podręcznika: WP-43-01/1-4
Autorzy: Ks. M. Kruszewski, M. Walaszczyk,
Tytuł podręcznika: Powołani do miłości i małżeństwa,
Wydawnictwo Warszawsko – Praskie, Warszawa, 
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r. (podręcz-
nik nie będzie dodrukowywany)

Numer programu: 
AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: 
Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-43-01/1-2
red.: J. Szpet, D. Jackowiak,
Tytuł podręcznika: Świadek Chrystusa w rodzinie,
Wydawnictwo świętego Wojciecha, Poznań,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: 
AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: 
Świadek Chrystusa
Autor programu: KWK KEP

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-43-01/1-1
red.: Z. Marek,
Tytuł podręcznika: Jestem świadkiem Chrystusa w ro-
dzinie,
Wydawnictwo: WAM, Kraków
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

SZKOŁA ZAWODOWA
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Numer programu: 
AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem
Autor programu KWK KEP

Klasa I:
Numer podręcznika: AZ-51-01/1-1
red.: Z. Marek, 
Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym w społe-
czeństwie,
Wydawnictwo: WAM, Kraków,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: 
AZ-5-01/1 z 20 IX 2001
Tytuł programu: Z Chrystusem
Autor program KWK KEP

Klasa II:
Numer podręcznika: AZ-52-01/1-1 
red.: Z. Marek, 
Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym w rodzinie,
Wydawnictwo: WAM, Kraków,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

SZKOŁY SPECJALNE
Numer, tytuł, autor programu Podręczniki
Wykaz programów i podręczników dla szkół specjalnych nie ulega zmianie w porównaniu z ro-
kiem poprzednim. (http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-
-katechezy/10-biuro-programowania-katechezy/19-numery-programow-i-podrecznikow)
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przypominamy że autorem:

• podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego w polsce jest konferencja 
episkopatu polski,

• programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach jest komisja 
Wychowania katolickiego konferencji episkopatu polski.

ForMacja perMaNeNtNa

Nauczycieli reliGii – katecHetóW

katecheci kierowani do pracy w szkole otrzymują misję kanoniczną do nauczania religii w 
imieniu kościoła katolickiego. jednym z warunków dla przedłużenia tej misji jest formacja 
permanentna (kan. 780 kpk). Wydane w 2001 roku dyrektorium katechetyczne kościoła 
katolickiego w polsce zwraca uwagę na to, że skuteczność katechezy zapewnia odpowiednia 
formacja katechetów. przekonanie to wypływa z tradycji kościoła, który zawsze wyrażał 
przekonanie, że wychowanie osoby ludzkiej dokonuje się najskuteczniej w wyniku osobo-
wego oddziaływania (nr 149). 

Formacja dotyczy wszystkich katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych. kapłani tak-
że uczestniczą w warsztatach katechetyczno – pedagogicznych, ale mają odrębne terminy 
formacji. 

spotkania formacyjne i dni skupienia dla katechetów są więc oBowIĄZkowe.

ForMacja perMaNeNtNa

katecHetóW ŚWieckicH, sióstr i Braci zakoNNycH

Formacja duchowa

W ramach formacji duchowej katecheci świeccy oraz siostry zakonne uczestniczą obliga-
toryjnie w roku szkolnym w dwóch spotkaniach formacyjnych – w okresie adwentowym i 
wielkopostnym. spotkania te mają charakter ćwiczeń duchowych, a więc katecheci uczest-
niczą we Mszy św., medytacji, rozważaniu słowa Bożego, konferencjach ascetycznych. tego 
typu spotkania mają pomóc katechetom wypełniać poprzez swoją posługę misję kościoła i 
pogłębiać swoje powołanie katechetyczne.

UwaGa:

każdy z katechetów świeckich oraz siostry zakonne są zobowiązani do uczestnictwa w spot-
kaniach formacyjnych tzw. „ogniskach katechetycznych” przeznaczonych dla etapu eduka-
cyjnego, który został im jako katechetom powierzony w pracy katechetycznej. 
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InformacJe BIeŻĄce

ankieta katechetyczna
każda parafia do 30 września 2013 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki kato-
lickiej ankietę katechetyczną. ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących 
na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się 
na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na kateche-
zę. prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 
września 2013 roku.
Formularz ankiety katechetycznej znajduje się na stronach internetowych:
www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl 

ankieta personalna
katecheci, którzy nie złożyli dotychczas w Wydziale Nauki katolickiej uzupełnionej an-

kiety personalnej, mają obowiązek uczynić to do 30 września 2013 roku. Formularze można 
otrzymać w Wydziale Nauki katolickiej oraz na stronach: www.diecezja.waw.pl; www.ka-
techeza.floriańska3.pl 

prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych 
kwalifikacjach oraz aktami awansu zawodowego, otrzymanymi dyplomami uznania w tym 
samym terminie.

