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DZIAŁ URZĘDOWY
KALENDARIUM 2019

1.  Spotkanie Diecezjalnej Rady Katechetycznej
• 12 października 2019 r.

2. Rejonowe Spotkanie Formacyjne Katechetów w 2019 r.:
• Nowe Miasto Lubawskie – 29 sierpnia

• Grudziądz (Strzemięcin) – 30 sierpnia 

• Toruń (Centrum Dialogu przy WSD) – 31 sierpnia

3. Rekolekcje dla katechetów:
• Grudziądz 20–22 września 2019 r.

• Zamek Bierzgłowski 4–6 października 2019 r.

„Katecheci świeccy mają obowiązek uczestniczyć raz w roku 
w rekolekcjach formacyjnych, a przynajmniej raz na dwa lata po-
winni brać udział w rekolekcjach dla katechetów, organizowanych 
przez Wydział Katechetyczny” (Instrukcja o zadaniach wobec kate-

chizacji, pkt 32, I Synod Diecezji Toruńskiej). 

4. Wizytacje 2019 r.:
• zima, wiosna – dekanat Bierzgłowo, Górzno, Kowalewo
• lato, jesień – dekanat Działdowo 

Wizytowani katecheci (świeccy, zakonni i duchowni) wypełniają 
i przekazują dekanalnemu wizytatorowi lub przesyłają do Wydziału 
Katechetycznego dwa uzupełnione formularze: Sprawozdanie kate-
chety – wizytacja oraz Wizytacja – plan lekcji.

5. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy:
• 27 września 2019 r.

6. Dekanalne dni skupienia:

Każdy katecheta ma obowiązek uczestniczenia w dekanacie pra-
cy w dniu skupienia. Dzień i godzinę spotkania ustala dekanalny 
wizytator katechetyczny, który jest jego organizatorem. 
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DZIAŁ URZĘDOWY

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

I.  UCHWAŁA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
z dnia 19 września 2018 r. w sprawie obowiązywania „Podstawy 
programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i pro-
gramów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze 
zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku. 

§ 1
1.  „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Pol-

sce” z  dnia 9 czerwca 2018 roku obowiązuje w tych placówkach, 

w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na 

jej podstawie, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.  W sytuacji korzystania z dotychczasowych programów i pod-

ręczników, stosuje się „Podstawę programową katechezy Koś-

cioła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku.

3.  Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą pro-
gramową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której 
mowa w ust. 1, mogą najwcześniej obowiązywać:
1)  od 1 września 2020 r. w grupach przedszkolnych oraz kla-

sach I i V szkoły podstawowej;
2)  od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podsta-

wowej;

3)  od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły pod-

stawowej;

4)  od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły pod-

stawowej.

4.  Programy nauczania i podręczniki zatwierdzone w oparciu 

o „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce”, o której mowa w ust. 1, obowiązują obligatoryjnie:
1)  od dnia 1 września 2020 roku dla klas I szkół ponadpodstawo-

wych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);
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2)  od dnia 1 września 2021 roku dla klas II szkół ponadpodsta-

wowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);

3)  od dnia 1 września 2022 roku dla klas III szkół ponadpodsta-

wowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);

4)  od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV szkół ponadpodsta-

wowych (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły 

branżowej II stopnia.

§ 2
1.  „Program nauczania religii” z dnia 19 września 2018 roku obo-

wiązuje od dnia 1 września 2020 roku, pod warunkiem stosowa-

nia podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten program, 

z zastrzeżeniem § 1 ust. 3–4.

2.  Przepisy ust. 1 stosuje się też do pozostałych programów na-

uczania religii, zgodnych z „Podstawą programową katechezy 

Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 9 czerwca 2018 roku.

3.  Programy nauczania i podręczniki zgodne z „Podstawą pro-
gramową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 mar-
ca 2010 roku mogą znajdować się w użytku szkolnym do dnia 31 
sierpnia 2024 roku, z zastrzeżeniem § 3.

4.  Podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego są za-

twierdzane w trybie opisanym w uchwale Komisji Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 września 

2001 roku Regulamin zatwierdzania programów nauczania 

i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży, 

zgodnie z kwestionariuszem, stanowiącym załącznik nr 1 do ni-

niejszej uchwały.

§ 3
1.  W szkołach ponadgimnazjalnych, w tym trzyletnich liceach, 

czteroletnich technikach oraz szkołach zawodowych, stosuje się 

„Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Pol-

sce” z dnia 8 marca 2010 roku do czasu wygaszenia tych szkół, 

co oznacza obowiązywanie dla tych szkół decyzji o zatwierdze-

niu do użytku szkolnego podręczników do klas:
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DZIAŁ URZĘDOWY

1)  I szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły za-

wodowej ) do dnia 31 sierpnia 2020 roku;

2)  II szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoły za-

wodowej) do dnia 31 sierpnia 2021 roku;

3)  III szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum) do dnia 31 

sierpnia 2022 roku;

4)  IV szkół ponadgimnazjalnych (technikum) do dnia 31 sierp-

nia 2023 roku.

1a.  W szkołach ponadpodstawowych, w tym czteroletnich liceach, 

pięcioletnich technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, 

stosuje się „Podstawę programową katechezy Kościoła katoli-

ckiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku, jedynie w klasach, 

które rozpoczynają naukę w tych szkołach w roku szkolnym 

2019/20, co oznacza, że:

1)  w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, 

szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 

2020 roku dotychczasowych podręczników do klasy III gim-

nazjum;

2)  w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, 

szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 

2021 roku podręczników do klas I dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych;

3)  w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, 

szkoły branżowej I stopnia) używa się do dnia 31 sierpnia 

2022 roku podręczników do klas II dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych;

4)  w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum) 

oraz na II stopniu szkoły branżowej używa się do dnia 31 sierp-

nia 2023 roku podręczników do klas III dotychczasowych 

szkół ponadgimnazjalnych;

5)  w klasie V pięcioletniego technikum używa się do dnia 31 sierp-

nia 2023 roku podręczników do klasy IV dotychczasowego 

technikum czteroletniego.

2.  Ponadto tracą moc wszystkie decyzje o zatwierdzeniu do użytku 

szkolnego podręczników do klas:
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1) I i V szkoły podstawowej w dniu 1 września 2021 roku; 

2) II i VI szkoły podstawowej w dniu 1 września 2022 roku;

3) III i VII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2023 roku;

4) IV i VIII szkoły podstawowej w dniu 1 września 2024 roku.

3.  W dniu 1 września 2024 roku tracą moc wszystkie zatwierdzenia 

programów nauczania i podręczników dla klas niewymienionych 

w ust. 1-2, zgodnych z „Podstawą programową katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce”, inną niż ta, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bp Marek Mendyk

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski 
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DZIAŁ URZĘDOWY

II.  OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLI-
CKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
w sprawie projektu ustawy konkretyzującej koncepcję świeckiej 
szkoły

W związku ze złożeniem w Sejmie projektu ustawy konkretyzują-

cej koncepcję świeckiej szkoły oświadczam, co następuje:

Lekcja religii w szkole publicznej jest wyrazem stosowania zasady 

pomocniczości, jednej z istotnych zasad, na których opiera się ład 

społeczny państwa demokratycznego. Nauczanie religii w publicznej 

szkole w Polsce jest organizowane na wniosek rodziców lub pełno-

letnich uczniów. Lekcja religii, mająca charakter konfesyjny, jest jed-

nocześnie przedmiotem szkolnym, opłacanym z subwencji oświato-

wej pochodzącej z podatków płaconych także przez osoby wierzące. 

O uczestniczeniu bądź nieuczestniczeniu w lekcji decydują rodzice 

lub pełnoletni uczniowie, podobnie, jak rodzice lub pełnoletni ucz-

niowie decydują o miejscu i sposobie edukacji. Ograniczenie prawa 

rodziców do wychowania, przez obniżenie wieku decyzji uczniów, 

jest niespójne z resztą uregulowań prawnych i stanowi nieuprawnio-

ną próbę ingerowania w ład wychowawczy w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, zawartymi w Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w spra-

wie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach, lekcje religii/etyki odbywają się w ramach 

planu szkolnego, nauczyciele są członkami rady pedagogicznej, a oce-

ny z tych przedmiotów są wliczane do średniej ocen i umieszczane na 

świadectwie. Takie rozwiązania gwarantują niedyskryminacyjne trak-

towanie przedmiotu, mającego istotne znaczenie wychowawcze, or-

ganizowanego przez szkołę w celu wsparcia rodziców w wychowaniu 

dzieci, zgodnie z ich światopoglądem. Proponowane zmiany prawne, 

gdyby je wprowadzono w życie, doprowadziłyby do zmarginalizowania 

religii i etyki.

Formułowanie tego rodzaju postulatów wprowadza niepotrzebny 

spór religijny, godzący zarówno w Kościół katolicki, jak i we te związ-
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ki wyznaniowe, które organizują lekcje religii w systemie szkolnym. 

Ludzie wierzący, podobnie jak osoby bezwyznaniowe, mają prawo 

nie tylko do tolerancji, ale też do przestrzegania ich prawa do decyzji 

odnośnie do wyznawania wiary oraz wychowania dzieci zgodnie 

z własnym światopoglądem. Uczniowie z kolei mają prawo do oce-

niania ich wysiłku edukacyjnego, także w ramach lekcji religii i etyki. 

Wreszcie nauczyciele religii oraz etyki mają prawo, by nieodpowie-

dzialne akcje polityków nie czyniły z nich osób wykluczonych, bądź 

obywateli drugiej kategorii.

bp Marek Mendyk

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski 
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DZIAŁ URZĘDOWY

III.  OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UREGULOWAŃ ODNO-
SZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE 
PUBLICZNEJ.

W związku z nieprawdziwymi informacjami prezentowanymi 

przez niektórych polityków, i nie tylko polityków, oraz powielanymi 

przez część mediów, odnoszącymi się do nauczania religii w szkole, 

wyjaśniam, co następuje:

1.  Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów 

Konstytucji, Konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty. Religia 

jest przedmiotem szkolnym o charakterze konfesyjnym, prowa-

dzić go mogą w systemie oświaty publicznej wszystkie prawnie 

zarejestrowane w Polsce Kościoły i związki wyznaniowe, nie tyl-

ko Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Z możliwości tej ko-

rzysta ponad 20 podmiotów.

2.  Konfesyjność lekcji religii oznacza, że Kościoły i związki wyzna-

niowe biorą odpowiedzialność za kwestie merytoryczne, kiero-

wanie odpowiednich osób do nauczania religii, spełniających 

wymogi kwalifikacyjne ustalone w porozumieniu z Ministrem 

Edukacji Narodowej. Wymogi te odpowiadają standardom, jakie 

obowiązują nauczycieli innych przedmiotów.

