
KATECHEZA DOROSŁYCH  

W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 

Projekt wstępny  

UKŁAD PREZENTACJI 

1. Katecheza dorosłych wobec sytuacji chrześcijan w świecie 

2. Adresaci 

3. Specyfika katechezy dorosłych - podstawowe założenia 

4. Formy katechezy dorosłych 

5. Metody katechezy dorosłych  

6. Szkoła katechistów 

7. Etap 1 – wprowadzający  

8. Wnioski 

 

Zaproszenie Synodu 

Kościół przywiązuje wielką wagę do katechezy dorosłych, którą uznaje za najznakomitszą formę kate-

chezy (SAP I, 240, por. PDK 98). 

*** 

W parafii, której zadaniem jest inspirowanie i krzewienie katechezy (por CT 67), powinna być rozwi-

jana systematyczna katecheza wszystkich wiernych świeckich. Jej specyficzny duszpasterski charakter 

będzie uzależniony od adresatów (SAP I, 250) 

*** 

Dla zapewnienia skuteczności katecheza dzieci i młodzieży musi być wspierana i uzupełniana przez 

katechezę dorosłych (por. PDK 97) Archidiecezja poznańska podejmuje niektóre z forma tej katechezy. 

Wobec niewystarczalności dotychczasowych form oraz rozszerzenia kręgu adresatów Synod podjął 

refleksję nas jej zorganizowaniem w całości od nowa (SAP I, 257) 

 

Założenia wstępne projektu 

1. Potrzeba pracy katechetycznej z dorosłymi  

 Odpowiedź na sytuację świata, w którym żyjemy 

 Zauważalne braki formacji u wielu dorosłych katolików 

 Pragnienie pogłębienia życia chrześcijańskiego u wielu wiernych świeckich  

2. Porządkowanie i doskonalenie form już istniejących  

 katecheza sakramentalna, kręgi biblijne, katecheza w ruchach i stowarzyszeniach 

3. Wypracowanie całościowej i spójnej koncepcji pracy z dorosłymi 

 Dotąd pracujemy trochę intuicyjnie i nieskoordynowanie  

4. Poszukiwanie odpowiednich metod pracy z dorosłymi 

 Dotąd wypracowano metody katechetyczne dla dzieci i młodzieży w szkole 

 Jak pracować z dorosłymi, aby prowadzić ich do wiary dojrzałej? 

 Wzorzec – katechumenat dorosłych 

5. Wieloetapowość i stopniowość prac 

 Stworzenie pewnej wizji i struktur 

 Zmiana mentalności duszpasterzy i wiernych – przekonać ich do katechezy dorosłych 

 Formacja formatorów – Szkoła Katechistów 

 Wymiana doświadczeń - rozeznawanie - weryfikacja  
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I. KATECHEZA DOROSŁYCH WOBEC SYTUACJI CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE  

1. Sekularyzacja 

 W naszych starych środowiskach chrześcijańskich żyjemy jeszcze z pewnego rozpędu obrzę-

dowością chrześcijańską.  

 Jednak nasze myślenie bardzo często faktycznie jest myśleniem świeckim, zsekularyzowa-

nym, to znaczy takim, na które decydujący wpływ wywiera świat (łac. saeculum znaczy świat), 

a nie Ewangelia Jezusa Chrystusa. 

 Świat sam z siebie jest „świecki” i nie można się zbytnio dziwić, że zachodzą w nim procesy 

sekularyzacji.  

 Trzeba natomiast pytać o to, jak w tym świecie znajdują się chrześcijanie.  

 Czy nie jest czasem tak, że straciwszy (albo nie otrzymawszy) ducha chrześcijańskiego chcieli-

byśmy, aby świat był chrześcijański, sami jednak nie chcemy być przeniknięci duchem Ewan-

gelii i nie chcemy nią żyć 

2. Dechrystianizacja 

 „Ochrześcijanienie” życia chrześcijańskiego, chrześcijańskiego życia religijnego. 

o pozostawia się jakieś miejsce na dziedzinę duchową, na praktyki religijne itp.,  

o ale Chrystus i Jego tajemnica nie mają w nim należnego, centralnego, czyli wy-

jątkowego i jedynego miejsca.  