Wszystkich katechetów zobowiązujemy do założenia kont na stronie wydziału kateche-
tycznego: www.katecheza.floriańska3.pl do 30 września 2013 roku. W ten sposób wszystkie 
informacje dotyczące katechezy w naszej diecezji będą docierały do księży i państwa na czas.

sposób logowania:
wchodzimy na stronę internetową www.katecheza.floriańska3.pl

1. klikamy link na górze po lewej stronie zarejestruj się
2. Wypełniamy  pola nazwa użytkownika, adres e-mail, imię i nazwisko i zapisujemy.
3. czekamy aż pojawi się e-mail na naszej skrzynce z informacją, że rozpoczęliśmy pro-

cedurę rejestracji.
4. W tym czasie administrator tez dostaje informację i aktywuje użytkownika.
5. użytkownik po aktywacji dostaje e-mail z linkiem do jednokrotnego zalogowania się. 

klikamy go bądź kopiujemy i wklejamy w okno przeglądarki.
6. pojawia się nam strona internetowa Wydziału - klikamy zaloguj.
7. przekierowuje nas na stronę naszego konta. tam uzupełniamy dane (zdjęcie itp) ale 

przede wszystkim zmieniamy hasło i zapisujemy.
8. jesteśmy użytkownikiem uwierzytelnionym.
9. administrator teraz nadaje rolę katecheta.
10. po nadaniu roli otrzymujemy email z informacja ze nasze dane zostały zweryfikowane 

i ze mamy wypełnić formularz katechety.
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Praca dla katechetów
osoby ubiegające się o pracę katechety na terenie diecezji Warszawsko-praskiej powinny 
złożyć w sekretariacie Wydziału Nauki katolickiej następującą dokumentację: jedno zdjęcie, 
podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do dyrektora Wydziału, cv, kserokopie doku-
mentów potwierdzających wykształcenie, opinię proboszcza parafii miejsca zamieszkania 
(jeżeli osoba ubiegająca się o pracę była wcześniej katechetką – należy dostarczyć opinię 
proboszcza z dotychczasowego miejsca pracy).

WyBraNe WydarzeNia duszpasterskie

obchody dnia Papieskiego
tegoroczny – Xiii dzień papieski odbędzie się w niedzielę, 13 października 2012 roku, a 
przebiegać będzie pod hasłem jan paweł ii – papież dialogu. 
Na stronie Fundacji dzieło Nowego tysiąclecia: www.dzielo.pl można materiały duszpa-
sterskie i katechetyczne. Wydział Nauki katolickiej zaleca przeprowadzenie lekcji, nawią-
zujących to tego dnia i tego tematu.

Pielgrzymka maturzystów diecezji warszawsko-Praskiej na Jasną Górę
W roku szkolnym 2013/2014 pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na jasną Górę od-
będzie się w środę 23 października 2013 roku. zasady jej organizowania są takie same jak w 
ubiegłych latach. zapraszamy na to spotkanie Maturzystów wszystkich szkół naszej diecezji 
wraz z nauczycielami. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrektorów szkół.
zmiana terminu pielgrzymki maturzystów jest podyktowana ciągłymi prośbami kierowany-
mi do Wydziału Nauki katolickiej by nie był to termin związany z rekolekcjami szkolnymi. 
Mamy nadzieje, że ten termin będzie odpowiedni. 
szczegółowe informacje, list księdza arcybiskupa z tej okazji i program pielgrzymki zostaną 
przekazane poprzez stronę internetową Wydziału Nauki katolickiej.

