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WYDAWNICTWO 
KATECHETYCZNE 

powołane jesienią 2011 roku przez kard. Kazimierza 
Nycza, metropolitę warszawskiego i abp. Henryka 
Hosera, biskupa warszawsko-praskiego. 

w ofercie  wydawnictwa
podręczniki do wszystkich poziomów nauczania: 
dla szkoły podstawowej, gimnajuzm 
oraz liceum i technikum. 

autorami podręczników jest grupa katechetów, 
związanych ze środowiskiem Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
której przewodniczy ks. prof. dr hab.  Piotr Tomasik. 

ISBN 978-8-3642440-5-6

K A R T Y  P R A C Y

Kto
 spożywa moje Ciało, ma życieKL ASA  III  SZ KO ŁY  P O D S TAW OWEJ

Ta szkatułka jest pomocą w nauce religii 
w kl. III. Możesz ją złożyć wraz z rodzicami 
albo podczas lekcji religii w szkole.

Instrukcja: Linie ciągłe są liniami 
cięcia, a przerywane oznaczają 
miejsca zgięcia papieru. Wytnij 
formę z okładki książki i sklej. 

Wytnij też okienko na jednej ze ścian 
szkatułki – przez nie będziesz wrzucać do 
szkatułki karteczki z cytatami związanymi 
z sakramentem Eucharystii.
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Dorysuj wymyślone przez siebie tło ilustracji. 
Na chmurkach zapisz swoje dobre postanowienia 
na ten rok szkolny.

S Z K O Ł A 
P O D S T A W O W A

Połącz kropki i pokoloruj rysunek.

ISBN 978-83-64244-04-9
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Wytnij i złóż lilię dla Maryi.
Linie ciągłe to linie cięcia, a linie 
przerywane to miejsca, w których 
należy zagiąć kartkę. W sposób 
uroczysty możecie podarować 
lilię Matce Bożej, na przykład 
podczas nabożeństwa 
maryjnego lub liturgii.

OKLADKA_karty-pracy_kl1.indd   1 17-07-13   11:42:55

A oto Ja  jeste m z wamiKL A SA  II  SZ KO ŁY  P O D S TAW O W EJ

K A R T Y  P R A C Y

Pokoloruj wykres kolorami 
odpowiadającymi poszczególnym 

okresom liturgicznym.
ISBN 978-8-3642440-5-6
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Wytnij i złóż szopkę bożonarodzeniową 
jak na poniższej ilustracji. 
Linie ciągłe to linie cięcia, 
a linie przerywane 
to miejsca, w których 
należy zagiąć kartkę.

OKLADKA_karty-pracy_kl2_ok_kolekt.indd   1 17-07-13   12:38:24

Oferta Wydawnictwa Katechetycznego, 
przykładowe katechezy wszystkich podręczników, 
poradników i kart pracy, bezpłatna, elektroniczna 
wersja poradników metodycznych.

„Wirtualna teczka” pomocy katechetycznych 
m.in. z multimediami, dopasowanymi do każdej 
jednostki lekcyjnej, rocznym rozkładem materiału 
i poradnikami metodycznymi.

WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE 
poleca także

KARTY PRACY 
dla klas: 1, 2 i 3 szkoły podstawowej

ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE
www.wydawnictwokatechetyczne.pl                                 www.portalkatechetyczny.pl
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WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ – STRUKTURA

ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
tel.: +48-22-5181512, (w pilnych sprawach) tel. kom.: +48 606 301 359, e-mail: dkpp@wp.pl;
przyjmuje w siedzibie Wydziału we wtorki i piątki w godz. 10.00 – 13.00, (po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu emaliowym)

ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
tel.: +48-22-5181511, e-mail: mariuszczyzewski7@wp.pl;
przyjmuje w siedzibie Wydziału w poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00, (po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym bądź po potwierdzonym przez wydział zgłoszeniu emaliowym)

s. Cecylia Stusowicz – Referentka do spraw katechetycznych.
obecna w siedzibie wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.  
(W czwartki dzień wewnętrzny i wizytacje) tel. +48-22-5181511; email: scecylias@gmail.com

DORADCY METODYCZNI
L. 
P

Imię i na-
zwisko

Rejon/
zakres 
działania

Miejsce 
pracy

Telefon 
kontaktowy

e-mail dyżur

1 dr
Marzanna 
Dubińska

m. st. 
Warszawa

Szkoła Pod-
stawowa
nr 203
w Warsza-
wie, 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 mgr lic.
Agnieszka 
Wiecze-
rzańska–
Perkins

m. st. 
Warszawa

CIX Liceum 
Ogólno-
kształcące 
im. Heleny 
Modrzejew-
skiej w War-
szawie,
ul. Warcha-
łowskiego 4.

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

3 dr
Beata
Zielińska

m. st. 
Warszawa

Szkoła Pod-
stawowa
nr 263 w ZS
nr 52 w War-
szawie,  
ul. Szegedyń-
ska 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 for-
my szkoleń i spotkań, które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Doradcy 
wspomagają katechetów poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. Są pomocą w two-
rzeniu szkolnych systemów wychowania. Doradcy przeprowadzają także koleżeńskie hospi-
tacje lekcji u katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

WIZYTACJE KATECHETYCZNE
W roku szkolno-katechetycznym 2014/15 odbędą się kolejne wizytacje katechetyczne szkół 
i katechetów. Połączone będą one z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzanymi co 
pięć lat przez Biskupów. Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji katechetycz-
nej jest proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły.
Katecheta przed obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dy-
daktyczne zajęć w nauczanych klasach oraz wykaz podręczników.
Wizytacja katechetyczna obejmuje:

W szkole:
1. Spotkanie z Dyrekcją szkoły
2.  Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczycieli religii (m.in. ważność skierowa-

nia do nauczania religii tzw. misji kanonicznej)
3.  Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie). Ka-

techeta powinien posiadać konspekt lekcji. Po lekcji przewidziane jest jej omówienie.

