
JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2017 

Blok katechetyczny 

Temat: Katechetyczny wymiar sakramentu bierzmowania  

 

WPROWADZENIE 

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy Program duszpasterski 

dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po 

czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych 

dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, 

jakim jest bierzmowanie. 

Przedmiotem zainteresowania programu winny być wysiłki podejmowane w parafii, 

zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski 

wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych. Tematyka Programu 

duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych  

w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: 

zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero 

otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, polegającą na 

towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im 

wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub 

niewykorzystane. 

  

CZĘŚĆ I – NOWE INSTRUKCJE DO BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH  

W DIECEZJI 

W pierwszej części spotkania należy przypomnieć nowe zasady przygotowania 

młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji. Instrukcje są 

dostępne na stronie WNK: www.wnk.diecezjazg.pl/bierzmowanie. Zachęcić należy katechetów 

do czynnego włączenia się w realizację programu.  

W roku szkolnym 2017/18 formację do bierzmowania rozpocznie klasa VII SP i klasa 

II Gim. Można oba roczniki połączyć w jedną grupę formacyjną. Wówczas przyjmą one 

bierzmowanie równocześnie (klasa VII w klasie VIII, klasa II Gim. w klasie III Gim.). 

 

CZĘŚĆ II – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE NAUCZANIA RELIGII 

W SZKOLE 

W drugiej części konferencji powinno poruszyć się następujące zagadnienia prawne 

nauczania religii w szkole: 

a) Nowe możliwości organizowania rekolekcji szkolnych – Dostęp: strona WNK/Akty 

prawne/pkt 18 - Zmiana Rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii – rekolekcje 

szkolne 

b) Zasady ponownego przyjęcia ucznia na lekcje religii - Dostęp: strona WNK/Akty 

prawne/pkt 6 - Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej 

– Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 

r. 

Wskazania szczegółowe: 

 § 7. 1. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice (prawni 

opiekunowie) lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, u dyrektora szkoły. 



Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie i 

traktowana jest jako zmiana oświadczenia, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 

155 ze zm.). 

 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia, 

o której mowa w ust. 1, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych  

i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

 3. Ocenę pozytywną z poprzedniego roku nauczania może uzyskać, o ile  będzie 

uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. W takim przypadku, 

przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel uwzględnia również te oceny 

bieżące, które uczeń uzyskał w wyniku uzupełniania braków. Gdy uzupełnienie braków 

nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w kolejnym roku szkolnym, po 

przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

c) Deklaracje o uczestniczenie w katechezie - Dostęp: strona WNK/Akty prawne/pkt 17. 

d) Konsekwencje wypisania się z religii - Dostęp: strona WNK/Akty prawne/pkt 15. 

Należy skrótowo zaprezentować dostępny na stronie artykuł. Warto na jego temat 

przeprowadzić krótką dyskusję. 

 

CZĘŚĆ III – SPRAWY BIEŻĄCE 

a. Usprawiedliwienie nieobecności katechety świeckiego na obowiązkowej formacji: 

Rejonowych Dniach Katechetycznych, rekolekcjach itd. Należy poinformować 

każdorazowo o przyczynach swojej nieobecności WNK (można e-mailem). 

Notoryczna absencja skutkuje cofnięciem skierowania.  

b. Aktualizacja elektronicznej ankiety katechetycznej katechety (do końca września), 

i proboszcza (do końca października). 

c. Informowanie WNK o uzyskanym awansie zawodowym (ksero dokumentu). 

d. Pielgrzymka maturzystów – na pielgrzymkę obowiązkowo należy zapisywać 

młodzież poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: 

www.wnk.diecezjazg.pl w zakładce Pielgrzymka maturzystów. Zgłoszenia 

dokonuje katecheta – opiekun grupy. Szczegółowy plan pielgrzymki będzie 

dostępny na stronach: WNK oraz www.ddm.org.pl. 

e. Formacja katechetów – przypomnienie katechetom o rekolekcjach, warsztatach itp. 

Przypomina się, że każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od 

stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, powinien w II semestrze roku szkolnego 

wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych 

(SDDM, SODiD). Wykaz szkoleń jest dostępny na stronie WNK. 

f. Informacje o konkursach religijnych: np. OTK. 

 