3.  Nauczyciele religii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 14.04.1992 roku w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszko-

lach i szkołach, są pracownikami szkoły, członkami rady peda-

gogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczy-

ciele. Zatrudnia ich dyrektor szkoły, na podstawie skierowania, 

o którym mowa powyżej.

4.  § 11 cytowanego Rozporządzenia precyzyjnie określa, że nad 

lekcjami religii sprawują nadzór wizytatorzy wyznaczeni przez 

władze danego Kościoła lub związku wyznaniowego, lecz nie 

tylko oni. W ust. 2 zapisane jest mianowicie, że nadzór pedago-

giczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki na-
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uczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły 

(przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Spra-

wa wizytowania i hospitowania lekcji religii jest zatem precy-

zyjnie wyjaśniona i nie powinna budzić wątpliwości.

Przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji nie służy 

jakości debaty publicznej.

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik 

Koordynator Biura Programowania Katechezy 

przy Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski



SIEWCA Biuletyn Katechetyczny Diecezji Toruńskiej16

DZIAŁ URZĘDOWY

DIECEZJA TORUŃSKA – BP WIESŁAW ŚMIGIEL, 
BISKUP TORUŃSKI 
 
INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY 
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

I.  WPROWADZENIE DO PROGRAMU. 
INFORMACJE OGÓLNE

1. Założenia wstępne

a.  Podstawą do opracowania niniejszej „Instrukcji o przygoto-

waniu młodzieży do sakramentu bierzmowania” są „Wskaza-

nia Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania 

do przyjęcia sakramentu bierzmowania”.

b.  Miejscem udzielania sakramentu bierzmowania jest parafia 

zamieszkania kandydata.

c.  Okres przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowa-

nia w diecezji toruńskiej obejmuje co najmniej jeden rok.

d.  W przygotowaniu do bierzmowania uczestniczą absolwenci 

szkół podstawowych.

e.  Kandydatami do udzielenia sakramentu bierzmowania mogą 

być osoby, które posiadają potwierdzenie uczestnictwa w ka-

techezie w szkole podstawowej i uczestniczą w niej w szkole 

ponadpodstawowej, bądź po ukończeniu katechizacji szkol-

nej na powyższych etapach, posiadają poświadczenie uczest-

nictwa w niej. Nauka religii w szkole nie zastępuje parafialne-

go przygotowania do sakramentu bierzmowania, ale mu 

integralnie towarzyszy. W sytuacjach nieuregulowanych de-

cyzję podejmuje proboszcz parafii.

2. Cele przygotowania do bierzmowania

a.  Ewangelizacja kandydata wprowadzająca go w żywe do-

świadczenie osobowej relacji z Jezusem Chrystusem.

b.  Osiągnięcie świadomej decyzji wiary i otwarcie się na działa-

nie Ducha Świętego.
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c.  Pomoc kandydatowi w odkryciu swojej podmiotowej misji 

we wspólnocie Kościoła.

d.  Podjęcie decyzji o wzięciu odpowiedzialności za dalszy, oso-

bisty rozwój duchowy.

e. Towarzyszenie w duchowym wzroście kandydata.

f.  Przygotowanie przestrzeni, w której bierzmowany odnajdzie 

swoje miejsce we wspólnocie parafialnej i podejmie dalszy 

etap formacji duchowej po udzieleniu sakramentu bierzmo-

wania oraz zaangażuje się w życie wspólnoty parafialnej.

3. Formuła przygotowań do bierzmowania

a. Program formacji kandydatów realizowany jest w ramach:

– Liturgii i nabożeństw dla kandydatów;

–  Spotkań formacyjnych w małych grupach prowadzonych 

przez kapłana i/lub animatorów świeckich;

–  Uczestnictwa w obchodach Niedzieli Palmowej – Świato-

wego Dnia Młodzieży – diecezjalnym spotkaniu młodzieży 

z Biskupem Toruńskim;

–  Rekolekcji kerygmatycznych i/lub ewangelizacyjnych dni 

skupienia;

–  Regularnego życia sakramentalnego kandydata (comie-

sięczny sakrament pokuty i regularne uczestnictwo we 

Mszy św. niedzielnej i świątecznej);

– Pielgrzymek;

–  Zaangażowania w posługę charytatywną i duszpasterską 

w parafii.

b.  Animatorzy świeccy mogą wspierać duszpasterza w formacji 

kandydatów do bierzmowania, szczególnie w prowadzeniu ma-

łych grup formacyjnych. Wskazany jest wybór animatorów spo-

śród: katechetów, członków wspólnot, stowarzyszeń i ruchów 

kościelnych działających na terenie parafii, stałych diakonów, 

ustanowionych akolitów i lektorów oraz innych osób zaangażo-

wanych w życie parafialne. W organizowanie przygotowania do 

bierzmowania można również zaangażować młodzież, która sa-

ma wcześniej przyjęła ten sakrament. Ważne jest, by proboszcz 
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parafii dbał również o indywidualną formację animatorów. Do 

zadań animatorów należy:

–  Koordynowanie małych grup formacyjnych: budowanie 

więzi w grupie, prowadzenie spotkań, aktywizacja człon-

ków grupy formacyjnej;

–  Uczestnictwo z grupą w spotkaniach formacyjnych i nabo-

żeństwach, pielgrzymkach i rekolekcjach kerygmatycz-

nych i/lub ewangelizacyjnych dniach skupienia i innych;

–  Przygotowanie z członkami grupy ich udziału w celebracji 

liturgii bierzmowania;

c.  W przygotowaniu nabożeństw, spotkań modlitewnych i reko-

lekcji kerygmatycznych i/lub ewangelizacyjnego dnia sku-

pienia zaleca się skorzystanie z pomocy wspólnot, ruchów 

i stowarzyszeń.

4.  Indeks kandydata do bierzmowania i egzamin przed bierzmo-

waniem

a.  Kandydat do bierzmowania może na początku okresu przy-

gotowania otrzymać indeks. W indeksie zaznacza się aktyw-

ność religijną kandydata do bierzmowania. Za podstawową 

w tym zakresie uznaje się comiesięczną spowiedź kandydata 

oraz uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej.

b.  Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania może być zakoń-

czone egzaminem, który powinien mieć raczej charakter roz-

mowy z kandydatem, dopuszczającej do przyjęcia sakramen-

tu, weryfikującej i umacniającej kandydata na drodze wiary.

c.  Kandydat do bierzmowania przed rozpoczęciem okresu przy-

gotowania do przyjęcia sakramentu składa swoją pisemną 

deklarację o pragnieniu rozpoczęcia okresu przygotowań do 

sakramentu bierzmowania u proboszcza parafii zamieszka-

nia. Deklarację podpisują również rodzice lub prawni opieku-

nowie kandydata.

d.  Na ok. miesiąc przed przystąpieniem do sakramentu bierz-

mowania kandydat składa pisemną prośbę do Biskupa To-

ruńskiego, podpisaną osobiście, o udzielenie sakramentu 
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bierzmowania. Składanie próśb może się odbyć uroczyście 

podczas liturgii/nabożeństwa.

e.  Deklaracje oraz pisemne prośby skierowane do Biskupa To-

ruńskiego zachowuje się w parafii.

5.  „Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania” a in-

strukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania pierw-

szego synodu diecezji toruńskiej

a.  W kwestiach niesprecyzowanych w niniejszej instrukcji za-

stosowanie ma „Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu 

bierzmowania” Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej.

b.  W kwestii imienia z bierzmowania i świadka do bierzmowa-

nia mają zastosowanie Wskazania Konferencji Episkopatu 

Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania (pkt 16–19).

II. PROGRAM FORMACJI

1. Kandydat na początku przygotowań do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania otrzymuje pełną informację o ich przebiegu.

2.  Rok formacji przed bierzmowaniem obejmuje co najmniej 15–20 

spotkań, na które mogą składać się:

a. LITURGIE I NABOŻEŃSTWA:

–  Nabożeństwo wprowadzenia w okres przygotowań kandyda-

tów do bierzmowania. Nabożeństwo ma charakter uroczyste-

go rozpoczęcia okresu przygotowań do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. Nabożeństwo ma formę Liturgii Słowa połą-

czoną z adoracją Najświętszego Sakramentu. Uczestniczą 

w nim kandydaci wraz z rodzicami. Po homilii następuje wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu, prowadzona jest mod-

litwa o otwarcie na Ducha Świętego, następuje złożenie przez 

kandydatów deklaracji pisemnych o pragnieniu rozpoczęcia 

przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania i mod-

litwa rodziców/opiekunów za dzieci.

– Liturgia pokutna.

– Nabożeństwo: Adoracja Krzyża.
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–  Nabożeństwo z obrzędem duchowego wyboru patrona 

i imienia lub nabożeństwo z obrzędem duchowego odno-

wienia więzi z Patronem.

– Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

– Liturgia Słowa.

b.  SPOTKANIA W GRUPACH FORMACYJNYCH – co najmniej 

10 spotkań prowadzonych przez duszpasterza i/lub animato-

rów świeckich.

c. FORMY POGŁĘBIAJĄCE:

–  Rekolekcje kerygmatyczne i/lub ewangelizacyjny dzień 

skupienia.

– Obchody Niedzieli Palmowej w diecezji.

d.  PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI DLA KANDYDATA W KOŚ-

CIELE:

–  Zbiórki charytatywne i przekazywanie wsparcia potrze-

bującym;

–  Światowy Dzień Chorego (np. wizyta wraz z duszpasterzem 

u chorych w parafii);

–  Uroczystość Wszystkich Świętych (np. porządkowanie za-

pomnianych grobów);

–  Inne aktywności charytatywne i duszpasterskie (np. udział 

w Marszu dla życia tam, gdzie jest on organizowany).

3.  W trakcie przygotowania do sakramentu bierzmowania zaleca 

się odbycie spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi kandy-

datów do bierzmowania. Warto, by spotkania te miały oprócz 

charakteru informacyjnego, również charakter formacyjny i te-

matyczny. Proponowane zagadnienia na powyższe spotkania:

a.  Mistagogia sakramentu bierzmowania. Jak pomóc kandyda-

tom do bierzmowania w podjęciu drogi ku dojrzałej wierze? 

Potrzeba świadectwa rodziców. Odpowiedzialność za własną 

wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom.

b.  Odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną, koniecz-

ność nieustannego nawracania się i przebaczania w rodzinie, 

przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele i ro-

dzinie katolickiej. Przygotowanie rodziny do właściwego prze-
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życia uroczystości bierzmowania i podjęcie działań apostol-

skich przez jej członków.

c.  Można podjąć również inną tematykę, według potrzeb dusz-

pasterskich.