 Wskutek tego życie ochrzczonych jest pozbawione chrześcijańskiego ducha, sensu, i charak-

teru - przy zachowaniu jakiejś religijności i różnych form pobożności.  

 Tacy chrześcijanie:  

o nie potrafią dać prawdziwego świadectwa chrześcijańskiego życia.  

o ulegają duchowi tego świata.  

 A jedyną właściwą postawą chrześcijan wobec coraz większej sekularyzacji świata tradycyjnie 

chrześcijańskiego jest ta, by samemu się nawracać, to znaczy:  

o samemu przyjmować słowo  

o i żyć nim w tym i takim świecie.  

3. Ideologizacja chrześcijaństwa 

 Jako członkowie Kościoła nie jesteśmy wezwani do tego, żeby potępiać świat i jego świec-

kie myślenie czy z nim jakoś bezpośrednio walczyć.  

 Mamy jedno zadanie - być znakiem, że jest Pan Bóg, który posłał swego Syna, by świat nie 

został potępiony, ale by ludzie mogli się nawracać i korzystać ze zbawienia (zob. J 3, 16-18). 

 Jeśli natomiast będziemy walczyć ze światem, żeby nie był zsekularyzowany, żeby bronić war-

tości chrześcijańskich czy - jak to czasem bywa - uznawanych za chrześcijańskie, a będących 

wyrazem chrześcijańskiej koncepcji życia uwarunkowanej na przykład epoką, podczas gdy sa-

mi będziemy mieli w sobie mentalność zsekularyzowaną, nie w pełni chrześcijańską lub 

psuedochrześcijańską, to wtedy będzie walka ideologii.  

 Tak walka może okazać się pomyłką czy nawet walką przeciwko chrześcijaństwu, może być 

zdradą chrześcijaństwa. Miasto położone na górze, a nie organizowanie atrapy tego miasta 

(zob. Mt 5,14).  

 Chrześcijaństwo jest czymś, co staje się w człowieku, we wspólnocie ludzi wierzących w 

Chrystusa i ta wspólnota żyjąc miłością Chrystusa, czyli miłością w wymiarze krzyża, jest 

znakiem obecności Boga i ma moc ewangelizacyjną wobec świata (zob. np. J 17, 15-16). 

4. Słaba rodzina 

 Dawniej wtajemniczenie chrześcijańskie dokonywało się zasadniczo w rodzinie.  

Dzieci wzrastały w pewnym klimacie życia, który był w zasadzie i w rzeczywistości, to znaczy 

w praktyce, chrześcijański.  

 Dzisiaj, ze względu na przemiany, jakie zaistniały, ze względu na pewną globalizację myślenia 

i kultury oraz dostęp do wszelkiego rodzaju przejawów życia, które niekoniecznie są chrześci-
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jańskie, które czasem nawet wprost podważają istotne elementy życia chrześcijańskiego, młody 

człowiek nie ma takiego oparcia.  

 Rodziny też już nie zawsze żyją treściami chrześcijańskimi, nawet, jeśli po części praktyku-

ją czy zachowują pewne zwyczaje chrześcijańskie. 

 Mało mamy rodzin prawdziwie chrześcijańskich, to znaczy żyjących według ducha i mentalno-

ści Ewangelii.  

 Ogromna większość rodziców nie ma w sobie ducha chrześcijańskiego i dlatego też nie 

potrafi wychowywać swoich dzieci po chrześcijańsku. 

5. Niechrześcijańska społeczność 

 Mamy „niby chrześcijańskie społeczeństwo”, ale w tym społeczeństwie mało wyraźne jest to, 

co jest specyficznie chrześcijańskie.  

 Można powiedzieć, że w naszym społeczeństwie, choć deklaruje ono swoją przynależność do 

Boga i manifestuje ją różnymi akcjami czy hasłami, jak na przykład „Polska zawsze wier-

na”, w konkretach często brakuje postaw typowo chrześcijańskich.  

 Są natomiast postawy typowo religijne - można powiedzieć: typowe dla religijności natu-

ralnej.  

 Dlatego też istnieje potrzeba uświadomienia, potrzeba refleksji, żeby przynajmniej część wier-

nych zdawała sobie sprawę z tego, jakie powinno to mieć przełożenie na życie małżeńskie, ży-

cie społeczne, relacje w pracy, na wszystko, co jest naszą kulturą.  