W parafii:
1. Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza Katechetycznego.

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII
ks. Piotr Pierzchała
ks. Mariusz Czyżewski
s. Cecylia Stusowicz
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KALENDARIUM WYDZIAŁU NAUKI KATOLICKIEJ 2014/2015

29.08.2014  odprawa katechetyczna – Msza święta Abp Henryk Hoser, Wykład: 
Ks. Prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak – „Aktualne wyzwania polskiej 
katechezy”

30.08.2014  odprawa katechetyczna – Msza święta Bp Marek Solarczyk, Wykład: 
Ks. Prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak – „Aktualne wyzwania polskiej 
katechezy”

20.09.2014 formacyjne spotkanie w terenie – Laski, Palmiry, Izabelin
10.10.2014 warsztaty – formy plastyczne w katechezie – p. Longina Cywińska
11.10.2014 warsztaty – formy plastyczne w katechezie – p. Longina Cywińska
18.10.2014 od godz. 10.00 – Warsztaty teatralne – par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi
 Panny w Zerzniu – 5-godzinne z aktorką panią Agatą Mastalerz – Formy
 teatralne na lekcji religii
22.10.2014  pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (konferencja – ks. Grzegorz 

Zagórowski)
25.10.2014  spotkanie katechetów rejon I par. (Matki Bożej Różańcowej,  

ul. Wysockiego 8, Warszawa)
27. 10. 2014 warsztaty biblijne – Biblia dla zbuntowanych chłopaków – ul. Floriańska 2a
15.11.2014  spotkanie katechetów rejon II (par. Matki Bożej Królowej Polski,  

ul. Kurkowa 35 – Wołomin)
21.11.2014  warsztaty – wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcji religii – Mińsk 

Maz.,– LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej, ul. Piękna 7a  
godz. 15.00-18.00

27.11.2014 szkolny etap OTK
29.11.2014  od godz. 10.00 – warsztaty – par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 

w Zerzniu – Trudny dialog z rodzicami uczniów – s. Otylia Pierożek
04.12.2014 Etap szkolny konkursu diecezjalnego dla gimnazjum
12.12.2014  godz. 11.00 opłatek dla Dyrektorów szkół, Spotkanie z ks. Arcybiskupem  

– sala kurialna – ul. Floriańska 3
13.12.2014  godz. 10.00-13.00 – Adwentowy dzień skupienia – sala kurialna  

– ul. Floriańska 3
10.01.2015  spotkanie katechetów rejon III (par. św. Karola Boromeusza  

– ul. Kadetów 33, Warszawa)
09.02.2015 etap szkolny konkursu dla szkoły podstawowej
20.02.2015  warsztaty – Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcji religii – Szkoła 

Podstawowa w Józefowie k/Legionowa, ul. Szkolna 62 – godz.16.00 – 
19.00

05.03.2015 diecezjalny etap OTK w WSD, ul. Mehoffera 2 – godz. 11.00
07.03.2015  od godz. 10.00 – Warsztaty teatralne par. Wniebowzięcia Najśw. Maryi 

Panny w Zerzniu – 5-godzinne z aktorką panią Agatą Mastalerz – Formy 
teatralne na lekcji religii

12.03.2015  termin składania prac na etap diecezjalny konkursu dla szkoły podstawowej
14.03.2015  godz. 10.00-13.00 – Wielkopostny dzień skupienia – sala kurialna  

– ul. Floriańska 3
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26.03.2015  etap diecezjalny konkursu dla gimnazjum – Zespół Szkół w Wielgolesie, 
ul. Szkolna 11, 05-334 Latowicz

16-18.04.2015 ogólnopolski etap OTK – Łomża
20.04. 2015 warsztaty biblijne – Jak pokazać Niewidzialnego? – ul. Floriańska 2a
25.04.2015  spotkanie katechetów rejon IV – par. św. Antoniego, ul. Wyszyńskiego 54, 

Mińsk Mazowiecki
28.04.2015 spotkanie młodzieży w katedrze przed niedzielą palmową
01-03.05.2015 pielgrzymka katechetów (okolice Pelplina)
14.05.2015  ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych  

– godz. 11.00 -kaplica kurialna
23.05.2015  godz. 10 – Podsumowanie pracy katechetycznej – sala kurialna  

– ul. Floriańska 3

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 for-
macja permanentna (kan. 780 KPK). Wydane w 2001 roku Dyrektorium katechetyczne 
Kościoła katolickiego w Polsce zwraca uwagę na to, że skuteczność katechezy zapewnia od-
powiednia formacja katechetów. Przekonanie to wypływa z tradycji Kościoła, który zawsze 
wyrażał przekonanie, że wychowanie osoby ludzkiej dokonuje się najskuteczniej w wyniku 
osobowego oddziaływania (nr 149).

Formacja dotyczy wszystkich katechetów świeckich, sióstr i braci zakonnych. Kapłani także  
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.
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UWAGA:
Każdy z katechetów świeckich oraz siostry zakonne są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach 
formacyjnych tzw. „Ogniskach katechetycznych”. W tym roku poza odprawą katechetyczną są to 
spotkania w rejonach oraz spotkanie podsumowujące prace katechetyczną. Każdy katecheta powi-
nien uczestniczyć w jednym spotkaniu w rejonie według przynależności szkoły do danego dekanatu.