4.  Ostatnim etapem jest czas bezpośrednio poprzedzający udzie-

lenie kandydatom sakramentu bierzmowania. Okres ten prze-

znaczony jest na organizację prób, omówienie symboli i prze-

biegu celebracji, aby przed kandydatami do bierzmowania 

odsłonić piękno liturgii. Należy go zaplanować tak, by nie zabu-

rzyć procesu formacyjnego przed przyjęciem tego sakramentu.

5. WSKAZANIA DODATKOWE.

a.  Kolejność nabożeństw i spotkań planuje duszpasterz odpo-

wiedzialny za przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierz-

mowania w parafii, uwzględniając okresy roku liturgicznego, 

a szczególnie: Adwent i Wielki Post.

b.  Duszpasterz, o którym mowa powyżej, może zaproponować 

w programie formacji także inne formy i charakter oraz czę-

stotliwość spotkań.

c.  Do prowadzenia nabożeństw można zaprosić także wspólno-

ty, stowarzyszenia i ruchy kościelne, także spoza parafii.

III. FORMACJA PO BIERZMOWANIU

1.  Po przyjęciu sakramentu bierzmowania warto rozważyć możli-

wość wspólnego świętowania wraz z młodzieżą tego ważnego 

dla nich wydarzenia

2.  Około miesiąc po przyjęciu sakramentu bierzmowania można 

zorganizować nabożeństwo/liturgię dziękczynną za otrzymany 

sakrament lub wspólną pielgrzymkę do sanktuarium diecezjal-

nego lub lokalnego.

3.  Sakrament bierzmowania jest sakramentem inicjacji chrześci-

jańskiej. Wymaga to, by przyjęcie tego sakramentu nie kończyło 

formacji duchowej bierzmowanych, ale otworzyło przed nimi 

przestrzeń zaangażowania w życie Kościoła i wspólnoty para-
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fialnej. Konieczne jest, by duszpasterze złożyli bierzmowanym 

konkretne propozycje aktywności kościelnej i dalszej formacji 

duchowej. Proponuje się, by po bierzmowaniu zrealizować do-

datkowy blok formacyjny. Przygotowanie do sakramentu bierz-

mowania i jego przyjęcie przez młodzież jawi się jako szansa, 

by wykorzystując młodzieńczy zapał, stworzyć jej sprzyjające 

warunki do dalszego rozwoju duchowego i zaangażowania w ży-

cie parafii. Dlatego z chwilą przyjęcia sakramentu bierzmowa-

nia nie może zakończyć się duszpasterskie oddziaływanie na 

ludzi młodych.

4)  Cenne jest zaproponowanie młodzieży uczestnictwa w ruchach 

i wspólnotach młodzieżowych na terenie parafii (np. KSM, oaza 

młodzieżowa, schola parafialna, Liturgiczna Służba Ołtarza, 

Szkolne Koło Caritas lub inne), a jeżeli takich nie ma w parafii, 

warto rozważyć ich powołanie do istnienia.
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MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Stanowisko Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN ws. pełnienia 
przez nauczyciela religii funkcji wychowawcy klasy

Odpowiadając na pismo przesłane 4 stycznia br. pocztą elektro-

niczną do MEN w  sprawie możliwości pełnienia przez nauczyciela 

religii funkcji wychowawcy klasy, uprzejmie informuję, że przepis § 7 

ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach (DzU z 1992 r. nr 36, poz. 155, 

z późn. zm.) stanowi wprost, że nauczyciel religii wchodzi w skład 

rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowaw-

cy klasy. Oznacza to, że nauczyciel religii, który jest zatrudniony 

w  szkole publicznej na podstawie imiennego skierowania do na-

uczania religii wydanego przez właściwe władze zwierzchnie Koś-

cioła lub innego związku wyznaniowego (§ 5 ust. 1 ww. rozporządze-

nia), nie może pełnić funkcji wychowawcy klasy, czyli objęcie 

wychowawstwa klasy nie powinno być mu proponowane, a on sam 

nie może takiej propozycji przyjąć.

Przedstawiona wyżej zasada została przyjęta w porozumieniu 

z władzami zwierzchnimi Kościołów i innych związków wyznanio-

wych. Wynika ona m.in. ze szczególnego charakteru pracy nauczy-

ciela religii oraz jego podwójnej podległości służbowej: jako pracow-

nik szkoły podlega on dyrektorowi szkoły1, natomiast jako nauczyciel 

religii podlega władzom zwierzchnim Kościoła lub związku wyzna-

niowego, od których otrzymał skierowanie uprawniające do naucza-

nia w szkole publicznej religii określonego wyznania. 

Imienne skierowanie do pracy w danej szkole, wydane przez właś-

ciwe władze zwierzchnie kościoła lub innego związku wyznaniowe-

go, jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, czyli 

zatrudnienia nauczyciela religii. Skierowanie to może zostać cofnięte 

przez wydającego, co jest równoznaczne z utratą przez nauczyciela 

religii uprawnień do nauczania religii w danej szkole (przepis § 5 ust. 

1 Art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. DzU z 2018 r., 
poz. 967).
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2 rozporządzenia) oraz z rozwiązaniem w tej szkole stosunku pracy 

z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania2.

Zawarte w przepisach dotyczących nawiązywania i rozwiązywa-

nia stosunku pracy z nauczycielem religii zastrzeżenie możliwości 

cofnięcia skierowania przez władze zwierzchnie Kościołów i związ-

ków wyznaniowych w trakcie roku szkolnego (równoznacznego 

z ustaniem stosunku pracy w danej szkole) w istotny sposób ograni-

cza możliwość przyjęcia przez niego funkcji wychowawcy klasy.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja nauczyciela przedmiotu 

zaliczanego do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zatrudnionego 

w oparciu o przepis art. 10 ustawy Karta nauczyciela, który ponadto 

uczy religii (na podstawie imiennego skierowania wydanego przez 

kościelne władze zwierzchnie). W takim przypadku cofnięcie skiero-

wania do nauczania religii w danej szkole nie powodowałoby ustania 

stosunku pracy i nie miałoby wpływu na pozostały zakres jego obo-

wiązków, w  tym na ewentualne pełnienie przez niego funkcji wy-

chowawcy klasy. 

Decyzję w sprawie powierzenia nauczycielom obowiązków wy-

chowawców klas podejmuje dyrektor szkoły. 

Jednocześnie informuję, że minister edukacji narodowej w kwiet-

niu ub. r. podjął decyzję o rezygnacji z dalszych prac legislacyjnych 

nad projektem rozporządzenia, które w lutym 2018 r. było przedsta-

wione do konsultacji społecznych. 

Z poważaniem

Katarzyna Koszewska

Dyrektor

Departament Kształcenia Ogólnego

2 Art. 23 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
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Marcin Przeciszewski – Katolicka Agencja Informacyjna, 
Warszawa 

I.  NAUKA RELIGII W SZKOLE RZECZĄ NORMALNĄ 
W EUROPIE. POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW 

W 23 krajach Unii Europejskiej religia nauczana jest w szkołach 

publicznych, natomiast w 5 (Bułgaria, Francja, Holandia, Luksemburg 

i Słowenia) nauka religii odbywa się na terenie kościelnym lub tylko 

w szkołach wyznaniowych. Polska, gdzie nauka religii powróciła do 

szkół po 1989 r., wypełnia europejskie standardy w tym zakresie.

Nauczanie religii w szkołach jest istotnym osiągnięciem europej-

skiej kultury prawnej w dziedzinie poszanowania wolności sumienia 

i religii. Traktowane jest ono jako przekazywanie „kodu kulturowego” 

niezbędnego do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości oraz cy-

wilizacyjnego dziedzictwa.

W zdecydowanej większości krajów UE (o tradycji katolickiej) na-

uczanie religii w szkole, podobnie jak w Polsce, ma charakter wyzna-

niowy i na jej program mają wpływ określone Kościoły. W niektórych 

krajach (głównie o tradycji protestanckiej) nauka religii ma charakter 

ponadwyznaniowy, bliski religioznawstwu.

W 8 krajach UE udział w szkolnych lekcjach religii jest obowiązko-

wy. Są to: Austria, Cypr, Dania, Grecja, Malta, Niemcy, Szwecja i Wiel-

ka Brytania.

Z kolei w 16 państwach UE udział w szkolnych lekcjach religii jest 

dobrowolny, w zależności od woli rodziców bądź samych uczniów 

w klasach ponadgimnazjalnych. Są to: Belgia, Chorwacja, Czechy, 

Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portuga-

lia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry i Włochy.

W Luksemburgu w styczniu 2015 r. wycofano religię ze szkół i za-

stąpiono ją nowym przedmiotem o charakterze świeckim: „Wycho-

wanie do wartości”.
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W niektórych państwach UE uczniowie mogą zdawać maturę z re-

ligii. Religię na świadectwie dojrzałości można otrzymać w Austrii, 

pięciu krajach związkowych Niemiec, Irlandii i Finlandii. Dotyczy to 

także Czech, mimo że religia jest tam przedmiotem dobrowolnym.

We wszystkich krajach, gdzie nauczanie religii obecne jest w pań-

stwowym systemie oświaty (zarówno w formie obowiązkowej, jak i do-

browolnej), jest ono finansowane ze środków publicznych. Jest to 

normalna, niewywołująca sprzeciwów zasada demokratycznego pań-

stwa prawa, które uznaje, że skoro rodzice odpowiadają za kierunek 

kształcenia dzieci, to jeśli życzą sobie obecności religii w szkole, pań-

stwo zobowiązane jest im to zapewnić. Innym, często używanym ar-

gumentem, szczególnie tam, gdzie udział w nauce religii jest obo-

wiązkowy, jest przekonanie, że wiedza religijna jest tak istotnym ele-

mentem kultury europejskiej, że nawet osoby niewierzące powinny 

ją poznać.

Natomiast odmienny model nauczania religii ma zastosowanie 

w tych państwach UE, które konstytucyjną zasadę świeckości inter-

pretują w swym ustawodawstwie jako radykalny rozdział sfery pub-

licznej od religijnej: Francja, Holandia i Słowenia. Zajęcia z religii or-

ganizowane są tu na terenie pozaszkolnym przez związki religijne. 

Ten model ma jednak w Europie charakter mniejszościowy. Nawet 

w laickiej Francji na terenie dwóch departamentów – Alzacji i Lota-

ryngii – nauczanie religii jest obecne w publicznych szkołach. Stano-

wi to spuściznę niemieckiego sytemu prawnego, co jest do dziś kon-

tynuowane jako wyraz szacunku dla lokalnej tradycji tego przygra-

nicznego regionu.