 Żyjemy czasem w schizofrenii, w rozdzieleniu, bo z jednej strony przyznajemy się do chrze-

ścijaństwa, a z drugiej - nie potrafimy zrozumieć prawd chrześcijańskich, nie potrafimy nimi 

żyć. 

 Warto postawić pytanie o to, czy w kulturze, w polityce, w obyczajowości mamy do czynie-

nia z duchem chrześcijańskiego czy raczej duchem tego świata.  

Zachowania i postawy ludzi ochrzczonych w tych sferach życia świadczą o tym, że w naszym 

ochrzczonym społeczeństwie jest wiele obojętności, a czasem wręcz wrogości wobec na-

uczania Kościoła, wobec Ewangelii.  

 Oznacza to, że nasze chrześcijaństwo, nasza katolickość jest bardzo spłycona, powierzchowna 

i w przełożeniu na życie w bardzo wielu dziedzinach nie ma pokrycia, po prostu nie jest praw-

dą.  

 Tymczasem są pewne podstawowe prawdy, bez których nie można mówić o chrześcijaństwie 

czy o katolicyzmie. 

 

II. ADRESACI  

Wymaga się, aby katecheza kierowana była do człowieka dorosłego, do jego kontekstu kulturowego, 

potrzeb ludzkich i religijnych, oczekiwań, doświadczeń wiary, tkwiących w nim możliwości, wykony-

wanego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu małżeńskiego czy wolnego (KD 56). 

A. Osoby nieochrzczone w Kościele Katolickim 

1. Odrzucający Boga 

2. Obojętni na Boga 

3. Poszukujący Boga 

B. Ochrzczeni w Kościele katolickim 

W szczególny sposób katecheza dorosłych skierowana jest do osób ochrzczonych, i to zarówno, do 

tych którzy żyją głęboko wyznawaną wiarą, jak i do tych, którzy mają braki w procesie wtajemnicze-

nia chrześcijańskiego, czy też nie pogłębiają z różnych przyczyn swojej wiary (por. DOK 172). 

1. Osoby mające braki w procesie chrześcijańskiego wtajemniczenia 

 osoby tylko ochrzczone, które nie przyjęły kolejnych sakramentów  

 osoby, które przyjęły pierwszą Komunię Świętą, a nie przyjęły sakramentu bierzmowania. 

 osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, lecz nie żyją w łasce tego sakramentu. 

2. Wierzący, którzy oddalili się od wiary 
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3. Osoby, które nie pogłębiają wyznawanej wiary 

4. Wierzący, którzy pragną pogłębienia 

 

 

III. SPECYFIKA KATECHEZY DOROSŁYCH - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 

Cel katechezy 

Nadrzędnym celem katechezy, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe, jest nie tylko spotka-

nie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość (PDK 21, por. CT 5; KKK 426; DOK 

80) 

Cel katechezy dorosłych 

Celem ostatecznym katechezy dorosłych jest uświadomienie katechizowanemu, aby swój stan życiowy 

przeżywał jak dojrzały chrześcijanin, co winno uwidaczniać się w nabywaniu odpowiednich postaw i 

zachowań (KD 34). 

Zadania katechezy (PDK 21, por. DOK 86-87) 

Cele katechezy osiągane są poprzez realizację zadań, jakie stawia i wysuwa się odpowiedzialnym za 

katechezę.  

Zadania katechezy wg DOK: 

 rozwijanie poznania wiary, 

 wychowanie liturgiczne, 

 nauczanie modlitwy, 

 formacja moralna, 

 wychowanie do życia wspólnotowego, 

 wprowadzenie do misji. 

Zadania stojące przed katechezą dorosłych (PDK 100; por. DOK 175) 

 popierać formację i dojrzewanie życia chrześcijańskiego za pomocą pedagogii sakramentalnej,  

 rozwijać racjonalne podstawy wiary,  

 wychowywać do właściwej oceny w świetle wiary zmian społeczno-kulturowych w społe-

czeństwie, 

 wyjaśniać dzisiejsze problemy religijne i moralne,  

 wyjaśniać relacje, jakie zachodzą między działaniem doczesnym a eklezjalnym, 

 formować do przyjęcia odpowiedzialności w misji Kościoła i do umiejętności odważnego da-

wania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie.  