Rejony katechetyczne:

Rejon I – BRÓDNOWSKI
W spotkaniu biorą udział katecheci z następujących dekanatów:
•	 Legionowo
•	 Nowy Dwór
•	 Bródno
•	 Praga
•	 Tarchomin

Rejon II – WOŁOMIŃSKI
W spotkaniu biorą udział katecheci z następujących dekanatów:
•	 Radzymin
•	 Zielonka
•	 Kobyłka
•	 Jadów
•	 Tłuszcz
•	 Wołomin

Rejon III – GROCHOWSKI
W spotkaniu biorą udział katecheci z następujących dekanatów:
•	 Anin
•	 Grochów
•	 Rembertów
•	 Otwock
•	 Kresy
•	 Sulejówek

Rejon IV – MIŃSKI
W spotkaniu biorą udział katecheci z następujących dekanatów:
•	 Mińsk – św. Antoni
•	 Mińsk – Narodzenia NMP
•	 Siennica
•	 Stanisławów

Pozostałe spotkania, które zostały przedstawione w poniższym informatorze są propozycją 
dla katechetów naszej diecezji. Mając na uwadze przedstawione przez Państwa podczas ubie-
głorocznej ankiety zapotrzebowania. Wychodzimy im naprzeciw. Zapraszamy do skorzysta-
nia z proponowanych spotkań i szkoleń. Wiemy, że są to spotkania dla katechetów z pasją.
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OFERTA SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH I SZKOLEŃ SPECJALI-
ST YCZNYCH:

Formacyjne spotkanie w terenie
Laski, Palmiry, Izabelin

20.09.2014
Godz. 10.00 – cały dzień.

Zapraszamy na całodzienne spotkanie wyjściowe z wędrówką przez Kampinos. Po drodze 
odwiedzimy: Laski, Palmiry i Izabelin. W trakcie Msza święta.
Zapisy do 15.09.2014 w WNK. Osobą zainteresowanym zostaną podane szczegóły. Zabie-
ramy ze sobą suchy prowiant.

Plastyczne pomoce dydaktyczne
zgodne ze znowelizowanymi dokumentami katechetycznymi

10-11.10.2014
Podziemia katedry warszawsko-praskiej

Prowadząca:
mgr Longina Cywińska
Opis zajęć:
W czasie warsztatu uczestnicy wykonują plastyczne pomoce dydaktyczne związane z tema-
tyką zajęć edukacyjnych, roku liturgicznego oraz modlitw katechizmowych.

Plan zajęć:
1. Przedstawienie nowych podręczników Wydawnictwa WAM, zgodnymi ze znowelizo-

wanymi dokumentami katechetycznymi – 0,5 godz.
2. Zapoznanie z autorską propozycją pomocy dydaktycznych dla katechetów – 0,5 godz.
3. Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych – 12 godz.
4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie oddziaływań wychowawczych – 0,5 godz.
5. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas pracy metodami aktywizującymi – 1 godz.
6. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych dotyczących symboliki chrześcijańskiej – 0,5 godz.

WARSZTAT 10.10.2014 (5 godz.) rozpoczęcie o godzinie 15.00

1. PLANSZA „ROK LITURGICZNY”
2. SKŁADANKA „EWANGELIŚCI”

WARSZTAT 11.10.2014 (10 godz.) rozpoczęcie o godzinie 10.00

1. PLANSZA „KRÓLESTWO BOŻE”
2. KOSTKI „EWANGELIA”
3. KOSTKI „DOBRA NOWINA”
4. PLANSZA „DRZEWO FIGOWE”
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Uczestnicy zabierają ze sobą:
1. długa linijka,
2. nożyczki,
3. ołówek
4. nożyk do tapet
5. kredki lub mazaki

Ponieważ na warsztatach będziemy korzystać z licznych materiałów plastycznych uczestnicy wpła-
cają do wydziału przy zapisie 15 zł. (na materiały). Koszt szkolenia pokrywa wydawnictwo WAM.

Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?
29.11.2014

Dom katechetyczny – przy parafii Wniebowzięcia NMP
Warszawa, ul. Trakt lubelski 157.

Rozpoczęcie godz. 10.00

Prowadząca:
mgr Otylia Olga Pierożek

Opis zajęć:
•	 Trudny rodzic – co to znaczy?
•	 Trudny rodzic moim rozmówcą
•	 Typy trudnego rodzica
•	 Strategie podejścia do różnych typów trudnych rodziców
•	 Pozyskanie trudnego rodzica dla szkoły

Metoda:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
Koszty organizacyjne: 30 zł.

Tablica interaktywna na lekcji religii
21.11.2014 oraz 20.02.2015

Termin: 21.11.2014 20.02.2015
Godzina: 15.00-18.00 16.00-19.00
Miejsce: Gimnazjum i Liceum Ogólno-

kształcące
im. Polskiej Macierzy Szkol-
nej
ul. Piękna 7a,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Szkoła Podstawowa w Józe-
fowie
ul. Szkolna 62,
05-119 Legionowo

Prowadzący: mgr Marzena Grzelczak
mgr Daniel Gałązka

mgr Agnieszka Powała

Koszt: 30 zł 30 zł
Zapisy w WNK do: 15.11.2014 15.02.2015
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Opis zajęć:
Uczestnicy nabywają ogólną wiedzę na temat tablic interaktywnych oraz podstaw przy-
gotowania atrakcyjnych multimedialnych pomocy do wykorzystania podczas zajęć. Celem 
szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego tworzenia treści interaktywnych, ćwiczeń 
z zakresu wykładanego przedmiotu. Tablica interaktywna nie jest tylko ekranem do wy-
świetlania filmów czy zdjęć lub prezentacji.

Warsztaty teatralne
18.10.2014 oraz 7.03.2015

Dom katechetyczny – przy parafii Wniebowzięcia NMP
Warszawa, ul. Trakt lubelski 157.