Polska w swym systemie prawnym regulującym kwestie wyznanio-

we, po uzyskaniu suwerenności, dołączyła do większościowego modelu 

obowiązującego w Europie. Dlatego nauczanie religii jest w naszym kra-

ju możliwe w publicznym systemie oświaty.

W poszczególnych krajach:

Austria
Obowiązek nauki religii w szkołach publicznych wynika z art. 2 usta-

wy o szkolnictwie z 1962 r. Stwierdza ona, że celem szkolnictwa austria-
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ckiego jest współpraca – poprzez odpowiednią edukację – w rozwoju 

zdolności młodych ludzi, zgodnie z ich wartościami religijnymi.

Zatem nauka religii w szkołach państwowych jest obowiązkowa, 

a koszty jej pokrywane są ze środków publicznych. W salach szkol-

nych – o ile większość uczniów jest wyznania chrześcijańskiego – 

musi być też wywieszony krzyż. Uczniowie, którzy nie ukończyli 

14. roku życia, mogą nie uczęszczać na zajęcia religii w szkole, jeśli 

rodzice zażądają tego na piśmie. Uczniowie starsi sami mogą doko-

nać wyboru, ale brane jest pod uwagę tylko oświadczenie pisemne.

Nauczycielami religii w szkołach publicznych mogą być wyłącz-

nie osoby zaakceptowane przez właściwy związek religijny. Program 

nauczania religii pozostaje w kompetencji Kościołów. Ministerstwo 

Edukacji musi być poinformowane o jego treści, ale nie musi go ak-

ceptować. Opracowanie podręczników do nauki religii, podobnie jak 

do innych przedmiotów, finansowane jest przez państwo.

Każdy maturzysta austriacki zdaje pisemny egzamin maturalny 

z trzech podstawowych przedmiotów: niemieckiego, matematyki 

i języka obcego. W ramach egzaminów ustnych są dwa „koszyki” te-

matów – humanistyczny i techniczny. Maturzysta wybiera po jed-

nym temacie z każdego z tych „koszyków”. Może wybrać religię, a uzy-

skana ocena znajduje się na świadectwie maturalnym.

Ocena z religii nie ma jednak wpływu na ocenę ucznia, gdyż 

nie oblicza się średniej ocen maturzysty. Liczą się oceny uzyskane 

z przedmiotów kierunkowych. Stopień z religii tylko wówczas ma 

znaczenie, kiedy uczeń zamierza studiować teologię bądź wstąpić 

do seminarium duchownego.

Anglia
Większość szkół angielskich jest utrzymywana przez państwo, 

aczkolwiek prowadzą je różne podmioty, przeważnie prywatne. Akt 

o standardach szkolnych z 1998 r. zawiera przepisy odnoszące się do 

kultu religijnego w tych „utrzymywanych” szkołach. Wszyscy ucznio-

wie codziennie rano winni brać udział w akcie zbiorowej modlitwy. 

Winna ona mieć „szeroko chrześcijański” charakter, jednak nieodno-

szący się do żadnego konkretnego wyznania.
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Nauczanie religii w szkołach tego typu ma charakter ponadwy-

znaniowy. Program opracowują specjalne, wielowyznaniowe komi-

tety. W ich skład wchodzą przedstawiciele Kościoła Anglii, innych 

związków wyznaniowych i religii, stowarzyszeń nauczycieli oraz lo-

kalnych władz oświatowych. W ramach działalności takiego komite-

tu prawo veta ma jedynie Kościół anglikański, co gwarantuje, że ża-

den element programu nauczania religii nie będzie pozostawać 

w sprzeczności z zasadami religii państwowej.

Belgia
Szkoły prowadzone przez władze publiczne oferują wybór pomię-

dzy katechezą jednego z uznanych przez państwo wyznań a zajęcia-

mi z etyki. Koszty organizacji tych lekcji ponosi Ministerstwo Eduka-

cji. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z zajęć, jeśli rodzice ucznia 

nie zaakceptują ani religii, ani etyki.

Bułgaria
Możliwe jest organizowanie lekcji religii prawosławnej w niektó-

rych wyznaniowych szkołach, a Kościół katolicki może prowadzić je-

dynie katechezę parafialną.

Chorwacja
Lekcje religii mają charakter wyznaniowy i fakultatywny. W pla-

nach lekcji przewidziano na nie 2 godziny tygodniowo.

Czechy
Nauczanie religii w szkołach publicznych ma charakter dobro-

wolny, a jej koszty pokrywa Ministerstwo Edukacji. Nauczyciele 

religii muszą posiadać upoważnienie od władz konkretnego Koś-

cioła. W szkołach publicznych nie ma alternatywnego przedmiotu 

wobec religii, dlatego zajęcia odbywają się w dniu, kiedy jest mniej 

lekcji, zazwyczaj w środowe popołudnie. W zajęciach tych uczest-

niczy także wielu uczniów deklarujących się jako niewierzący, a Koś-

cioły popierają tę praktykę, traktując to jako możliwość szerszej 

prezentacji swej religii, także wobec osób niewierzących. W Cze-

chach, pomimo że lekcje religii są dobrowolne, można z niej zda-

wać maturę.
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Dania
Nauczanie religii w szkołach publicznych ma niewiele wspólnego 

z katechizacją, lecz jest organizowane jako „nauka wiedzy o chrześci-

jaństwie”. Jest to przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół 

i jej koszty ponosi państwo. Nauka jest obowiązkowa, począwszy od 

1 do 10 klasy, za wyjątkiem klas 7 i 8, kiedy uczniowie przygotowują się 

do konfirmacji w parafii pod kierunkiem pastora. Dzieci, które nie 

przystępują do konfirmacji (z rodzin niewierzących), mają obowiązek 

w tym czasie kontynuować naukę „wiedzy o chrześcijaństwie” w szko-

le. W wyższych klasach program „wiedzy o chrześcijaństwie” uwzględ-

nia inne religie oraz prezentację różnorodnych światopoglądów.

Finlandia
W oparciu o ustawę o wolności religijnej, każdy uczeń w szkole 

podstawowej i ponadpodstawowej ma prawo do nauki religii zgodnie 

ze swoim wyznaniem. Za jej organizację i finansowanie są odpowie-

dzialne gminy. Uczniowie, którzy nie chodzą na katechizację, mają 

prawo do udziału w zajęciach z etyki. Na maturze istnieje możliwość 

zdawania egzaminu albo z religii, albo z etyki.

Każde dziecko, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, musi mieć 

zagwarantowaną możliwość nauki religii lub etyki w przedszkolu, do 

którego uczęszcza. W celu umożliwienia korzystania z tej edukacji jak 

największej liczbie dzieci nauczanie to ma charakter ogólnochrześ-

cijański. Zajęcia finansują samorządy.

Francja
W szkołach publicznych lekcje religii nie są organizowane ze 

względu na radykalnie rozumianą zasadę świeckości, co uniemożli-

wia istnienie elementów wyznaniowych w przestrzeni, za którą od-

powiada państwo. Jednakże – w imię tolerancji dla wierzących – 

ustawa z 1982 r. nakazuje, by każda szkoła publiczna przewidziała 

jedno wolne popołudnie między poniedziałkiem a piątkiem na naukę 

religii poza szkołą. Jej koszty pokrywane są częściowo przez rodzi-

ców, a częściowo przez Kościoły i związki wyznaniowe. 

Natomiast w dwóch wschodnich departamentach Francji, Alzacji 

i Lotaryngii, nauka religii w szkołach publicznych jest obowiązkowa, 

w takiej formie, w jakiej istniała na tych terenach przed 1871 r., tzn. 



SIEWCA Biuletyn Katechetyczny Diecezji Toruńskiej30

DZIAŁ FORMACYJNY

zanim tereny te zostały ponownie włączone do państwa francuskie-

go po I wojnie światowej.

Grecja
W szkołach podstawowych i średnich nauka religii prowadzona 

jest zgodnie z doktryną Kościoła prawosławnego. Nauczyciele religii, 

podobnie zresztą jak duchowni, mają status urzędników państwo-

wych i otrzymują wynagrodzenie. Ich nominacja, zresztą jak i pro-

gram nauczania, zależy wyłącznie od Kościoła prawosławnego. Ucz-

niowie niebędący prawosławnymi, nie muszą uczestniczyć w tych 

zajęciach. Rodzice mają zagwarantowane prawo wychowania dzieci 

zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi.

Hiszpania
W szkołach publicznych nauczyciele religii wyznaczani są przez 

diecezje katolickie, a opłacani są przez państwo. Zajęcia z religii mają 

charakter fakultatywny. W przypadku innych wyznań państwo fi-

nansuje zajęcia z religii, o ile w danej szkole uczęszcza na nie co naj-

mniej 10 uczniów. Stopień z religii nie wpływa na promocję do na-

stępnej klasy ani na przydzielanie stypendiów.

Irlandia
Nauka religii obecna jest we wszystkich szkołach, a nadzór nad nią 

należy do odpowiedniego Kościoła. Dzieci, których rodzice sobie te-

go nie życzą, nie uczestniczą w lekcjach religii. Koszty nauczania re-

ligii ponosi państwo. Możliwe jest zdawanie religii na maturze.

Litwa
Lekcje religii mają charakter wyznaniowy i są dobrowolne. Prze-

widziano jedną godzinę tygodniowo.

Niemcy
W Niemczech prawo do nauczania religii w szkołach gwarantuje 

konstytucja (art. 7, pkt 3), zgodnie z którą lekcja religii winna być pro-

wadzona oddzielnie dla różnych wyznań, z zachowaniem wzajem-

nego szacunku. Religia, traktowana jako zwyczajny przedmiot (zgod-

nie z fundamentalnym ustawodawstwem dotyczącym nauki religii), 

została umieszczona w ramach planu zajęć szkolnych w wymiarze 

dwóch godzin tygodniowo we wszystkich szkołach publicznych. Ma 
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ona charakter raczej informacji na tematy religijne kierowane do 

wszystkich uczniów, niezależnie od religii czy wyznania. Natomiast 

przygotowanie do sakramentów odbywa się na terenie kościelnym.

Nauka religii w szkołach publicznych – za wyjątkiem szkół bezwy-

znaniowych – jest więc przedmiotem standardowym. Religia jest na-

uczana zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególne Kościo-

ły i pod ich kontrolą. Do osiągnięcia 14. roku, to rodzice decydują 

o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii, natomiast później sam 

uczeń. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Konstytucji katecheza w szkole nie może 

mieć rangi niższej niż inne przedmioty. Zatem ocena z niej jest umiesz-

czana na świadectwie i zaliczana do średniej. Uczniom szkół publicz-

nych wolno jest nosić symbole religijne. Koszty ponoszą landy.