Kryteria autentyczności katechezy dorosłych (por. DOK 174) 

 zainteresowanie się adresatami w ich sytuacji dorosłych, jako mężczyzn i kobiet, co oznacza 

zwrócenie uwagi na ich doświadczenia, na bogactwo duchowe i kulturowe, z pełnym posza-

nowaniem istniejących różnic, 

 zauważenie charakteru świeckiego dorosłych, którym chrzest udziela zdolności do szukania 

Królestwa Bożego przy zajmowaniu się sprawami świeckimi i kierowaniu nimi po myśli Bożej 

(LG 11; por. EN 70; CHL 23), a zarazem powołuje ich do świętości.  

 dostrzeganie wagi miejsca wspólnoty, aby była miejscem przyjęcia i wsparcia dla dorosłego 

 traktowanie katechezy dorosłych jako integralnej części programu duszpasterskiego Archidie-

cezji 

Wniosek – droga inicjacji  

 Celem działań będzie coraz głębsze wprowadzanie dorosłych chrześcijan w styl życia chrze-

ścijańskiego  

 Obejmuje:  

o przyjęcie prawd wiary 
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o pogłębione uczestnictwo w życiu sakramentalnym i modlitewnym  

o życie codzienne zgodne z wyznawaną wiarą.  

 Inicjacja  

o nie polega tylko na przekazaniu czy nauczeniu pewnych prawd, ujętych w jakiś 

system.  

o to wprowadzenie kogoś w pewien styl życia, żeby przyjął konkretne postawy, do 

których zdobędzie wewnętrzne przekonanie, wchodząc w tajemnicę otrzymaną we 

chrzcie świętym.  

o to wychowanie, ukształtowanie nowego człowieka  

o włączenie w aktywne, tzn. płodne życie we wspólnocie Kościoła.  

 

 

IV. FORMY KATECHEZY DOROSŁYCH 

 

1. KATECHEZA EWANGELIZACYJNA 

A. Osoby dorosłe nieochrzczone 

Cel 

 Doprowadzenie do wiary w Boga, w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i założony przez 

Niego Kościół. 

Zadania 

 Pomoc w uświadomieniu własnych potrzeb życiowych. 

 Rozbudzenie potrzeby stawiania pytań egzystencjalnych dotyczących sensu i celu życia. 

 Rozbudzenie pytań o charakterze religijnym. 

 Głoszenie kerygmatu. 

Treści 

Problem człowieka, człowiek obrazem Boga, Boża miłość, grzech, zbawienie w Jezusie, wiara i na-

wrócenie, życie w Duchu Świętym, Wspólnota Kościoła, Słowo Boże, sakramenty, modlitwa 

Formy 

 Głoszenie kerygmatu (np. kurs „Alfa”, kurs „Filip”) 

 Parafialne rekolekcje ewangelizacyjne (ks. F. Blachnicki) 

 Kursy ewangelizacyjne (np. Szkoła „Barnaba”) 

 

B. Osoby dorosłe ochrzczone, które odpadły od Kościoła 

Cel 

 Doprowadzenie do jedności z Kościołem. 

Zadania 

 Wskazanie na przyczyny obojętności religijnej 

 Doprowadzenie do nawrócenia 

 Pomoc w pojednaniu z Kościołem 

Treści 

Kościół jako rzeczywistość wiary (nie tylko instytucja), Wspólnota Kościoła, świętość i grzeszność w 

Kościele, Boża miłość, wiara drogą zbawienia, nawrócenie i pojednanie z Kościołem, życie w Duchu 

Świętym, Słowo Boże, sakramenty, modlitwa, nowa asceza chrześcijańska 

Formy 

 Zespoły ewangelizacyjne 
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 Spotkania katechetyczne 

 Rozważanie Słowa Bożego 

 Życie sakramentalne  

 

2. KATECHUMENAT DOROSŁYCH 

Wtajemniczenie katechumenów dokonuje się stopniowo w społeczności wiernych, którzy przez rozwa-

żanie razem z katechumenami bogactwa misterium paschalnego i pogłębianie własnego nawrócenia 

swoim przykładem prowadzą ich do pełniejszej uległości Duchowi Świętemu (ChWD 4) 

 

 Katecheza przygotowująca do przyjęcia sakramentów inicjacji. 