Rozpoczęcie godz. 10.00

Prowadząca:
Dr Agata Piotrowska-Mastalerz – z wykształcenia aktorka i nauczyciel emisji głosu. Absol-
wentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Początki kariery zawodowej to 
praca w Teatrze Jaracza w Łodzi. Kolejne lata w karierze teatralnej to praca w warszawskim 
Teatrze Studio i spotkanie z reżyserami Piotrem Cieplakiem oraz Zbigniewem Brzozą. 
Obecnie gra w Teatrze WARSAWY. Jest aktorką telewizją i filmową. Od 2007 roku pracuje 
jako nauczycielka techniki mowy i emisji głosu w Warszawskiej Szkole Filmowej. Od 2012 
prowadzi zajęcia z emisji głosu na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi warsztaty i szko-
lenia dla osób występujących publicznie.

Opis zajęć:

18.10.2014 r.
Czas ok 5 godz.
Zajęcia z metodami aktywizującymi z zaangażowanie każdego uczestnika. Wymagany wy-
godny ubiór i buty z miękką podeszwą (tenisówki).

Zagadnienia:
•	 metodyka pracy podczas tworzenia widowiska;
•	 elementarne zadania aktorskie;
•	 ćwiczenia na koncentracje;
•	 głos i dykcja jako narzędzie ekspresji;
•	 budowanie działania scenicznego;
•	 elementy widowiska – scenariusz. Dekoracja, kostium, rekwizyty, muzyka.
Mile widziana dyskusja i dzielenie się doświadczeniami.

7.03.2015 r.
Czas ok 5 godz.

Warsztat przeznaczony dla osób zawodowo posługujących się głosem. Dla nauczycieli, 
wykładowców, trenerów i wszystkich tych, którzy chcą poznać swój głos, wpłynąć na jego 
jakość i nauczyć się nim świadomie posługiwać.
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Zajęcia z metodami aktywizującymi z zaangażowanie każdego uczestnika. Wymagany wy-
godny ubiór i buty z miękką podeszwą (tenisówki).

Zagadnienia:
•	 fizjologia tworzenia głosu;
•	 głos naturalna, barwa organiczna;
•	 kształtowanie prawidłowych mechanizmów fonacyjnych, wzmacnianie głosu;
•	 wpływ emocji na jakość głosu, metody walki z tremą;
•	 świadome posługiwanie się głosem;
•	 prozodia mowy (intonacja, rytm, akcent);
•	 mowa a wizerunek osobowy, elementy pozawerbalne;
•	 higiena głosu;

Metoda:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
Koszty organizacyjne: każdy warsztat 30 zł.

Warsztaty Biblijne
27.10.2014 oraz 20.04.2015

Sala kurialna – budynek obecnej kurii
Warszawa, ul. Floriańska 2a

Czas: od godz. 15.00 do 17.30
Prowadząca:
Ks. dr hab. Bartosz Adamczewski oraz dr Aneta Rayzacher-Majewska

Opis zajęć:
27.10.2014 – Biblia dla zbuntowanych chłopaków
20.04.2015 – Jak pokazać Niewidzialnego?

Metoda:
Wykład, oglądanie filmu, ćwiczenia. Podczas tych spotkań zostanie pokazane jak wykorzy-
stać, zawarte w filmach, motywy biblijne na lekcji religii.
Koszty organizacyjne: 30 zł – za jeden warsztat.

Pielgrzymka katechetów
Szwajcaria Kaszubska

Termin 1-3 maja 2015 roku

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie przez stronę internetową. Serdecznie zapraszamy.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Termin: początek lipca 2015
Wyjazd z ks. Prof. Waldemarem Chrostowskim

Koszt 1250 $ + 100 zł.



12

Zapisy do 1 listopada 2014 roku w wydziale katechetycznym. Warunkiem zapisania jest 
wpłata zaliczki 250 $

Poniżej podajemy ramowy program. Może on ulec nieznacznym modyfikacjom.

1. Dzień, zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie i odprawa paszportowo-celna; – odlot 
samolotu do Tel Awiwu; – lądowanie i odprawa paszportowa; przejazd do BETLEJEM:  
po drodze Msza św. w kościele Nawiedzenia w AIN KAREM; kolacja i nocleg w Bet-
lejem.

2. Dzień: BETLEJEM – Bazylika Narodzenia, Grota Mleczna i Pole Pasterzy, obiad; 
Muzeum i Miejsce Pamięci Yad Va-Shem w Jerozolimie; Kneset i Menora – symbol 
Izraela; kolacja i nocleg w Betlejem.

3. Dzień: BETLEJEM – NAZARET; CEZAREA NADMORSKA (teren wykopalisk 
i akwedukt rzymski), HAJFA: sanktuarium „Stella Maris”; NAZARET – obiad, Bazy-
lika Zwiastowania NMP; KANA GALILEJSKA; kolacja i nocleg w Nazarecie.

4. Dzień: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW; TABGHA (sanktuarium Rozmnożenia 
Chleba i Ryb oraz kościół Prymatu Piotra), KAFARNAUM („Miasto Jezusa”), rejs 
statkiem po Jeziorze Galilejskim, obiad („ryba św. Piotra”); TYBERIADA (kościół  
św. Piotra), kolacja i nocleg w Nazarecie.

5. Dzień: GÓRA TABOR (Góra Przemienienia Jezusa); podróż do Jerozolimy;  
JERYCHO – obiad; BETANIA – sanktuarium Wskrzeszenia Łazarza; kolacja i nocleg  
w Jerozolimie.

6. Dzień: JEROZOLIMA: sanktuaria Góry Oliwnej: „Dominus Flevit”, Getsemani (Ba-
zylika Konania i Ogrójec); kościół „Pater Noster”; obiad; kościół św. Anny i Sadzawka 
Owcza; wspólna Droga Krzyżowa na jerozolimskiej Via Dolorosa, Lithostrotos i Bazy-
lika Grobu Pańskiego, kolacja i nocleg w Jerozolimie.