oliMpiady i koNkursy
konkurs diecezjalny
W roku szkolnym 2013/2014 w naszej diecezji zostanie przeprowadzony konkurs diece-
zjalny. 
dla klas i-iii – konkurs plastyczny związany z nawiedzeniem Figury Matki Bożej lore-
tańskiej w parafiach naszej diecezji.
dla klas iV-Vi – konkurs literacki – list do papieża z końca świata. 
dla gimnazjalistów – konkurs wiedzy – jak kuba Bogu – szlak świętego jakuba
regulaminy tych konkursów i zasady uczestnictwa zostaną opublikowane na stronie Wy-
działu nauki katolickiej do 20 września 2013 roku.
dla szkół ponadgimnazjalnych organizowana będzie olimpiada teologii katolickiej. Nie-
zbędne informacje znajdują się już na stronie internetowej wydziału.
informacje o innych konkursach i olimpiadach, które otrzymuje wydział będą sukcesywnie 
zamieszczane na stronie internetowej wydziału.
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iNForMacje WydziałóW duszpasterskicH 

kurii Biskupiej WarszaWsko-praskiej

konferencJa – radIo warSZawa

„Miejmy odwagę uczyć i wychowywać” - konferencja dla świadomych rodziców

21 września 2013 r.

ideologia gender w europie zachodniej oraz jej kierunki w polsce. etyka seksualna. eduka-
cja medialna dzieci. Współczesne zagrożenia wiary w perspektywie wychowania oraz odwa-
ga uczenia i wychowywania to tematy, które zostaną poruszone na konferencji. 

Głównym przesłaniem całodziennego spotkania jest zwrócenie uwagi na wielorakie zagro-
żenia dotykające dzieci zarówno w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, jak i edukacyj-
nym. Ważnym aspektem wielokierunkowych rozważań będzie rozbudzanie świadomości 
rodziców o możliwościach własnego wyboru stylu życia, edukacji, a więc przyszłości ich 
dzieci – mówi joanna Białobrzeska z creodidasko, współorganizator konferencji. 

do udział w konferencji zaprosiliśmy specjalistów i wykładowców z kraju i zagranicy, którym 
bliskie są problemy edukacyjno-wychowawcze nurtujące współczesne środowiska zarówno 
oświatowe, jak i społeczne, świeckie i kościelne. W przystępny i kompleksowy sposób istotę 
zjawiska, zwanego ideologią gender, ukaże dr Gabriele kuby, znana w środowiskach katoli-
ckich niemiecka socjolog, która opisuje w swoich wywiadach przerażający stan przymusowej 
edukacji seksualnej w europie zachodniej. o wpływie tego procesu na nasze społeczeństwo 
opowie prof. Maria ryś. Na temat etyki seksualnej wypowie się abp Henryk Hoser sac. 
zagadnienia edukacji i wychowania dzieci w odniesieniu do wyzwań dynamicznie rozwija-
jącego się świata zaprezentuje joanna Białobrzeska. ksiądz dr Mirosław Nowosielski wska-
że współczesne zagrożenia duchowe. redaktor jacek karnowski poprowadzi konferencję 
oraz omówi rolę edukacji medialnej w wychowaniu dzieci.

konferencja dla rodziców „Miejmy odwagę uczyć i wychowywać” już 21 września (sobota) 
w Wyższym seminarium duchownym diecezji Warszawsko-praskiej przy ul. Mehoffera 2, 
Warszawa - tarchomin. 
dojazd autobusami: 101, 126, 133, 186, 509, 516, 518, E-6, przystanek Mehoffera. 
organizatorzy: creodidasko, radio Warszawa. partner: Fundacja salvatti.pl. 

cena wejściówki - 40 zł, dla małżeństwa - 35 zł od osoby. 
rejestracja uczestnictwa i możliwość dyskusji na stronie:  www.miejmyodwage.pl

do dyspozycji mediów: joanna Białobrzeska, tel. 502 502 464
katarzyna Wójcik, pr radio Warszawa, 604 336 290, kwojcik@radiowarszawa.com.pl 
katarzyna Matusz, pr Fundacja salvatti.pl, 503 163 276, katarzyna.matusz@gmail.com 
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program konferencji:

  9.00-10.00 rejestracja, powitalna kawa.
10.00-10.30 abp Henryk Hoser: słowo wstępne.
10.30-11.20  joanna Białobrzeska: Miejmy odwagę uczyć i wychowywać.
11.20-11.30 przerwa.
11.30-13.00 dr Gabriele kuby: 
  ideologia gender w europie zachodniej w odniesieniu do rodziców.
13.00-13.30 przerwa na lunch.
13.30 – 14.15 prof. Maria ryś: kierunki ideologii gender w polsce.
14.15-15.30 ks. dr Mirosław Nowosielski: 
  Współczesne zagrożenia wiary w perspektywie wychowania.
15.30-16.00 jacek karnowski: 
  edukacja medialna, czyli jak wychowywać nasze dzieci do właściwego 
  odbioru mediów.
16.00-17.00 konferencja prasowa, dyskusje przy kawie.