 Forma ta dokonuje się w Ośrodku katechumenatu przy parafii MB Bolesnej w Poznaniu. 

 

3. KATECHEZA SAKRAMENTALNA 

Adresaci 

 Osoby dorosłe przyjmujące sakrament 

 Osoby dorosłe towarzyszące przyjmującym sakrament (rodzice, świadkowie)  

Cele katechezy  

 Przyjęcie Chrystusa i postawienie Go w centrum całego życia chrześcijanina. 

 Wychowanie do posłuszeństwa Słowu Bożemu.  

 Wprowadzenie do pełnego, świadomego i czynnego uczestnictwa w sakramentach.  

 Wychowywanie uczniów Jezusa Chrystusa do modlitwy, dziękczynienia, czynienia pokuty.  

 Budowanie ducha wspólnoty eklezjalnej. 

Zadania 

 Przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentów.  

 Wprowadzenie w obrzędy udzielania sakramentów i przygotowanie do czynnego oraz owoc-

nego w nich udziału.  

 Wprowadzenie kandydatów, rodziców kandydatów i świadków w konsekwencje wynikające z 

przyjęcia sakramentów.  

 Wskazanie rodzicom kandydatów i świadkom możliwości niesienia pomocy przyjmującym sa-

kramenty w przygotowaniu oraz podjęciu zobowiązań sakramentu.  

Formy 

 Spotkania katechetyczne  

 Celebracje liturgiczne  

 

4. KATECHEZA SYSTEMATYCZNA 

Adresaci 

Adresatami katechezy systematycznej są dorośli chrześcijanie, którzy pragną pogłębienia w wierze  

Wiara człowieka dorosłego winna być stale oświecana, rozwijana i chroniona, by mogła nabyć tę 

mądrość chrześcijańską, która nadaje jedność, sens i nadzieję wielorakim doświadczeniom jego życia 

osobistego, społecznego i duchowego (DOK 173). 

Założenia 

 Program katechezy dorosłych wpisuje się w całość oddziaływań duszpasterskich kierunkowa-

nych przez program duszpasterski. 

 Katechezę dorosłych traktujemy, jako jedną z form martyrii, w ścisłym powiązaniu z liturgią i 

diakonią. 

 Integralność treści katechezy dorosłych podejmujemy w ramach jednego cyklu programu dusz-

pasterskiego. 
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 Program duszpasterski winien być dokładnie zaplanowany w ramach jednego cyklu (np. 5 lat), 

aby nie zatracić integralności treści katechezy dorosłych.  

 Dzięki temu katecheza będzie miała charakter systematyczny. 

 Program katechezy dorosłych jest związany z rokiem liturgicznym i schematem ks. Abpa. 

(człowiek – wspólnota – wiara – kultura)  

 Na każdy rok pracy przygotowujemy 12 jednostek katechezy dorosłych (po 3 jednostki do każ-

dego bloku),  

 Jednostki katechetyczne są ściśle skorelowane z propozycjami programu duszpasterskiego dla 

liturgii (np propozycja celebracji) i diakonii. 

To, co katechizowani słyszą na katechezie, celebrują w czasie liturgii i wprowadzają w życie w 

ramach diakonii. 

 

5. KATECHEZA W RUCHACH RELIGIJNYCH I STOWARZYSZENIACH 

Specyfika  

 Formacja prowadzona w ramach ruchu czy stowarzyszenia jest formą katechezy dorosłych. 

 Katecheza w ramach formacji danego ruchu, uwzględnia charyzmat ruchu czy stowarzyszenia 

 W ramach formacji własnej ruchu winien zostać uwzględniony Archidiecezjalny Program 

Duszpasterski, szczególnie zawarte w nim propozycje katechezy systematycznej. 

 Zaangażowani członkowie stowarzyszeń i ruchów mogą posługiwać we wspólnotach parafial-

nych jako katechiści. 