7. Dzień: JEROZOLIMA – Chrześcijański Syjon: Kościół św. Piotra o Pianiu Kogu-
ta („In Gallicantu”), Wieczernik, Bazylika Zaśnięcia NMP; Stare Miasto – Dzielnica 
Żydowska („Cardo”), Ściana Płaczu; obiad; czas wolny; kolacja i nocleg w Jerozolimie.

8. Dzień: wyjazd nad rzekę Jordan – miejsce chrztu Jezusa (granica izraelsko-jordańska); 
QUMRAN i kąpiel w MORZU MARTWYM; kolacja i nocleg w Jerozolimie.

9. Dzień: – wyjazd na lotnisko Ben Guriona w TEL AWIWIE; odprawa paszportowo-
-celna; odlot samolotu EL AL do Warszawy; lądowanie w Warszawie i zakończenie 
pielgrzymki.

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 
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powaga funkcji i wyzwania, jakie w sobie zawiera. Sprostanie wyzwaniu przynosi radość 
i daje satysfakcję osobistą i zawodową. Doskonałości od swoich uczniów wymaga 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 osobo-
wościowego. Celem jego pracy nie jest jedynie przekazanie wiedzy i umiejętności technicz-
nych obrzędowo – kultycznych, lecz przekazanie uczniom wiary katolickiej i wprowadze-
nie ich do życia w wierze (modlitwa prywatna, liturgiczna, praktyki religijne, życie według 
chrześcijańskich zasad moralnych itp.).

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,.

Przypominamy treść instrukcji określającej obowiązki katechetów 
Diecezji Warszawsko -Praskiej.

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA OBOWIĄZKI KATECHETÓW DIECEZJI 
WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Chrześcijańska formacja dzieci i młodzieży przynależy do misji Kościoła. Za prowa-
dzenie włączonego w tę misję procesu katechizacji odpowiedzialne są rodziny, parafie 
i szkoły. Praca nauczycieli religii (katechetów) z tej racji musi być realizowana zarówno 
na terenie szkoły jak i parafii. Pracując w tych dwóch środowiskach, katecheci winni także 
animować katechezę rodzinną.

Katecheta a szkoła.
•	 Katecheta w szkole podejmuje obowiązki wynikające z zatrudnienia go jako nauczy-

ciela, wynikające ze szkolnego planu lekcji, dokumentów oświatowych traktujących 
o organizacji zajęć oraz o odpowiedzialności nauczyciela.

•	 Nauczyciel religii (katecheta) zobowiązany jest do udziału w tworzeniu i realiza-
cji programu wychowawczego szkoły. Powinien także zadbać, aby do programu wy-
chowawczego szkoły włączyć rekolekcje szkolne, uroczystości o charakterze religijnym 
i patriotycznym, programy okolicznościowe itp. Nauczyciel religii należy do grona 
osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację tych punktów programu wycho-
wawczego.



14

•	 Nauczyciel religii (katecheta) powinien korzystać z prawa do prowadzenia na terenie 
szkoły zajęć pozalekcyjnych (harcerstwo, zajęcia sportowe, przygotowanie do konkur-
sów, tematyczne koła zainteresowań – biblijne, misyjne, charytatywne, wolontariat itp.).

•	 Katecheta ma obowiązek organizować i brać udział w pielgrzymkach uczniów, w tym 
szczególnie na spotkania młodzieży, maturzystów na Jasną Górę oraz w spotkaniu 
Młodych w sobotę przed Niedzielą Palmową itp.

•	 Katecheta musi dbać o kontakt z rodzicami swych uczniów, dlatego powinien być do 
dyspozycji w czasie zebrań, dni otwartych, jak też w innym czasie, w trakcie wy-
znaczonego dyżuru na terenie szkoły.

Katecheta a parafia.
•	 W ramach katechizacji parafialnej podkreślić trzeba współodpowiedzialność kate-

chetów szkolnych oraz duszpasterzy parafialnych za pogłębienie wiedzy religijnej 
oraz formację postaw płynących z wiary.

•	 Katecheta jest osobą, która nieustannie buduje swój autorytet jako wychowawca 
i świadek wiary. Dlatego też nauczyciel religii zobowiązany jest do aktywnej obecności 
na niedzielnych Mszach Świętych z udziałem dzieci oraz podczas uroczystościach 
parafialnych, szczególnie związanych z udzielaniem dzieciom i młodzieży sakramen-
tów świętych. Powinien zwłaszcza uczestniczyć w uroczystości udzielania sakramentu 
bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jest zarazem świętem parafii 
i okazją do wspólnej modlitwy, a także spotkania z Szafarzem sakramentu, Rodzi-
cami i Świadkami.

•	 Nauczyciele religii powinni mieć świadomość, że poprzez swą posługę katechetyczną, 
wykonywaną na terenie szkoły, uczestniczą w realizacji planu duszpasterskiego parafii 
i diecezji, dlatego muszą mieć stały kontakt z parafią, na terenie, której katechizują, 
z księdzem proboszczem, katechetami parafialnymi. Katecheci zobowiązani są do 
brania udziału w spotkaniach w parafii, których celem jest koordynacja działań 
pastoralnych i omówienie bieżących potrzeb oraz problemów.

•	 Nauczyciele religii mają obowiązek dbać o swój rozwój duchowy i doskonalenie me-
todyczne, dlatego muszą brać udział w dniach skupienia, warsztatach metodycz-
nych, spotkaniach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji War-
szawsko-Praskiej oraz doradców metodycznych nauczania religii.

•	 Katecheci i duszpasterze powinni troszczyć się o powstawanie wspólnot, grup i ruchów 
religijnych na terenie parafii. Przekazowi bowiem wiary dzieciom i młodzieży, prowa-
dzeniu do Boga i większej z Nim zażyłości służy doświadczenie wspólnoty.