W y k ł a d o w  c y
abp Henryk Hoser – pallotyn,  misjonarz,  lekarz,  arcybiskup ad personam,  biskup 
diecezjalny warszawsko-praski. dr Gabriele kuby – socjolog, publicystka i krytyk spo-
łeczny, autorka książek. ks. dr Mirosław Nowosielski – kapłan diecezji łowickiej, psy-
cholog, pracownik naukowy na katedrze psychologii Małżeństwa i rodziny Wsr 
uksW w Warszawie. Wieloletni terapeuta współpracujący z małżeństwami. prof. 
Maria ryś – psycholog, profesor uniwersytetu kardynała stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie. jacek karnowski – dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”. 
joanna Białobrzeska - pedagog, ekspert popularnych miesięczników: „twoje dziecko”, „Bli-
żej przedszkola” oraz poradnikowych stron internetowych dla rodziców i nauczycieli. au-
torka ponad 100 podręczników i książek dla dzieci. promotorka nowych metod pracy z 
dziećmi uwzględniających ich potrzeby, style uczenia. od prawie 4 lat prowadzi popularną 
audycję radiową dla radia Warszawa pt. „Wychowywać, ale jak?”.

specjalNy oŚrodek WycHoWaWczy caritas dla dzieWeczĄt!

informujemy o wolnych miejscach w specjalnym ośrodku Wychowawczym, który znajduje 
się w budynku caritas naszej diecezji przy ul. kawęczyńskiej 49. przyjmujemy dziewczęta 
z całej polski w wieku od siedmiu lat do ukończenia nauki (maksymalnie do 24 roku życia), 
które posiadają orzeczenie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiar-
kowanym lub z orzeczeniem do  nauczania specjalnego.  pobyt w ośrodku jest bezpłatny! 
zapewniamy: całodobową i całotygodniową opiekę, pomoc edukacyjną, bezpłatny dowóz 
do szkoły. do dyspozycji w naszym ośrodku są świetlice, sala komputerowa, pokoje dwu 
i trzyosobowe z łazienkami. dziewczęta kontynuują naukę w specjalnych szkołach zawo-
dowych o zawodzie: fryzjer, hotelarz i cukiernik. kontakt telefoniczny: 22/ 818 81 49 lub  
z biurem caritas: 22/ 619 44 76 

ks. andrzej kowalski
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szkolNe koła caritas

zachęcam do tworzenia w szkołach (na każdym poziomie edukacyjnym) szkolnych kół 
caritas. działalność w tych kołach uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby ludzi potrze-
bujących. uczy wrażliwości i otwiera serca młodych ludzi. skc niosąc pomoc w swoich 
lokalnych środowiskach włączają się w działalność caritas diecezji Warszawsko - praskiej. 
skc w naszej diecezji jest ponad 60, w ostatnim roku powstało ok 20 kół.

opiekunem skc może być katecheta (byłoby dobrze) ale może być też nim każdy inny 
nauczyciel.

Wszystkich opiekunów szkolnych kół caritas działających na terenie naszej diecezji oraz 
tych wszystkich nauczycieli którzy w tym roku chcą założyć w swojej szkole skc i włączyć 
się w działalność caritas dWp zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w 
siedzibie caritas dWp, ul. kawęczyńska 49 dnia 24.09.2013 roku (wtorek) o godz. 16.30. 
rozpoczynamy spotkanie Mszą św.

ks. rafał paździoch
sekretarz caritas diecezji Warszawsko - praskiej

ul. kawęczyńska 49, 03 - 775 Warszawa
tel. 600 345 705, rpazdzioch@caritas.pl

„WoloNtariat W caritas jest treNdy” 
zapraszaMy Na szkoleNia

caritas diecezji Warszawsko-praskiej zaprasza nauczycieli i uczniów do uczestnictwa w 
projekcie „Wolontariat w caritas jest trendy – projekt propagujący wolontariat i aktywizu-
jący młode pokolenie”. 