W Niemczech możliwe jest zdawanie religii jako przedmiotu ma-

turalnego. Stopień z niej widnieje wówczas na świadectwie matural-

nym. Szczegółowe zasady ustala każdy z landów.

Rumunia
Lekcje religii są organizowane dla tych wyznań, które w danej kla-

sie mają przynajmniej 10 uczniów, a w liceach – 15. Programy na-

uczania są ustalane wspólnie przez władze oświatowe i kościelne, 

muszą być skorelowane z obowiązującym programem szkolnym.

POLSKA
Katechizację w szkołach prowadzą 24 Kościoły i związki wyzna-

niowe zarejestrowane w RP. Czynią to na mocy art. 53 ust. 4 Konsty-

tucji RP oraz m.in. na podstawie ustaw o stosunku państwa do dane-

go Kościoła. Zazwyczaj jest tam zapisane, że Kościół „ma prawo do 

prowadzenia katechezy i nauczania religii” (np. art. 15 ust. 1 ustawy z  

4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego).

Obecnie w Polsce lekcje religii, podobnie jak etyki, wychowanie 

do życia w rodzinie oraz języki mniejszości narodowych czy etnicz-

nych należą do grupy przedmiotów fakultatywnych. Nauczanie tych 

przedmiotów staje się jednak obowiązkowe, jeśli taką wolę wyrażą 

rodzice ucznia lub sam uczeń, o ile jest pełnoletni.

Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyj-

nych lub zajęć przedszkolnych tygodniowo. Przy czym lekcja w szko-
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le trwa 45 minut, a w przedszkolu zajęcia dla 3-4-latków – 15 minut, 

natomiast dla 5-6-latków – pół godziny. Zmniejszenie liczby godzin 

jest możliwe jedynie za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego 

i w praktyce wynika jedynie z braków kadrowych wśród nauczycieli 

religii, ale z roku na rok są one coraz mniejsze.

Obowiązek organizacji lekcji religii spoczywa na dyrekcji szkoły. 

Jeśli zgłosi się przynajmniej 7 chętnych, lekcje odbywają się w kla-

sach lub grupach międzyklasowych, natomiast grupy międzyszkolne 

organizowane są dla 3 chętnych. Analogiczne przepisy, jak w przy-

padku lekcji religii katolickiej, dotyczą organizowania lekcji religii in-

nych wyznań, także dla wyznawców islamu czy judaizmu.

Serbia
Każda ze wspólnot wyznaniowych ma prawo organizować lekcje 

religii w szkole – przewidziano na nie jedną godzinę tygodniowo. Za-

pisanie się na te zajęcia na początku cyklu edukacyjnego skutkuje 

tym, że religia dla danego ucznia staje się przedmiotem obowiązko-

wym, aż do zakończenia cyklu.

Słowacja
Katechizacja w szkołach publicznych jest dobrowolna i finansuje 

ją Ministerstwo Edukacji. Etyka jest przedmiotem alternatywnym 

wobec religii. Program nauczania religii opracowywany jest przez 

właściwy Kościół.

Węgry
Kościoły mają prawo do zapewnienia katechezy w szkołach pub-

licznych, choć nie jest ona traktowana jako obowiązek państwa. Koś-

cielne nauczanie religii – choć realizowane na terenie szkoły – nie 

jest częścią jej programu, nauczyciel religii nie jest członkiem grona 

pedagogicznego, oceny z religii nie są umieszczane na świadectwie. 

Nauczyciele religii są więc pracownikami kościelnymi, ale środki na 

wynagrodzenia dla nich zapewnia państwo. Przekazuje je Kościołom 

w formie odrębnych dotacji.

Włochy
Państwo ponosi ciężar finansowania nauczania religii katolickiej 

w szkołach i przedszkolach. W przedszkolach i szkołach podstawo-

wych przewidziane są dwie godziny religii tygodniowo, a w szkołach 
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średnich jedna godzina. Udział w katechizacji szkolnej ma charakter 

dobrowolny.

Nauczyciele religii mianowani są przez biskupa diecezjalnego 

spośród kandydatów posiadających specjalne certyfikaty w zakresie 

kwalifikacji teologicznych oraz pedagogicznych. Jeśli misja kano-

niczna zostanie cofnięta, nauczyciel musi zrezygnować z nauczania 

religii katolickiej. Program nauczania religii jest przygotowywany 

przez zespół powoływany wspólnie przez ministra edukacji oraz 

przewodniczącego episkopatu. Podręczniki muszą mieć kościelny 

„nihil obstat”.

Sześć innych wyznań i religii o charakterze mniejszościowym 

(w tym judaizm) ma prawo do nauczania religii w szkołach publicz-

nych, ale na własny koszt. Warunkiem uzyskania pozwolenia musi 

być przedłożona pisemna prośba uczniów lub ich rodziców.

Orzeczenie w tej sprawie wydał w 2000 r. sąd administracyjny re-

gionu Lacjum (Rzym), odrzucając skargę.

Za radą episkopatu Włoch ministerstwo wydało w 1999 r. rozpo-

rządzenie o uznaniu nauki religii za jeden z przedmiotów nieobo-

wiązkowych, które jednak mogą dostarczyć uczniom ostatnich klas 

szkoły średniej dodatkowych punktów.

Przeciwnicy tej decyzji – waldensi, gmina żydowska oraz komitet 

walki o szkołę świecką – zaskarżyli ją do sądu administracyjnego La-

cjum, uważając, że dyskryminuje ona uczniów niechodzących na 

lekcje religii. Sąd orzekł, że nie ma mowy o dyskryminacji, bo choć 

religia nie jest przedmiotem obowiązkowym, to nie ma dla niej alter-

natywy poprzez udział w innych zajęciach. „Nie można żądać, by wy-

bór niczego zaowocował punktami” – orzekł sąd.

źródło: https://opoka.news/nauka-religii-w-szkole-rzecza-normalna-

-w-europie-polska-na-tle-innych-krajow
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ks. dr Andrzej Kowalski – ojciec duchowny WSD w Toruniu

II.  WOKÓŁ PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY DO PRZYJĘ-
CIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. PORÓWNANIE 
DOKUMENTÓW

Namysł duszpasterski oraz sytuacja związana z reformą oświatową 

odsłoniły nowe okoliczności związane z przygotowaniem i prowadze-

niem inicjacji chrześcijańskiej. To wręcz nowa sytuacja, która wymaga 

nowego podejścia i działania pastoralno-katechetycznego. W związku 

z tym Konferencja Episkopatu Polski w kwietniu 2017 r. wydała Wska-

zania dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowa-

nia (=Wskazania KEP). W naszej diecezji dotychczasowym dokumen-

tem określającym charakter przygotowania do bierzmowania jest In-

strukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, która wcho-

dzi w skład uchwał I Synodu Diecezji Toruńskiej zamkniętego w czerw-

cu 2011 r. W październiku 2018 r. Biskup Toruński uchwalił nowy do-

kument pt. Instrukcja o przygotowaniu młodzieży do sakramentu 

bierzmowania (=nowa instrukcja). 

Porównując te trzy dokumenty, należy zauważyć zawężenie in-

strukcji do problematyki przygotowania do bierzmowania do młodzie-

ży; instrukcja synodalna z 2011 r. i Wskazania KEP poruszają natomiast 

także kwestie związane z przygotowaniem osób już dorosłych. 

Nowa instrukcja na tle instrukcji synodalnej jest jej rozwinięciem, 

uszczegółowieniem i uwzględnieniem zasadniczych wskazań wyda-

nych przez Konferencję Episkopatu Polski; ma bardziej charakter pa-

storalny niż prawny, co można zauważyć w stosowanym języku 

i sformułowaniach. 

Całościowa wizja przygotowania do sakramentu bierzmowania
Instrukcja synodalna omawia formację kandydatów do sakra-

mentu bierzmowania, dzieląc ją zasadniczo na dwa okresy: przygo-

towanie bezpośrednie i okres przed przyjęciem bierzmowania. 

Przygotowanie bezpośrednie zawiera się w uczestniczeniu mło-

dzieży w katechizacji szkolnej oraz w spotkaniach formacyjnych; 

natomiast w okresie przed przyjęciem bierzmowania zaleca się zor-

ganizowanie triduum do Ducha Świętego, a także nabożeństwa po-
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kutnego ze spowiedzią indywidualną kandydatów, świadków i ich 

rodzin.

Wskazania KEP ujmują przygotowanie szerzej, gdyż mówią o przy-

gotowaniu dalszym, bliższym i bezpośrednim. Przygotowanie dalsze 

to okres formacji rodzinnej do wiary oraz poprzez lekcje religii i kate-

chezę parafialną do I spowiedzi i komunii świętej. Przygotowanie bliż-

sze to praktykowanie swojej wiary i dalsza formacja poprzez lekcje re-

ligii i duszpasterskie formy oddziaływania parafialnego. Przygotowa-

nie bezpośrednie natomiast związane jest z okresem przed przyjęciem 

sakramentu bierzmowania, na które również składa się uczestnictwo 

w lekcji religii oraz w spotkaniach formacyjnych i liturgicznych o cha-

rakterze duchowym. Wskazania KEP podkreślają, że odpowiedzialny 

za przygotowanie bezpośrednie musi posiadać pewność moralną, że 

kandydaci, zgłaszający się do przygotowania bezpośredniego, regular-

nie uczestniczyli i uczestniczą w lekcji religii oraz zachowują niedziel-

ną i świąteczną praktykę uczestniczenia we Mszy Świętej.

Nowa instrukcja traktuje o przygotowaniu bezpośrednim, na które 

składa się uczestnictwo w szkolnej lekcji religii jako kontynuacja 

uczestniczenia w lekcjach w szkole podstawowej, potwierdzonej 

właściwym zaświadczeniem oraz w formacji parafialnej. Cały główny 

punkt traktuje o formacji po bierzmowaniu, co na tle poprzednich 

dokumentów jest oryginalnym wkładem, by faktycznie przyjęcie sa-

kramentu bierzmowania nie było tylko punktem docelowym całego 

wysiłku formacyjnego, lecz było próbą towarzyszenia młodemu czło-

wiekowi na drodze wiary, w której to sakrament bierzmowania jest 

jego istotnym etapem, a nie końcem formacji. 

Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania i okres przy-
gotowania bezpośredniego

Instrukcja synodalna stwierdza, że kandydatem do przygotowania 

bezpośredniego jest uczeń klasy III gimnazjum i ten okres ok. jedne-

go roku jest czasem bezpośredniego przygotowania. Wskazania KEP 

nie wprowadzają jednoznacznego rozróżnienia, gdyż mówi się, że 

zasadniczo przygotowanie bliższe i bezpośrednie obejmuje 3 lata, 

czyli klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Nie ma więc tu jedno-

znacznego wskazania, kiedy i jak długo ma trwać przygotowanie 
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bezpośrednie. Wskazania uszczegółowiają, że kandydatem może stać 

się osoba, która uczestniczyła i uczestniczy nadal w katechizacji 

szkolnej oraz jest praktykującym katolikiem. Odpowiedzialny za 

przygotowanie w parafii powinien mieć co do tego jasne przekona-

nie, a w sytuacjach wątpliwych może poprosić o stosowną opinię od 

nauczyciela religii.

Nowa instrukcja nie precyzuje jednoznacznie, kiedy ma rozpo-

cząć się okres przygotowania bezpośredniego, lecz przesuwa go na 

czas szkoły średniej i określa, że ma trwać co najmniej jeden rok. Mło-

dy człowiek może stać się kandydatem do przygotowania bezpośred-

niego po ukończeniu szkoły podstawowej oraz po złożeniu pisemnej 

deklaracji o pragnieniu rozpoczęcia okresu przygotowań do sakra-

mentu bierzmowania u proboszcza zamieszkania, podpisaną rów-

nież przez rodziców bądź prawnych opiekunów. Należy więc rozu-

mieć, że duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośred-

nie weryfikuje złożoną deklarację wraz z zaświadczeniem uczestni-

ctwa w lekcjach religii w szkole podstawowej i podejmuje decyzję 

o włączeniu kandydata w cykl przygotowania bezpośredniego. 

Specyfika przygotowania bezpośredniego
Instrukcja synodalna jest bardzo oszczędna, co do charakteru przy-

gotowania bezpośredniego, ograniczając się do stwierdzenia, że ma 

uzupełniać treści katechezy szkolnej, zwłaszcza w zakresie wtajem-

niczenia w życie sakramentalne i kształtowanie postaw chrześcijań-

skich oraz odkrywanie duchowego bogactwa. W realizacji tego zakła-

danego celu mają pomagać, według synodu: wielkopostne rekolekcje 

szkolne, systematyczna spowiedź i Komunia Święta, nabożeństwa 

różańcowe i pasyjne oraz spotkania formacyjne. Te spotkania forma-

cyjne, których ma być 10-15, mogą być połączone ze Mszą Świętą lub 

innymi nabożeństwami i mają być okazją do rozmowy na tematy 

wiary i życia chrześcijańskiego. Formułuje się także zachętę do wy-

pracowywania przez parafie własnych form spotkań, zalecając, by 

były to spotkania w małych grupach, liturgie słowa Bożego, dni sku-

pienia w odpowiednich ośrodkach. Kandydaci do bierzmowania po-

winni mieć także możliwość poznania istniejących w parafii lub die-

cezji stowarzyszeń, wspólnot i ruchów apostolskich.
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Wskazania KEP są już szczegółowsze, jeśli chodzi o specyfikę 

przygotowania bezpośredniego, i jest mowa o wymiarze ewangeliza-

cyjnym oraz o mistagogii sakramentu chrztu, Eucharystii, pojedna-

nia i bierzmowania. Przygotowanie zatem ma mieć charakter przede 

wszystkim formacji duchowej, która powinna być realizowana w cza-

sie 25 spotkań i 5 celebracji liturgicznych. Spotkania te powinny mieć 

inny charakter niż zajęcia prowadzone w szkole i nie mogą koncen-

trować się wyłącznie na przekazie wiedzy, lecz mają być połączone 

z osobistym świadectwem prowadzących. W czasie spotkań powin-

ny zostać wykorzystane formy i metody biblijne oraz liturgiczne, ta-

kie jak: lectio divina, krąg biblijny, opowiadanie biblijne, medytacja, 

bibliodrama, celebracje liturgiczne, kontemplacje modlitewne, adora-

cje eucharystyczne itp. 

Wskazania KEP dają także propozycje zagadnień związanych 

z przygotowaniem do przyjęcia bierzmowania i zostają one zawarte 

w 5 blokach tematycznych: Wierzę w Jezusa Chrystusa, Wierzę 

w Kościół, Chcę się nawrócić, Chcę żyć Eucharystią, Jestem gotowy. 

Każdy blok składa się z 5 do 6 zagadnień i kończy się odpowiednią 

celebracją liturgiczną, a także konkretnym zobowiązaniem, tzw. dzie-

łem apostolskim. 

Jest mowa także o spotkaniach w małych grupach formacyjnych 

do 12 osób. Podczas tych spotkań należy wykorzystać metody akty-

wizujące, które pobudzają zaangażowanie uczestników (dyskusyjne, 

dramowe, plastyczne itp.), a jednocześnie umożliwiają prowadzenie 

do identyfikacji z przyjmowanymi rozwiązaniami i postawami. Pro-

wadzić je mogą kapłani, osoby konsekrowane, katecheci, czy też ani-

matorzy świeccy ze wspólnot i ruchów. 

Znajduje się także zalecenie, by kandydaci do bierzmowania byli 

włączani w życie parafii, np. przez działalność charytatywną, formy 

wolontariatu, troskę o parafię, udział w wydarzeniach religijno-kul-

turalnych. 

Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu zaleca się, by zorga-

nizować dni skupiania połączone z możliwością spowiedzi świętej 

oraz, jeśli tylko pozwolą na to warunki, organizować rekolekcje wy-

jazdowe. 
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Nowa instrukcja zasadniczo kontynuuje ustalenia poprzedniej, ale 

uwzględnia także wskazania KEP i formułuje następujące cele dla 

przygotowania do bierzmowania:

–  ewangelizacja kandydata, wprowadzająca go w żywe doświad-

czenie osobowej relacji z Jezusem Chrystusem,

–  osiągnięcie świadomej decyzji wiary i otwarcie się na działanie 

Ducha Świętego,

–  pomoc kandydatowi w odkryciu swojej podmiotowej misji we 

wspólnocie Kościoła,

–  podjęcie decyzji o wzięciu odpowiedzialności za dalszy, osobi-

sty rozwój duchowy,

– towarzyszenie w duchowym wzroście kandydata,

–  przygotowanie przestrzeni, w której bierzmowany odnajdzie 

swoje miejsce we wspólnocie parafialnej i podejmie dalszy etap 

formacji duchowej po udzieleniu sakramentu bierzmowania 

oraz zaangażuje się w życie wspólnoty parafialnej.

Zakładane cele mają być możliwe do osiągnięcia poprzez organi-

zację co najmniej 15–20 spotkań, na które składać się powinny: cele-

bracje liturgiczne, spotkania w grupach formacyjnych (przynajmniej 

10), formy pogłębiające (ewangelizacyjny dzień skupienia lub keryg-

matyczne rekolekcje, obchody Niedzieli Palmowej w diecezji), przy-

gotowanie i wprowadzenie w przestrzeń parafii (aktywności charyta-

tywne i duszpasterskie, np. zbiórki żywności, wizyta u chorych etc.). 

Bezpośrednio przed bierzmowaniem należy poświęcić czas na omó-

wienie symboli i przebiegu uroczystości oraz na próby liturgiczne. 

Kandydaci, około miesiąc przed planowaną celebracją udzielenia 

sakramentu bierzmowania, składają pisemną prośbę, własnoręcznie 

podpisaną, o udzielenie sakramentu, skierowaną do biskupa toruń-

skiego. 

W nowej instrukcji jest mowa także o formacji po przyjęciu bierz-

mowania, która obejmować może wspólne świętowanie z młodzieżą, 

organizację celebracji liturgicznej o charakterze dziękczynnym lub 

wspólną pielgrzymkę do sanktuarium diecezjalnego lub lokalnego. 

Zawarty jest także postulat, by zrealizować cały blok formacyjnego 

oddziaływania na młodzież, by nie zakończyć wszystkiego na cele-
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bracji udzielenia bierzmowania. Z tego względu należy składać kon-

kretne propozycje do uczestniczenia w ruchach i wspólnotach mło-

dzieżowych na terenie parafii. 

Czas i warunki udzielania sakramentu bierzmowania
Wskazania KEP określają, że przyjęcie sakramentu bierzmowania 

może nastąpić najwcześniej na zakończenie VIII klasy szkoły podsta-

wowej. Nowa instrukcja uznaje za kandydatów dopiero absolwentów 

szkoły podstawowej, a zatem należy rozumieć, że sakrament bierz-

mowania udzielany jest młodzieży uczącej się w szkołach ponadpod-

stawowych. To rozumienie znalazło także swój wyraz w zarządzeniu 

biskupa toruńskiego z września 2018 r., który określił, że w nowym 

cyklu kształcenia bierzmowanie będzie udzielane uczniom klas po-

nadpodstawowych. 

Instrukcja synodalna wskazuje na proboszcza jako na tego, który 

podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do bierzmowania po 

przyjęciu przez niego egzaminu, zapoznaniu się z opinią jego kate-

chety i wychowawców oraz kontroli indeksu lub zeszytu uczestni-

czenia w przygotowaniu i wyznaczonych praktykach religijnych 

(wiekopostne rekolekcje, systematyczna spowiedź i komunia święta, 

nabożeństwo różańcowe i drogi krzyżowej).

Wskazania KEP ograniczają się w tym względzie tylko do podkre-

ślenia, że odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w pa-

rafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykują-

cym katolikiem. Nie wspomina się tu ani o indeksach, ani egzaminie.

W nowej instrukcji jest mowa o indeksie i egzaminie przed bierz-

mowaniem. Jeśli chodzi o indeks – dla zaznaczania aktywności reli-

gijnej kandydata – to nie nakłada się obowiązku jego prowadzenia. 

Instrukcja mówi tylko, że można posługiwać się indeksem dla potwier-

dzenia uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz co-

miesięcznej spowiedzi świętej. W podobny sposób traktuje się egza-

min – może być organizowany, ale w formie życzliwej rozmowy 

z kandydatem, która ma służyć weryfikacji jego etapu formacji, jak 

i ma być umocnieniem na dalszej drodze wzrostu. 

Można zatem wysnuć wniosek, uwzględniając fakt większej liczby 

zaangażowanych w formację młodzieży do bierzmowania, że nowa 
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instrukcja prowokuje bardziej nie do formalnego i jurydycznego po-

dejścia, lecz do towarzyszenia młodym ludziom na tym etapie ich 

rozwoju i edukacji. Wspólnotowe towarzyszenie, małe grupy, oddzia-

ływanie przez zaangażowania w parafii to może być szansa, by two-

rzyć i moderować prawdziwe środowisko wiary dla młodych i przez 

młodych ludzi. 