•	 Katecheta powinien organizować zebrania z rodzicami na terenie parafii, szczególnie 
w trakcie bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty, Eucharystii i bierz-
mowania.

Prosimy księży proboszczów o objęcie szczególną troską katechezy i posługi katechetów 
w parafii, a zwłaszcza o:
1. Organizowanie spotkań dla wszystkich katechetów w parafii.
2. Organizowanie katechezy w parafii i szkole.
3. Występowanie do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie i wycofanie katechety 

do określonego przedszkola lub szkoły.
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4. Odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych.
5. Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych rekolek-

cji szkolnych oraz troska o ich właściwą organizację i przeprowadzenie.
6. Przekazywanie do Wydziału Katechetycznego ankiet katechetycznych.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI W DIECEZJI  
WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Przypominamy iż zgodnie z dekret księdza Arcybiskupa I Komunia święta na terenie 
naszej diecezji odbywa się w klasie III:

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

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP  
W SPRAWIE ŁĄCZENIA KLAS PODCZAS ZAJĘĆ Z RELIGII

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimal-
ną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną 
lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone.

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja 
Wychowania stoi na stanowisku:

•	 jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to 
np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia  
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Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  
w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów;

•	 jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania 
lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji Na-
rodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania 
i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie 
padało zapewnienie ze strony MEN: status nauczania religii w publicznych przedszko-
lach i szkołach się nie zmienia, a zatem jego organizacja winna odbywać się na dotych-
czasowych zasadach.

Warszawa 9 kwietnia 2013 r.
W imieniu Komisji

Ks. Marek Korgul
Sekretarz

Uchwała nr 15/364/2014
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przy-
kazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich no-
welizacji wraz z wykładnią
Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w  dniach 21-22 
czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotych-
czasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe 
brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie 
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograni-
czony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każ-
dego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczyn-
ki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie 
własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).
364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., 
określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.
Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie po-
dana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii 
diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.
Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
+ Stanisław Gądecki
+ Wojciech Polak

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac 

niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
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4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a  w  czasie 
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZY-
KAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:
„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac nie-
koniecznych”.

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:
 – 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 – 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
 – czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

stusa (tzw. Boże Ciało)
 – 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
 – 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
 – 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we 
Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac 
i zajęć, które utrudniają:

 – oddawanie Bogu czci,
 – przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
 – korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdzie-
kolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień 
świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca 
się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym 
lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali 
odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli 
Zesłania Ducha Świętego.

 – Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się 
w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, 
w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Po-
pielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
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CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie  
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

 – Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym 
a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).

 – Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piąt-
ki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, któ-
rzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także 
w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

 – Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe ży-
wienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

 – Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca 
(zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 – Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego cha-
rakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, 
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez 
wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięź-
liwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. 
Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego prze-
żywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

Za zgodność:
+ Wojciech Polak 

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO KATECHIZACJI OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Warszawa, dnia 6 maja 2014 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 2014/2015 należy korzystać wyłącznie 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
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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 Bożych, 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

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 Bożych, 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 Bożych, 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.
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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

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

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg 
dekretu biskupa przygotowują się do Pierw-
szego pełnego uczestnictwa w Eucharystii)
Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14
red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,
Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało,  
ma życie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

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,
Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa V
Numer podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w Jednego Boga,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń
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Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:
Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14
red.: ks. Mariusz Czyżewski;
Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół 
powszechny,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

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

Klasa III:
Numer podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14
Autor: ks. Piotr Tomasik,
Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

LICEUM I TECHNIKUM
Numer, tytuł, autor programu 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 Zmartwych-
wstałego w Kościele,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń
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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 Zmartwych-
wstałego w świecie,
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 III LO oraz III i IV Technikum:
Numer podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14
red.: ks. Piotr Pierzchała,
Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwych-
wstałego w rodzinie,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń

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 społeczeństwie,
Wydawnictwo: WAM, Kraków,
Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2015 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 2015 r.

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

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.
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INFORMACJE BIEŻĄCE

Ankieta katechetyczna
Każda parafia do 20 września 2014 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katoli-
ckiej ankietę katechetyczną według nowego formularza). Ankieta ma zawierać informacje 
o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i licz-
bie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających 
do szkoły i na katechezę. Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom 
proboszczom do 15 września 2014 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 2014 roku. Formularze 
można otrzymać w Wydziale Nauki Katolickiej oraz na stronach: www.diecezja.waw.pl;  
www.katecheza.floriańska3.pl
Prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwa-
lifikacjach oraz aktami awansu zawodowego, otrzymanymi dyplomami uznania w tym sa-
mym terminie.

Wszystkich katechetów zobowiązujemy do założenia kont na stronie wydziału kateche-
tycznego: www.katecheza.floriańska3.pl do 30 września 2014 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 proce-

durę rejestracji.
4. W tym czasie administrator też 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 że mamy wypełnić formularz katechety.

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, 
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podanie z prośbą o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Wydziału, CV, kserokopie do-
kumentów 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

Czwarty tydzień wychowania
Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-
patu Polski i Rady Szkół Katolickich. Ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest 
integralny rozwój człowieka.
Tydzień Wychowania nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni modlitw za 
dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień Wychowania jest obchodzony zawsze w tygo-
dniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (przypada 
ono 18 września). Najbliższy Tydzień Wychowania odbędzie się w dniach 14 – 20 września 
2014 r. pod hasłem: „Prawda fundamentem wychowania”. Zachęcamy do skorzystania z ma-
teriałów, które znajdują się na stronie: www.tydzienwychowania.pl
Materiały zostały również przekazane do wszystkich parafii.
Katecheci powinni przeprowadzić przygotowane katechezy w klasach, w których uczą.