W ramach tego projektu odbędą się szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do nauczy-
cieli, pedagogów, jak i uczniów: z zakresu podstaw wolontariatu z użyciem nowatorskich 
metod (drama), akcje uliczne propagujące wolontariat, konkursy i festyny. zadanie skiero-
wane jest do mieszkańców Warszawy. 

Harmonogram szkoleń: 

szkolenia dla nauczycieli: 

jak zdobyć wolontariuszy, budowa zespołu i sieci wolontariackiej, jak docierać do potrzebu-
jących – 5 h, listopad 2013, 

Warsztat dramowy „Wolontariat jest trendy” – dla nauczycieli, studentów kierunków pe-
dagogicznych i pokrewnych propagujący idee wolontariatu, (20 h warsztatowych) liczba 
miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2013 pod nr tel.  22 619 44 76 
lub mailowo:  wolontariattrendy@wp.pl, warszawa-praga@caritas.pl, 
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ponadto dla gimnazjalistów i licealistów:

• akcja promocyjna w szkole – prowadzona na terenie szkoły (3 licea, 3 gimnazja) – 
celem akcji jest promocja wolontariatu wśród uczniów, zachęcenie ich do udziału w 
różnorodnych działaniach na rzecz potrzebujących działania prowadzone z użyciem 
nowatorskich metod, 

• szkolenie dla wolontariuszy gimnazjum i liceum: artterapia, gry i zabawy integracyjne 
(15-20 osób) listopad 2013 – celem warsztatu jest przygotowanie młodzieży i wyposa-
żenie jej w odpowiednie umiejętności, które umożliwią jej pracę wolontariacką z młod-
szymi – zainteresowane szkoły prosimy o kontat, decyduje kolejność zgłoszeń, 

• konkurs literacki pod tytułem „caritas to znaczy kocham i pomagam” dla licealistów 
i gimnazjalistów – październik 2013, szczegóły konkursu na stronach www.warszawa-
-praga.caritas.pl od 20 września 2013, 

Nauczycieli zainteresowanych warsztatami lub inną formą współpracy zapraszamy do kon-
taktu:  wolontariattrendy@wp.pl, paulina  rozynek, tel. 609 5536 712 
zadanie „Wolontariat w caritas jest trendy” realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków 
m.st. Warszawy.

oGłoszeNia duszpasterstWa rodziN dW-p

od ponad roku z inicjatywy ks. arcybiskupa Henryka Hosera, w obliczu zagrożeń  wo-
bec jakich stoi rodzina, w trosce o świętość i dobro małżonków, powoływane są systematycz-
nie w diecezji ParafIalne oŚrodkI formacJI rodZInY.

W sytuacji coraz częstszego zagubienia się człowieka we współczesnym świecie, pełnego 
alienacji i niespełnienia (co wyraża się wzrostem liczby samobójstw, rozwodów, kohabitacji, 
samotnego macierzyństwa…) istnieje pilna potrzeba przypominania i promowania war-
tości małżeństwa, zbudowanego na naturalnym związku mężczyzny i kobiety mocą miłości 
wyłącznej, wiernej, trwałej i płodnej, oraz promowania wartości rodziny i jej fundamental-
nego znaczenia w życiu każdego człowieka i w życiu społecznym.

Wyszkoleni formatorzy zapraszają  małżeństwa z różnym stażem na nieodpłatne spotka-
nia indywidualne, które mają na celu pomóc małżonkom w ich codziennym trudzie budo-
wania szczęśliwej relacji małżeńskiej i rodzicielskiej. 

program „ewangelizacja intymności małżeńskiej” obejmuje również delikatną sferę 
seksualności człowieka, wskazując jak radzić sobie z własną seksualnością, jak ją właściwie  
przeżywać w celu kształtowania dobrej, uszczęśliwiającej relacji intymnej małżonków.

zainteresowanych prosimy o kontakt w parafiach:  

• matki Bożej królowej Polski w aninie, Warszawa, ul. rzeźbiarska 46 
       (a. Warwińska)
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• Św. marii magdaleny na Ugorach, Warszawa, ul. echa leśne 2 
       (mgr jolanta Gozdecka,  mgr aleksandra ziątek)
• Sanktuarium matki Bożej królowej Polskich męczenników na Grochowie 

Warszawa, al. stanów zjednoczonych 55, 
(mgr Beata Gościńska)