 

6. KATECHEZA OKAZJONALNA 

Wprowadzenie 

 Gromadzi ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej  

 Stanowi zaproszenie do podjęcia formacji osobistej i wejścia na drogę bardziej systematycznych 

poszukiwań 

Cele 

 Pomoc w różnych sytuacjach życiowych 

 Kształtowanie ewangelijnego spojrzenia dorosłych na różne doświadczenia życiowe 

 Formowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich 

 Pogłębienie więzi z Kościołem 

Sytuacje – okazje  

A. Etapy życia ludzkiego  

(początek życia, narodziny dziecka, wychowanie dziecka, dojrzewanie, młodość, dojrzałość, kryzys 

połowy wieku, przejście na emeryturę, choroba, starość, śmierć i żałoba)  

B. Życie małżeńskie i rodzinne 

(narzeczeństwo, młode małżeństwa, narodziny dziecka, małżeństwa bezdzietne (adopcja), usamo-

dzielnienie się dzieci, jubileusze małżeńskie, wdowieństwo, małżeństwa w kryzysie, osoby porzucone 

przez współmałżonka, związki niesakramentalne, osoby żyjące samotnie)  

C. Grupy zawodowe 

(pracownicy fizyczni, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, sportowcy, rzemieślnicy, inżynierowie i pracownicy 

techniczni, służby mundurowe, świat mediów, środowiska twórcze – artyści, służba zdrowia, samo-

rządowcy i administracja, nauczyciele, świat akademicki, ekonomiści – bankowcy, prawnicy, praco-

dawcy, wolne zawody) 

D. Osoby w trudnych sytuacjach życiowych  

(osoby z niepełnosprawnością, osoby pracujące zagranicą, migranci, uchodźcy, uzależnieni, bezrobot-

ni, bezdomni, więźniowie)  



 8 

E. Aktualne wydarzenia z życia Kościoła  

(Kościół powszechny, Kościół w Polsce, Kościół lokalny, parafia,  

F. Aktualne problemy świata 

polityka, kultura, gospodarka, ekonomia, globalizacja, odkrycia naukowe, kataklizmy, wojny, głód, 

zagrożenia ekologiczne, terroryzm, duże wypadki komunikacyjne, kryzysy gospodarcze,  

 

V. METODY KATECHEZY DOROSŁYCH 

Podstawowe sposoby katechizacji dorosłych: 

Spotkania katechetyczne  

1. przepowiadanie 

2. konfrontacja  

3. dzielenie 

Celebracje 

Model katechumenalny 

 Życie – punktem wyjścia każdej katechezy jest życie, aktualna sytuacja katechizowanych 

 Refleksja – uświadomienie sobie własnej sytuacji odniesienie jej do własnych przeżyć oraz 

doświadczeń innych osób, możliwość podzielenia się z tymi doświadczeniami oraz ich upo-

rządkowania. 

 Interpretacja – postawienie własnego życia w kontekście Bożego Objawienia i zinterpreto-

wanie go w świetle wiary Kościoła  

 Działanie – sformułowanie i podjęcie konkretnych wyzwań płynących dla katechizowanych 

 Celebracja – wyrażenie własnej sytuacji w znakach i symbolach chrześcijańskiej wiary, po-

wierzenie jej Bogu w modlitwie 

 

VI. FORMACJA KATECHISTÓW 

1. Cele Formacji 

 Przygotowanie i towarzyszenie osobom mającym prowadzić różne formy katechezy dorosłych. 

2. Płaszczyzny formacji 

 duchowa 

 intelektualna (doktrynalna) 

 pastoralna 

 pedagogiczno – katechetyczna  

3. Etapy Formacji 

A. Przygotowanie teoretyczne 

 Przygotowanie teoretyczne kandydatów dokonuje się w ramach Szkoły Katechistów. 

 W Szkole Katechistów mogą uczestniczyć: 

o osoby posiadające wyższe wykształcenie teologiczne 

o osoby nie posiadające wyższego wykształcenia teologicznego, które ukończyły kate-

chizację w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej  

 Ukończenie przygotowania teoretycznego nie jest równoznaczne z upoważnieniem do prowa-

dzenia katechezy dorosłych. 