Obchody Dnia Papieskiego
Tegoroczny – XIV Dzień Papieski odbędzie się w niedzielę, 12 października 2014 roku. XIV Dzień 
Papieski będzie przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Na stronie Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia: www.dzielo.pl można znaleźć materiały duszpasterskie i katechetyczne. 
Wydział Nauki Katolickiej zaleca przeprowadzenie lekcji, nawiązujących do tego dnia i tego tematu.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przygotowało z okazji Dnia Soli-
darności z Kościołem Prześladowanym materiały duszpasterskie i katechetyczne (konspek-
ty, filmy). Tegoroczny Dzień Solidarności będzie przeżywany 9 listopada a jego tematem bę-
dzie Syria. Materiały katechetyczne dostępne są na stronie www.pkwp.org od października.

Ks. Rafał Cyfka

Pielgrzymka maturzystów Diecezji Warszawsko-Praskiej na Jasną Górę
W roku szkolnym 2014/2015 pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na Jasną Górę od-
będzie się w środę 22 października 2014 roku. Zasady jej organizowania są takie same jak 
w ubiegłych latach. Zapraszamy na to spotkanie Maturzystów wszystkich szkół naszej diece-
zji wraz z nauczycielami. Warto na ten wyjazd pielgrzymkowy zabrać także dyrektorów szkół.
Ponieważ ubiegłoroczny termin pielgrzymki został dobrze przyjęty, podtrzymujemy decyzję 
o organizowaniu pielgrzymki maturzystów w przedostatnią środę października.
Szczegółowe informacje, list księdza arcybiskupa z tej okazji i program pielgrzymki zostaną 
przekazane poprzez stronę internetową Wydziału Nauki Katolickiej.
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OLIMPIADY I KONKURSY

Konkurs diecezjalny
W roku szkolnym 2014/2015 w naszej diecezji zostanie przeprowadzony konkurs diecezjalny.
Dla klas I-III – Dwunastu Przewodników Kościoła. Konkurs plastyczny na wykonanie fi-
gurki jednego z Apostołów.
Dla klas IV-VI – Dwunastu Przewodników Kościoła – Konkurs informatyczny na wykona-
nie prezentacji multimedialnej o jednym z Apostołów.
Dla gimnazjalistów – Konkurs wiedzy – O Świętym Triduum Paschalnym.
Regulaminy tych konkursów i zasady uczestnictwa są opublikowane na stronie Wydziału 
Nauki Katolickiej.
Dla szkół ponadgimnazjalnych organizowana będzie Olimpiada Teologii Katolickiej. Nie-
zbędne informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału.
Informacje o innych konkursach i olimpiadach, które otrzymuje wydział będą sukcesywnie 
zamieszczane na stronie internetowej wydziału.

INFORMACJE WYDZIAŁÓW DUSZPASTERSKICH KURII BISKUPIEJ 
WARSZAWSKO-PRASKIEJ

SZKOLNE KOŁA CARITAS

Zachęcam do tworzenia w szkołach (na każdym poziomie edukacyjnym) Szkolnych Kół Ca-
ritas. Działalność w tych Kołach uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby ludzi potrzebują-
cych. Uczy wrażliwości i otwiera serca młodych ludzi. SKC niosąc pomoc w swoich lokalnych 
środowiskach włączają się w działalność Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. 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 23.09.2014 roku (wtorek) o godz. 16.30.
________________
Ks. Rafał Paździoch
Sekretarz
Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
ul. Kawęczyńska 49
03 – 775 Warszawa
tel.600 345 705
rpazdzioch@caritas.pl

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE

Jak każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci opracowało pomoce dla kół i ognisk 
misyjnych. Najbliższy rok szkolny będzie okazją do pogłębionej refleksji nad misyjnym wy-
miarem Modlitwy Pańskiej. „Ojcze nasz. Materiały Formacyjne dla dzieci 2014/2015” moż-
na nabywać w siedzibie PDMD oraz drogą elektroniczną. Na każdy miesiąc opracowano  
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scenariusz spotkania oraz inne pomysły aktywizacji misyjnej, skoordynowane z rokiem li-
turgicznym i okresami uprzywilejowanymi dla działalności ad gentes. Dodatkową atrakcją 
jest szczegółowy program godzin karcianych dla katechetów, którzy prowadzą koła misyjne 
w ramach zajęć wynikających z Art. 42 ust. 3 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela. Wprowa-
dzenie do misji jest jednym z zadań katechezy. Warto dołożyć wszelkich starań, abyśmy nie 
zapomnieli o tym jakże istotnym aspekcie naszej posługi katechetycznej.

dr Aneta Rayzacher-Majewska

RUCHOMY TEATR XXI WIEKU DLA DZIECI  
W CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Teatr XXI wieku dla dzieci jest nowoczesną instalacją historyczną przygotowaną z myślą 
o najmłodszym pokoleniu odwiedzającym Świątynię Opatrzności Bożej (dzieci w wieku od 
4 do 12 lat). Jego ideą jest ukazanie działania opatrzności Bożej w najważniejszych wyda-
rzeniach z historii Polski, przedstawienie losów powstania Świątyni Opatrzności Bożej oraz 
przybliżenie chrześcijańskiego rozumienia Opatrzności Bożej. Jest to wspaniała lekcja hi-
storii, religii i sztuki w jednym. Atrakcyjna oprawa teatralna wprowadza dzieci w tajemniczy 
świat historii, dostarczając niezapomnianych przeżyć oraz potężnej dawki wiedzy. Figurki 
teatralne, wykonane z największą precyzją, stanowią w pełni sterowany, mechaniczny teatr. 
Obrotowe sceny, ruchome lalki i elementy sceniczne, gra świateł, muzyka oraz prowadzący 
głos narratora dostosowany do młodego wieku odbiorcy, zaciekawiają zarówno dziecko, jak 
i dorosłego. Opowieść trwająca 45 minut, została zawarta w trzech aktach. Każdy z nich 
składa się z 8 scen dostosowanych do percepcji i wrażliwości najmłodszego widza. Jedno-
cześnie w prezentacji może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Teatr XXI wieku przenosi 
widza w czasy historyczne na 45 min.
Zapraszamy proboszczów, księży katechetów, katechetów świeckich i zakonnym do wy-
korzystania projektu ewangelizacyjnego, jakim jest Ruchomy Teatr XXI wieku, w pra-
cy z dziećmi. Zgłoszenia grup przyjmujemy na adres: teatr@centrumopatrznosci.pl lub  
telefonicznie: 22 201 97 12
Więcej informacji: www.dladzieci.centrumopatrznosci.pl

