JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2018
Blok katechetyczny
Temat: Wychowanie patriotyczne na katechezie
I.
Część I - Jak wychowywać do postaw patriotycznych na katechezie?
W pierwszej części spotkania należy podjąć refleksję nad zagadnieniem wychowania
patriotycznego na katechezie. Okazją to tego jest przeżywany w tym roku jubileusz 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Proponowane zagadnienia do dyskusji:
– Co to jest patriotyzm?
– Patriotyzm a wartość: jak uczyć o wartościach na katechezie?
– Patriotyzm a stulecie niepodległości: jak wykorzystać tę okazję do przekazu wartości
patriotycznych uczniom?
Pomoce do wykładu i dyskusji (do pobrania na stronie WNK w zakładce:
Wydarzenia/Jesienna konferencja dekanalna):
1. Artykuł: Wychowanie patriotyczne dzisiaj - ks. Marek Dziewiecki
2. Artykuł: Wychowanie patriotyczne w katechezie - ks. Stanisław Łabendowicz
II.
Część - Realizacja programu duszpasterskiego na katechezie
W kolejnej części proponuje się podjęcie refleksji nad realizacją na katechezie zadań
stawianych w nowym programie duszpasterskim. W roku 2018/19 treści programowe będą
rozwijały problematykę misji i apostolatu (świadectwa słowem i czynem) osób ochrzczonych
i bierzmowanych. Zachęca on obdarowanych już mocą Bożego Ducha do przyjęcie postawy
ucznia-misjonarza, szczególnie wobec osób niewierzących.
•
Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
•
Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
•
Symbol: Języki ognia.
Program Duszpasterski zachowuje podział na cztery zasadnicze grupy celów, do
których zalicza się: cel ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.
 cel ewangelizacyjny
Zakłada on dotarcie świadków wiary, wywodzących się z parafii (m.in. nadzwyczajni szafarze
Komunii św., członkowie ruchów i stowarzyszeń) do osób, które utraciły łaskę wiary. Ważnym
sposobem realizacji tego celu jest organizacja rekolekcji kerygmatycznych
(ewangelizacyjnych).
 cel inicjacyjny
Wzrastanie do chrześcijańskiej dojrzałości dokonuje się przede wszystkim w Kościele. Ważną
w tym względzie rolę odgrywa katecheza parafialna. Winna ona być ukierunkowana na
doświadczenie chrześcijańskie. Wiedza przekazana podczas przygotowania do bierzmowania
automatycznie nie przekłada się na dojrzałość w wierze. Dlatego wysiłki katechetyczne winny
iść w kierunku budowania osobistej więzi z Chrystusem i modlitwy.
 cel formacyjny
Należy dopomóc tym, którzy praktykują, jak i tym co jedynie deklarują swoją wiarę, w rozwoju
wiary. Wyjątkowe miejsce w tym obszarze pełnią ruchy i stowarzyszenia katolickie.
 cel społeczny
Biorąc pod uwagę ten cel należy wskazać na związek otrzymanych darów Ducha Świętego
z troską o szeroko pojęte dobro wspólne. Domaga się ono od nas bardziej wyrazistej obecności
w obszarze zarówno parafii jak również na szerszym forum społecznym, np.: w dziedzinie
politycznej, gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej i socjalnej.

III Część - Bieżące informacje katechetyczne
Zachęca się do przypomnienia katechetom najważniejszych informacji katechetycznych
zawartych m.in w nowym Biuletynie Katechetycznym:
1. Przypomnienie diecezjalnych zasad katechezy do sakramentów Chrztu św., Eucharystii
i Bierzmowania (także dorosłych) – Biuletyn Katechetyczny 60/2018
2. Przypomnienie zasad organizacji rekolekcji szkolnych - Biuletyn Katechetyczny
60/2018
3. Nowe propozycje szkoleń i warsztatów dla katechetów – Strona WNK
4. Ogólne przypomnienie nowych zadań awansu zawodowego nauczycieli - Biuletyn
Katechetyczny 60/2018
5. Sprawy bieżące w dekanacie dotyczące katechety