W tym miejscu trzeba jeszcze poruszyć kwestię imienia z bierz-

mowania. Instrukcja synodalna nie wprowadza żadnego zwyczaju 

w tym względzie, nowa zaś odsyła do Wskazań KEP, gdzie znajduje 

się zachęta do zachowania imienia chrzcielnego dla pokreślenia ści-

słego związku między tymi dwoma sakramentami. Można wybrać 

nowe imię, gdy to chrzcielne nie jest związane z chrześcijańskim pa-

tronem lub przemawiają za tym pewne racje duszpasterskie. 

Rodzice i świadkowie bierzmowania
Na rodziców i świadków bierzmowanych synodalna instrukcja 

nakłada obowiązek uczestniczenia w katechezie sakramentalnej 

wraz z kandydatami w przygotowaniu bezpośrednim, dając im w ten 

sposób wyraz swojej wiary. Dodatkowo zaś należy zorganizować dla 

nich dwa spotkania duszpasterskie z odpowiednią katechezą. 

Wskazania KEP zalecają, aby kandydaci wybierali świadków swego 

bierzmowania już na samym początku przygotowania, by pomogli 

w tym przygotowaniu, a także mogli sami otrzymać odpowiednią for-

mację. Natomiast rodzice kandydatów powinni odbyć przynajmniej 

pięć spotkań specjalnie dla nich przeznaczonych, które związane są 

z etapami formacyjnymi przygotowania. W tym względzie proponuje 

się podjęcie m.in. następujących zagadnień: odpowiedzialność za 

własną wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom, odpowie-

dzialność za Kościół i wspólnotę parafialną, konieczność nieustanne-

go nawracania się i przebaczania w rodzinie, przeżywanie niedzieli 

i uroczystości religijnych w kościele i rodzinie katolickiej, przygotowa-

nie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości bierzmowania 

i podjęcie działań apostolskich przez jej członków.

Nowa instrukcja zaleca organizowanie spotkań z rodzicami kan-

dydatów. Nie ma określonej ich ilości, natomiast mają one mieć cha-

rakter nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim formacyjny i te-
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matyczny. W tym względzie instrukcja podpowiada, by omówić te-

matykę mistagogii sakramentu bierzmowania oraz odpowiedzialno-

ści za Kościół i wspólnotę parafialną.

Instrukcje diecezjalne nie poruszają sprawy związanej ze świadka-

mi bierzmowanych, choć nowa instrukcja precyzuje, że należy się kie-

rować Wskazaniami KEP. A w tym względzie Wskazania KEP zachęca-

ją, aby świadkami byli rodzice chrzestni, a jeśli to nie jest możliwe, by 

to była osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty inicjacji chrześ-

cijańskiej, ukończyła 16. rok życia i jest wierząca i praktykująca. Tej ro-

li nie mogą jednak pełnić naturalni rodzice bierzmowanego. 

Udzielenie sakramentu bierzmowania
Instrukcja synodalna zaleca, aby na uroczystą Mszę Świętą z udzie-

leniem sakramentu bierzmowania zaprosić całą wspólnotę parafialną, 

a zwłaszcza rodziny, przyjaciół kandydatów, a także ich wychowaw-

ców i nauczycieli ze szkół. Dla podkreślenia wspólnotowego wymiaru 

tego wydarzenia, które obejmuje całą parafię, zaleca się, by odwoływać 

się do tego wydarzenia w okolicznościowych homiliach i zachętach, 

by parafianie towarzyszyli kandydatom poprzez modlitwę. 

Do samej liturgii należy zaangażować kandydatów, jak i ich świad-

ków i rodziców, przyporządkowując ich do poszczególnych funkcji 

liturgicznych. Uroczystość kończy się rozdaniem pamiątek dla bierz-

mowanych, którymi są przedmioty służące pobożności chrześcijań-

skiej (np. Pismo Święte, krzyż, różaniec).

Jeśli chodzi o Wskazania KEP, to nie zawierają dodatkowych wy-

tycznych co do udzielania sakramentu bierzmowania, poza tym, że 

pożyteczne jest przekazanie pamiątek bierzmowanym oraz zorgani-

zowanie np. pielgrzymki jako formy wdzięczności za otrzymany sa-

krament. 

Nowa instrukcja nie porusza tematyki związanej z udzieleniem sa-

kramentu bierzmowania, a zatem obowiązuje w tym względzie in-

strukcja synodalna. Natomiast znajduje się zachęta, by po uroczystości 

bierzmowania zorganizować jakąś formę wspólnego świętowania, a po 

miesiącu zorganizować pielgrzymkę lub liturgię dziękczynną. 

Jak zostało to już zasygnalizowane wcześniej, w nowej instrukcji 

jest mocna zachęta, by zorganizować blok formacyjny po przyjęciu 
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bierzmowania, aby uroczystość udzielenia sakramentu nie była koja-

rzona z końcem formacji, oddziaływania duszpasterskiego i zaanga-

żowania w parafię młodych ludzi. W tym względzie proponuje się 

także uczestnictwo w istniejących już ruchach i wspólnotach mło-

dzieżowych (np. KSM, oaza młodzieżowa, schola parafialna, Litur-

giczna Służba Ołtarza, Szkolne Koło Caritas) albo rozważyć powołanie 

takiej grupy młodzieżowej.

Wszystkie analizowane dokumenty mówią także, że w przygoto-

waniu młodzieży mogą pomagać siostry zakonne, katecheci, świec-

cy animatorzy ze wspólnot i ruchów. Warto nadmienić, że nowa in-

strukcja mówi o tym kilkakrotnie, zwłaszcza podkreślając zaangażo-

wanie świeckich spośród wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościel-

nych, stałych diakonów czy też ustanowionych akolitów i lektorów 

w parafii. Należy zatem przyjąć, że ich udział, pomoc i zaangażowa-

nie są niezbędne w nowej wizji przygotowania do bierzmowania, by 

kandydaci i bierzmowani nie mieli zawężonych więzi z parafią tylko 

do ich duszpasterzy, co może ułatwiać szerzenia środowiska wiary, 

w którym zechcieliby pozostać i dalej wzrastać.
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ks. dr Mariusz Wojnowski (opr.) 

III.  DOSKONALENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE 
ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA SYTUA-
CJOM KRYZYSOWYM W SZKOLE – SZKOLENIA

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa na zlecenie Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej prowadzi studia podyplomowe dla 

nauczycieli, których celem jest doskonalenie kompetencji w zakre-
sie rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym 
w szkole. Studia są realizowane łącznie dla ponad 700 osób w ośmiu 

województwach (pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, 

warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie). 

Projekt ten ma wysokie oceny resortu oświaty. 

Z tej racji rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyż-

szej prof. dr hab. Grzegorz Górski zaproponował katechetom i księ-
żom pracującym z młodzieżą cykl warsztatów/szkoleń. Odbywałyby 

się one raz w miesiącu w sobotę i trwałby 4–6 godzin lekcyjnych. Ma-

ją one mieć głównie charakter warsztatowo-praktyczny, poprzez któ-
ry uczą rozwiązywać konkretne sytuacje kryzysowe w relacjach 
z dziećmi i młodzieżą. W ciągu roku przewidzianych jest 10–11 spot-

kań. Za udział w każdym pojedynczym szkoleniu lub warsztacie zwią-

zanym z poszczególnym zagadnieniem będzie wydawany certyfikat. 

Osobie, która ukończy cały cykl, zostanie wystawiony dyplom ukoń-

czenia studiów podyplomowych Kolegium Jagiellońskiego. 

Odpłatność za udział w jednym kursie (spotkaniu) będzie wyno-
sić 50 zł. 

Tematyka spotkań szkoleniowych: 
• Podstawy psychologii dla nauczycieli 

• Podstawy diagnozy 

• Trening umiejętności interpersonalnych 

• Trening rozwoju osobistego 

• Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania kon-

fliktów 

• Komunikacja interpersonalna i negocjacje 

• Metody terapii w pracy z dzieckiem 
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• Warsztat pracy z grupą 

• Warsztat pracy z dzieckiem 

• Warsztat pracy z rodziną 

• Interwencja kryzysowa 

• Elementy tutoringu w teorii i praktyce 

• Wspomaganie rozwoju dziecka 

Zajęcia będzie można rozpocząć od września br. Osoby zaintere-
sowane mogą kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym Kurii 
Diecezjalnej Toruńskiej telefonicznie lub mailowo, w tytule wpisu-
jąc „Szkolenie – Kolegium”.
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IV. APLIKACJA „ADOPTUJ ŻYCIE” 

„Adoptuj Życie” to jedyna w swoim rodzaju aplikacja stworzona 
przez Fundację Małych Stópek, która pełni funkcję mobilnego asy-
stenta Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to idealne rozwią-

zanie, które w dowolnym miejscu i czasie pozwala nam podjąć się 

duchowej adopcji dziecka poczętego. Aplikacja jest prosta w obsłu-

dze, towarzyszy tym, którzy są w trakcie duchowej adopcji oraz tym, 

którzy dopiero zaczynają. Może być podjęta indywidualnie, w dowol-

nym momencie i niezliczoną ilość razy.

Ten mobilny asystent posiada niezwykle bogatą grafikę, przedsta-

wiającą rozwój nienarodzonego dziecka tydzień po tygodniu. W 3 tygo-

dniu rozwoju można posłuchać bicia serduszka malucha, a już w 6. zo-

baczyć, jak jego rozwój wyglądu na zdjęciu USG. Każdego dnia można 

zaś przeczytać jedną myśl dziecka na dany dzień! Jak zacząć? Nic prost-

szego, wystarczy ściągnąć „Adoptuj Życie” jak każdą inną aplikację 

w sklepie Google Play. Warto ją także zaprezentować podczas katechez 

o ochronie życia. 

Aplikacja powstała, mając na celu:

• edukację – aplikacja pozwala poznać modlącemu się dogłębnie 

proces rozwoju dziecka poczętego, którym się opiekuje,
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• wsparcie w wytrwaniu w 9-miesięcznej modlitwie, przypomi-

nać o podjętym zobowiązaniu,

• kształtowanie wrażliwości u obrońcy życia, który dzięki aplika-

cji może być duchowo na każdym etapie rozwoju adoptowane-

go przez siebie dziecka, mogąc je lepiej poznać,

• promocję obrony życia nienarodzonych, być zawsze pod ręką 

i stawać się mobilnym świadectwem, które może dawać jej użyt-

kownik bez względu na miejsce i czas,

• wykorzystanie nowych technologii w służbie prawdzie i dobru, 

dotrzeć dzięki nim do szerszego grona odbiorców.

V.  DORADCY METODYCZNI Z ZAKRESU RELIGII

•  Grudziądz (www.odn-grudziadz.ehost.pl)

mgr lic. Aleksandra Mikołajek – dyżur w poniedziałek w godz. 