UFAM. Śladami Świętej Siostry Faustyny to kolejna pozycja w dorobku tandemu autor-
skiego: dziennikarza Grzegorza Górnego i fotografa Janusza Rosikonia. Tym razem idą 
śladami największej mistyczki XX wieku. Autorzy docierają do wszystkich miejsc, w których 
przebywała bohaterka książki, zbierając na jej temat unikalny materiał faktograficzny i foto-
graficzny. Rekonstruują burzliwe dzieje kultu Bożego Miłosierdzia – od obojętności hierar-
chii, poprzez zakaz Stolicy Apostolskiej, aż po pełną akceptację Watykanu. Otrzymujemy 
książkę, która jest fascynującą opowieścią o intensywnym i spełnionym życiu duchowym 
w niespokojnym XX i XXI wieku.
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Wydawnictwo – Poligrafia
Inicjatywa Praska DIAK DW-P

Inicjatywa@InicjatywaPraska.pl
www.InicjatywaPraska.pl 
22 300 11 72, 22 613 46 23
ul. Grochowska 194/196
Zapraszamy pn-pt 
w godz. 9.30-17.30

Inicjatywa Praska
p r z y j a z n e  w y d a w n i c t w o

• PIECZĄTKI 
• TECZKI, NOTESY 

• KALENDARZE 
• BANERY 

• ROLLUPY 
• BROSZURY

• INSTRUKCJE
• KSIĄŻKI

• OPRAWA SZYTA,
KLEJONA 

I BINDOWANA
SPIRALĄ

• ALBUMY 
• PODRĘCZNIKI 

• FOLDERY 
• WIZYTÓWKI 

• PLAKATY 
• ULOTKI 

• MAPY
• PŁYTY CD
• GADŻETY

• DRUK CYFROWY
• DRUK OFFSETOWY

• STUDIO GRAFICZNE
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04-357 Warszawa
ul. Grochowska 194/196

tel./fax 22 512 00 96
ksiegarnia@wierzymy.pl
podreczniki@wierzymy.pl

poniedziałek - piątek
10 - 19

sobota
10 - 1504-357 Warszawa

ul. Grochowska 194/196

tel./fax 22 512 00 96
ksiegarnia@wierzymy.pl
podreczniki@wierzymy.pl

poniedziałek - piątek
10 - 19

sobota
10 - 15

04-357 Warszawa
ul. Grochowska 194/196

tel./fax 22 512 00 96
ksiegarnia@wierzymy.pl
podreczniki@wierzymy.pl

poniedziałek - piątek
10 - 19

sobota
10 - 15

04-357 Warszawa
ul. Grochowska 194/196

tel./fax 22 512 00 96
ksiegarnia@wierzymy.pl
podreczniki@wierzymy.pl

poniedziałek - piątek
10 - 19

sobota
10 - 15

Książki PISMO ŚWIĘTE, MODLITEWNIKI, SAKRAMENTY, 
LITURGIA, TEOLOGIA, FILOZOFIA, MARYJNE, KOŚCIÓŁ, 
CHRZEŚCIJAŃSTWO I INNE RELIGIE, ŚW. JAN PAWEŁ II, FRANCISZEK, 
BENEDYKT XVI, KARMEL, PORADNIKI, ALBUMY, KALENDARZE

Dla księży i para� i KSIĘGI LITURGICZNE, PARAMENTY 
LITURGICZNE, KOMUNIKANTY, HOMILETYKA, POMOCE 
DUSZPASTERSKIE, KOLORATKI, KROPIDŁA, PATENY, INNE

Katecheci POMOCE I PROGRAMY KATECHETYCZNE, 
EMBLEMATY, FOTOSYMBOLE, SCENARIUSZE INSCENIZACJI

Dewocjonalia RÓŻAŃCE, KRZYŻE, FIGURY, MEDALIKI 
Z ŁAŃCUSZKAMI, ZESTAWY KOLĘDOWE, OBRAZKI, BRELOKI, 
SZKAPLERZE, OBRAZKI SREBRZONE…

Multimedia FILMY NA DVD I VHS, GRY DLA DZIECI 
I MLODZIEŻY (KOMPUTEROWE I PLANSZOWE), MUZYKA 
CHRZEŚCIJAŃSKA, BIBLIE NA CD, BIBLIA MULTIMEDIALNA…

Pamiątki CHRZEST, KOMUNIE, BIERZMOWANIA, ŚLUBY, 
ŚWIĘCENIA, JUBILEUSZE, INNE OKOLICZNOŚCIOWE…

04-357 Warszawa 
ul . Grochowska 194/196

tel./fax 22 512 00 96
ksiegarnia@wierzymy.pl

PODRĘCZNIKI
tel. 698 230 190

podreczniki@wierzymy.pl

poniedziałek-piątek 10-19
sobota 10-15