• Św. ojca Pio na Gocławiu, Warszawa, ul. Gen. e. Fieldorfa 1, 
(mgr a. jackowska)

• katedra Św. michała arch.na Pradze, Warszawa, ul. Floriańska 3
• Zmartwychwstania Pańskiego na targówku, Warszawa, ul. księcia ziemowita 39, 

(mgr ewa i kazimierz adamaszek)
• Świętej rodziny na Zaciszu, Warszawa, ul. rozwadowska 9/11 

(mgr Żaneta elsner)
• Św. Jana kantego w legionowie, ul. ks. j. schabowskiego 2 

(mgr Marzena i tomasz kaczorowscy)
• Św. Izydora w markach, al. j. piłsudskiego 93, 

(mgr karina skrzypczak)
• matki Bożej królowej Polski w Jabłonnie, ul. Modlińska 105a, 

(mgr a. Buganik)

2/ istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej specjalistycznej pomocy 
w ramach funkcjonującej przy duszpasterstwie rodzin dW-p 

SPecJalIStYcZneJ dIeceZJalneJ PoradnI rodZInneJ 
(Warszawa, ul. Grochowska 194/196, i piętro, nad księgarnią).

udzielamy pomocy w zakresie:
• konsultacji psychologicznych
• konsultacji pedagogicznych
• konsultacji prawnych
• mediacji małżeńsko-rodzinnej
• systemowej terapii rodzin
• indywidualnej terapii dorosłych
• konsultacji psychiatrycznych
• rozpoznawania płodności

kontakt,  szczegółowe informacje oraz zapisy: tel. pn-pt. (22) 512-00-91, 512-00-90

3/ Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na bezpłatne 
warsztaty Umiejętności wychowawczych, prowadzone przez mgr krystynę romanik. 
zajęcia obejmujące całościowo 40 godzin warsztatowych, będą odbywały się raz w tygodniu, 
w siedzibie duszpasterstwa rodzin dW-p w Warszawie przy ul. Grochowskiej 194/196
zapraszamy małżeństwa, rodziców, nauczycieli, księży ! 

informacje i zapisy: tel. (22) 512-00-91, Małgorzata Walaszczyk, dyrektor specjalistycznej 
diecezjalnej poradni rodzinnej
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kursy BiBlijNe i jĘzykoWe pWtW 
W roku akadeMickiM 2013/2014

papieski Wydział teologiczny w Warszawie sekcji św. jana chrzciciela zaprasza do udziału 
w kursach biblijnych i języków starożytnych w bieżącym roku akademickim. Wszystkie 
spotkania mają charakter otwarty, jednak istnieje także możliwość otrzymania świadectwa 
ukończenia wybranego kursu dla zainteresowanych. kartę uczestnictwa i ankietę personalną 
będzie można pobrać ze strony internetowej pWtW (pwtw.pl) lub otrzymać w kościele 
podczas pierwszych spotkań w październiku.

spotkania prowadzą bibliści z uksW i pWtW i odbywają się one w kościele św. kazimie-
rza sióstr Benedyktynek sakramentek przy rynku Nowego Miasta w Warszawie według 
ustalonego programu.

KURSy BIBlIJNE KURSy JęZyKOWE
Mistyka ewangelicznych symboli
ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
poniedziałki: 7 X, 4 XI, 13 I, 3 II, 3 III, 
5 V
19.oo – Msza św., 19.3o – spotkanie

Wprowadzenie do biblijnego j. greckiego 
(A1)
s. dr Judyta Pudełko PDDM
przed poniedziałkowymi spotkaniami
kursów biblijnych o godz. 17.3o

Psalmy Biblii Hebrajskiej
ks. dr Andrzej Tulej
poniedziałki: 14 X, 18 XI, 20 I, 10 II, 10 
III, 12 V
19.oo – Msza św., 19.3o – spotkanie

Wprowadzenie do łaciny kościelnej (A1)
mgr Katarzyna Majcherek
czwartki o godz. 18.oo przed liturgią Go-
dzin
(od października do maja)

Lectio divina Ewangelii niedzielnej
s. dr Judyta Pudełko PDDM
poniedziałki: 21 X, 25 XI, 27 I, 17 II, 17 
III, 19 V
19.oo – Msza św., 19.3o – spotkanie