14.30–16.00, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego 

Nauczycieli, ul. Legionów 2 

• Toruń (www.cku.torun.pl/todmidn/index.php)

mgr Gabriela Rumińska (przedszkola i szkoły podstawowe)

–  dyżur w środę w godz. 8:00–8:45 i czwartek w godz. 14.30–15.15, 

Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Gagarina 130, kontakt  

e-mail: m.religia2@metodycy.torun.pl, tel. 692 355 535

mgr Danuta Włoczewska (szkoły ponadpodstawowe)

–  dyżur we wtorek w godz. 13.30–14.15 i piątek w godz. 9.00–9.45, 

V Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza 34, kontakt 

e-mail: m.religia@metodycy.torun.pl, tel. 720 798 866

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zaprezentowaną przez 
metodyków nauczania religii (polecamy szczególnej uwadze kate-

chetom stażystom oraz ubiegającym się o kolejny awans zawodowy 

nauczyciela).
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I. KONKURSY

• XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Opole 2019

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” organizuje Ogólno-
polski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który skierowany jest do młodzie-
ży szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem jest zachęcenie mło-

dych ludzi do poznawania Pisma Świętego. W tym roku konkurs 

obejmuje Księgę Wyjścia i List św. Pawła do Rzymian wraz z wpro-

wadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. 

Patronat na tym konkursem objął bp Wiesław Śmigiel.

Terminarz konkursu 2019: 
• 28 lutego – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń

• 13 marca – etap szkolny OKWB

• 25 kwietnia – etap diecezjalny OKWB

• 10–11 czerwca – finał konkursu

Powyższe terminy obowiązują we wszystkich diecezjach w Polsce. 

Więcej informacji i zgłoszenia: www.okwb.pl. 

• Diecezjalny Konkurs Biblijny – 2019 
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Domini-

ka Savio w Toruniu oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 

Toruńskiej organizują Diecezjalny Konkurs Biblijny „Czytam Pismo 
Święte”. Jest to kontynuacja poprzedniego konkursu biblijnego. W tym 

roku temat konkursu brzmi: Nowy Testament – Ewangelia według 
św. Mateusza. Jest on skierowany do uczniów klas 4–8 szkół podsta-

wowych oraz 3 klas gimnazjalnych. Patronat honorowy objął bp Wie-

sław Śmigiel (Biskup Toruński) oraz ks. Roman Jachimowicz SDB (in-

spektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha 

z siedzibą w Pile).

Terminy kolejnych etapów:
• etap rejonowy: 15 lutego, godz. 14.00 (I poziom), godz. 15.00 (II po-

ziom)



SIEWCA Biuletyn Katechetyczny Diecezji Toruńskiej48

DZIAŁ WSPÓLNOTOWY

– Grudziądz – Centrum Caritas, ul. Klasztorna 6

–  Brodnica – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP nr 1), 

ul. 3 Maja 2

–  Toruń – Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjań-

skiego, ul. św. Jana Bosko 1 

• etap diecezjalny: 23 marca (Katolicka Szkoła Podstawowa Towa-

rzystwa Salezjańskiego, ul. św. Jana Bosko 1, Toruń)

II.  PIELGRZYMKA DO RZYMU I WŁOCH ŚRODKO-
WYCH DLA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW 

(Rzym, Watykan, Monte Cassino, Pietrelcina, San Giovanni Roton-

do, Monte Sant’ Angelo, Lanciano, Manopello, Asyż, Cascia, Orvieto, 

Bolsena)

Termin: 24–31 lipca 2019 r.

Cena: 2700 zł + 90 euro

Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Zapisy i informacje:  ks. Mariusz Wojnowski (tel. 508 777 082, mail: 

mariusz.wojnowski@wp.pl)

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku w Poznaniu o godz. 15.00. Lądowanie w Rzy-

mie. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Dzień 2
Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Jana na Lateranie 

(Drzwi Święte, pamiątka po Roku Świętym 2016 oraz Schody Święte). 

Następnie spacer przez Via della Conciliazione do Zamku św. Anioła; 

później przejście przez Rzym barokowy: Piazza Navona z fontanną 

Czterech Rzek, kościół św. Agnieszki, Piazza del Popolo, Panteon, 

kościół MB na Minerwie, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Po-

wrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 3
Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania Rzymu: Bazylika św. Piotra 

z grobem św. Jana Pawła II oraz Drzwi Święte, później Koloseum i Fo-
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rum Romanum, a następnie Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny i Kapitol 

oraz Bazylika Matki Bożej Większej zbudowana wg tradycji w miej-

scu, gdzie w środku lata spadł w Rzymie śnieg. Powrót do hotelu na 

kolację, po niej dla chętnych wieczorny spacer po historycznej części 

miasta Fiuggi.

Dzień 4
Po śniadaniu wyjazd na południe: wizyta w klasztorze na Monte 

Cassino, chwila zadumy na polskim cmentarzu wojskowym. Msza św. 

Przejazd do Pietrelciny – miejsca narodzin św. Ojca Pio. Później prze-

jazd na Półwysep Gargano po drodze wizyta w klasztorze San Matteo 

w Serracapriola - tutaj brat Pio studiował teologię od 1907 do 1908 r.

Kolacja i nocleg w San Giovanni Rotondo.

Dzień 5
Śniadanie, zwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością 

św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo: kościół stary z konfesjonałem 

świętego, jego cela, słynny krucyfiks. Przejście do kościoła nowego 

z grobem świętego w krypcie. Msza św. w San Giovanni Rotondo, po-

tem czas wolny – chwila refleksji na Drodze Krzyżowej. Przejazd do 

nieodległego Monte Sant’ Angelo, nawiedzenie groty św. Michała Ar-

chanioła – jedynego kościoła, który nigdy nie był konsekrowany. Po-

wrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 6
Po śniadaniu wyjazd do sanktuarium Cudu Eucharystycznego 

w Lanciano. Potem przejazd do pobliskiego Manoppello – sanktua-

rium Świętego Oblicza. Przejazd przez Apeniny do hotelu, kolacja, 

nocleg.

Dzień 7
Śniadanie, wyjazd do Asyżu: Bazylika św. Franciszka z grobem 

świętego oraz słynnymi freskami. Msza św. Spacer urokliwymi ulica-

mi miasteczka pod kościół Matki Bożej na Minerwie, potem do miej-

sca, gdzie stał dom rodzinny świętego, a na koniec do Bazyliki św. 

Klary. Później przejazd do miasta św. Rity – Cascii, bazylika z grobem 

Świętej, chwila modlitwy. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
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Dzień 8
Śniadanie, przejazd do Orvieto, miasta Cudu Eucharystycznego, 

od którego wywodzi się święto Bożego Ciała, katedra z Kaplicą Kor-

porału. Msza św. Następnie przejazd do Bolseny, nawiedzenie Bazyli-

ki św. Krystyny (Sanktuarium Cudu Eucharystycznego), zwiedzanie 

katakumb. Przejazd na lotnisko. Lądowanie w Poznaniu o godz. 21.45.

Cena pielgrzymki zawiera: 
•  przelot Poznań–Rzym–Poznań z bagażem podręcznym: 40x20x25 

cm, przejazdy we Włoszech klimatyzowanym autobusem, 

•  7 noclegów w hotelach***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 

•  7 śniadań kontynentalnych wzmocnionych i 7 kolacji, 

•  Msze święte i opiekę duchową, 

•  Opiekę pilota wycieczek, 

•  Ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 20 000 euro, 

NNW 15 000 zł), 

•  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich 

rezerwacji, przewodników lokalnych, opłat miejscowych i wjaz-

dowych do miast, słuchawek systemu tour audio guide (koszt 90 
euro – płatne pilotowi).

Cena nie zawiera: 
• ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (590 zł), 

•  ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego: 20 kg – 320 zł; moż-

liwość dokupienia bagażu jedynie w dniu podpisania umowy, 

•  ewentualnej dopłaty do dodatkowego dużego bagażu podręcz-

nego (55x40x20 cm, max 10kg – 95 zł), możliwość dodania baga-

żu tylko w momencie podpisania umowy, 

•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

–10 zł, 

•  dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału 

w pielgrzymce do Włoch, które musi zostać zawarte w dniu pod-

pisania umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego ubezpie-

czenia od kosztów chorób przewlekłych, 

•  dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie 

obok siebie (80 zł/os. za lot w dwie strony), 

• napojów do kolacji.
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III. DOBRE KINO

„Rafael Film” od pięciu lat nie ustaje w wysiłkach, by upowszech-
niać kino z wartościami chrześcijańskimi, co wydaje się w dzisiej-

szych czasach szalenie ważne dla ewangelizacji. Przez cały ten czas 

przekonuje właścicieli kin do tego, by filmy religijne zaistniały w ich 

repertuarze i by były traktowane na równi z innymi produkcjami. Na 

tej płaszczyźnie udało się osiągnąć porozumienie z sieciami kin 
Multikino i Helios, które chcą otworzyć się na współpracę z kate-
chetami, parafiami i wspólnotami, udostępnić sale dla widzów tego 

typu kina, stworzyć dobre, elastyczne warunki (zarówno dla małych, 

jak i większych grup) na pokazy dla szkół, parafii, zakonów czy wspól-

not, oferując bardzo dobre ceny za bilety. Poza tym można zorgani-

zować pokaz filmu w dowolnym miejscu. 

Warto zainteresować się tą formą ewangelizacji, zwłaszcza że może 

ona stanowić uzupełnienie lekcji religii lub rekolekcji szkolnych. 

Najbliższe kina w naszej diecezji są w Grudziądzu i Bydgoszczy.

Wśród przykładowych filmów warto wymienić: 
• Ignacy Loyola

• Sprawa Chrystusa

• Bóg nie umarł

• Bóg nie umarł 2

• Czy naprawdę wierzysz?

• Mam przyjaciół w niebie

• Chleb z nieba

• Jak Bóg da

• Ostatni szczyt

• Zakazany Bóg

Więcej informacji i repertuar filmów http://www.rafaelfilm.pl/ 
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IV. LITERATURA 

Katechizacja w Diecezji Toruńskiej 
w latach 1992–2012, ks. Mariusz Woj-

nowski

cena: 30 zł (do nabycia na Wydziale Kate-
chetycznym lub poprzez dekanalnego 

wizytatora katechetycznego)

Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce, Kon-

ferencja Episkopatu Polski

cena ok. 20 zł (do nabycia w księgarniach) 

Ideologia gender jako nowy totalita-
ryzm zagrażający rodzinie, ks. prof. 

Jacek Bramorski 

cena: 10 zł (do nabycia na Wydziale Kate-
chetycznym lub poprzez dekanalnego 
wizytatora katechetycznego)