B. Przygotowanie praktyczne  

 Po ukończeniu przygotowania teoretycznego kandydat zgłasza proboszczowi swoją gotowość 

do włączenia się w katechizowanie dorosłych. 

 Kandydat, który przeszedł przygotowanie teoretyczne i zgłosił swoją gotowość, podejmuje staż 

pod kierunkiem kompetentnej osoby. 
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 Celem stażu jest pomoc kandydatowi w kształtowaniu praktycznych umiejętności prowadzenia 

katechez dorosłych i stwierdzenie zdatności do tego zadania. 

 Po stwierdzeniu uzdolnień kandydata proboszcz zwraca się do Kurii Metropolitalnej o misję 

kanoniczną do prowadzenia katechizacji dorosłych. 

C. Misja 

 Misja kanoniczna udzielana jest na jeden rok.  

 Na prośbę proboszcza może być przedłużana. 

 Warunkiem przedłużenia misji jest udział katechisty w stałej formacji. 

D. Formacja stała 

 Formacja stała jest organizowana przez Szkołę Katechistów.  

 Formacja permanentna obejmuje wymiary: duchowy, intelektualny, pastoralny i pedagogiczno - 

katechetyczny.   

 Spotkania formacyjne odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu roku. 

 Stała formacja duchowa zakłada udział w rekolekcjach przynajmniej raz na dwa lata. Obowią-

zek ten może być spełniony również przez udział w innych formach rekolekcji zamkniętych 

(np. katechetów, ruchów, stowarzyszeń…).  

4. Szkoła katechistów 

Struktura formacji 

 Formacja w Szkole Katechistów obejmuje: 

o Formację podstawową katechistów  

o Formację permanentną katechistów 

 Podstawowa formacja prowadzona jest w dwóch grupach:  

o osób posiadających wyższe wykształcenie teologiczne 

o osób nie posiadających wyższego wykształcenia teologicznego, które ukończyły kate-

chizację w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej 

 Formacja podstawowa katechistów posiadających wyższe wykształcenie teologiczne obejmuje: 

o pogłębienie formacji duchowej (systematyczna praca nad sobą i pogłębienie ducha 

apostolskiego)  

o wprowadzenie w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych) 

 Formacja podstawowa katechistów nie posiadających wyższego wykształcenia teologicznego 

obejmuje: 

o pogłębienie formacji duchowej (systematyczna praca nad sobą i pogłębienie ducha 

apostolskiego) 

o wprowadzanie w podstawowe prawdy wiary Kościoła  

o wprowadzenie w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych) 

 Formacja permanentna katechistów dokonuje się w ramach spotkań pogłębiających poszcze-

gólne zagadnienia szczegółowe. 

 

VII. ETAP 1 – WPROWADZAJĄCY  

Kierunki pracy pierwszego etapu  

1. Katecheza systematyczna  

 wg Programu Duszpasterskiego 

 materiały już są publikowane w PD oraz na stronie www.archpoznan.pl  

2. Katecheza sakramentalna  

 W pierwszym etapie - sakramenty inicjacji (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) 

 Katecheza rodziców i świadków  

 Jest już program – do września będą materiały 

http://www.archpoznan.pl/
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3. Szkoła katechistów 

 Rozeznanie wśród potencjalnych kandydatów 

 Początek działań – wrzesień 2010 

 

IX. ZAKOŃCZNIE  

Konkluzje 

 Potrzeba zrozumienia i wewnętrznej akceptacji najpierw ze strony duszpasterzy, aby mogli 

przekonywać i zapraszać wiernych 

 Prezentacja ta ma charakter propozycji, koncepcji wstępnej. Potrzeba dalszych poszukiwań i 

weryfikacji. 

 Konsultacja założeń:  

o Adres e-mailowy dla sugestii i propozycji: katechezadorosłych@archpoznan.pl  

o Czas konsultacji – do Wigilii Zesłania Ducha Świętego – 22.05.2010 

 Materiały w Internecie na stronie naszej Archidiecezji: www.archpoznan.pl  

 

Potrzeba modlitwy 

Jeżeli domu Pan nie zbuduje,  

na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. 

Jeżeli miasta Pan nie strzeże,  

daremnie czuwają straże. 

Ps 127 
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