Biblijny język hebrajski (A2)
ks. dr Andrzej Tulej
czwartki o godz. 20.oo po liturgii Godzin
(od października do maja)

2. portal edukacyjno-ewangelizacyjny pWtW

papieski Wydział teologiczny w Warszawie sekcji św. jana chrzciciela zaprasza na por-
tal edukacyjNo-eWaNGelizacyjNy (e-pwtw.pl). powstałe przy pWtW 
studio nagrań prowadzi rejestrację wykładów, spotkań i wydarzeń, zarówno o charakterze 
edukacyjnym jak i ewangelizacyjnym. Na portalu udostępniony został już materiał dwóch 
kursów biblijnych: „chrześcijańska lektura starego testamentu” oraz „Lectio divina - od 
teorii do praktyki”. inne materiały są w przygotowaniu. 

Żeby skorzystać z kursów, należy się najpierw zarejestrować i po wybraniu kursu wprowa-
dzić klucz dostępu. szczegóły zostały podane na wizytówce.
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papieskie dzieła MisyjNe

Niech będzie pochwalony jezus chrystus!

Witam serdecznie u schyłku lata :-) kalendarz nieubłaganie wskazuje, że czas wracać do 
bardziej wytężonej pracy. Mam nadzieję, iż tego lata udało się nieco wypocząć i zebrać siły 
do dalszej działalności katechetycznej. zwracam się w związku z Misyjnymi Materiałami 
Formacyjnymi dla dzieci na rok 2013/2014, przygotowanymi przez papieskie dzieło Mi-
syjne dzieci. tegoroczne materiały zatytułowane są „jesteśmy światłością świata”. dzięki 
ubiegłorocznym informacjom przekazywanym za pośrednictwem Wydziałów katechetycz-
nych, dzięki serdeczności dyrektorów i przedstawicieli tychże Wydziałów, wielu kateche-
tów skorzystało z propozycji prowadzenia kół misyjnych w swoich szkołach w ramach tzw. 
Godzin karcianych. Będziemy zatem wdzięczny za rozpowszechnienie (np. podczas odpraw 
katechetycznych) informacji o bieżących materiałach. W przeciwieństwie do ubiegłorocz-
nego wydania, aktualne nie zawiera wydrukowanego programu „godzin karcianych”, ale ta-
kowy pojawi się na stronie papieskiego dzieła Misyjnego dzieci jeszcze przed pierwszym 
szkolnym dzwonkiem :-)

tym, którzy swą działalność misyjną wzbogacają o elementy misyjne, polecamy także „Bajki 
zza mórz i oceanów”. Wydanie zawiera dwie płyty z nagranymi bajkami z całego świata (do 
nabycia w pdMd lub sklepiku internetowym: http://www.missio.pl/ ).

z wielką wdzięcznością za otwartość, życzliwość i okazaną pomoc, załączam plik z tego-
rocznymi materiałami formacyjnymi. pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionych owo-
ców pracy w nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014. szczęść, Boże!

dr aneta rayzacher-Majewska

Gra Miejska dla uczNióW szkół poNadGiMNazjalNycH

21 września w godzinach do 10.00-15.30 zostanie przeprowadzona gra miejska pt. „Histo-
ria w kościołach 1981-1983”. organizatorzy: centrum duszpasterstwa archidiecezji War-
szawskiej sp. z o.o. i lokalna organizacja turystyczna skarbiec Mazowiecki.

Gra przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dotyczyć będzie udziału 
środowisk działających przy świątyniach warszawskich w organizowaniu pomocy osobom 
represjonowanym w stanie wojennym.  zadaniem graczy będzie włączenie się w działalność 
prymasowskiego komitetu pomocy Bliźniemu, a więc m.in. wykonywanie powierzonych 
„misji” przekazywanych przez konspiratorów opozycyjnych, których trzeba będzie odróżnić 
od tajnych agentów. W związku z tym konieczna jest znajomość podstawowych faktów 
historycznych z l. 1981-1983 (np. jakie organizacje działały w tamtym czasie, w jakich for-
mach udzielano pomocy prześladowanym i ich rodzinom) i realiów ówczesnego życia.

Gra ma również zainspirować do dalszych, samodzielnych poszukiwań i pogłębiania wiedzy 
społeczno-historycznej związanej z kościołem warszawskim. 

szczegóły organizacyjne na stronie www.historiawkosciolach1981-83.pl i na Facebooku. 
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