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jest czas Adwentu, Wielkiego Postu oraz czas poprzedzaj¹cy odpust pa-
rafialny. Wyboru g³osz¹cych rekolekcje b¹dŸ misje, nale¿y dokonywaæ 
ze szczególn¹ starannoœci¹.

121. § 1. Zgodnie z kan. 769 KPK, przepowiadanie s³owa Bo¿ego 
powinno byæ dostosowane do poziomu intelektualnego s³uchaczy,  
z uwzglêdnieniem potrzeb miejsca i czasu.

§ 2. Poniewa¿ adresatami s³owa Bo¿ego s¹ równie¿ osoby obojêtne 
religijnie i niewierz¹cy, dlatego w jego g³oszeniu unikaæ nale¿y wszel-
kich przejawów agresji, braku kultury i bezpoœredniego zaanga¿owania 
w treœci polityczne.

122. Og³oszenia duszpasterskie nale¿y podawaæ wiernym po modli-
twie pokomunijnej, nigdy zaœ bezpoœrednio po Ewangelii. Og³oszenia 
powinny byæ zwiêz³e i krótkie.

2. Katechizacja
123. Koœció³, który od Chrystusa otrzyma³ pos³annictwo g³oszenia 

Ewangelii, ma prawo do prowadzenia religijnego wychowania (por. kan. 
794 KPK). W jego realizacji jest niezale¿ny od jakiejkolwiek w³adzy. Ta 
niezale¿noœæ rozci¹ga siê na przedmiot pos³annictwa wychowawczego  
i odpowiednie do niego œrodki (Pius XI, Divini illius Magistri).

124. Papie¿ Jan Pawe³ II przypomina, ¿e katecheza stanowi³a zawsze 
dla Koœcio³a œwiêty obowi¹zek i trwa³e, niezbywalne prawo, a ka¿dy 
ochrzczony na zasadzie samego chrztu ma niezaprzeczalne prawo 
otrzymaæ od Koœcio³a naukê i wychowanie, które umo¿liwia mu dojœcie 
do ¿ycia prawdziwie chrzeœcijañskiego.

125. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji stwierdza: „Katecheza jest  
w swej istocie aktem eklezjalnym. Prawdziwym podmiotem jest Koœció³, 
który kontynuuj¹c pos³anie Jezusa Nauczyciela i o¿ywiony przez Du- 
cha Œwiêtego, zosta³ pos³any, by byæ nauczycielem wiary”. Koœció³  ce-
lebruje, prze¿ywa i przekazuje  w katechezie Ewangeliê tym wszystkim, 
którzy zdecydowali siê pójœæ za Jezusem Chrystusem, a szczególnie dzie-
ciom i m³odzie¿y szkolnej (Dyrektorium ogólne o katechizacji 78).

126. Obecnoœæ katechezy jako jednego z przedmiotów w szkole 
powoduje, ¿e podlega ona pewnego rodzaju rygorom szkolnym ana-
logicznie do innych przedmiotów, a jednoczeœnie musi zachowaæ swój 
wyj¹tkowy charakter: œwiadomoœæ obcowania z Chrystusem, radoœæ po-
znawania Dobrej Nowiny, dawanie œwiadectwa mi³oœci chrzeœcijañskiej 
i inne miary oceniania.

roZDZia£ ii
paStoralNa DZiaŁalNoœæ koœCioŁa

I.  POS£UGA  NAUCZANIA
1. Przepowiadanie s³owa Bo¿ego
115. Do przepowiadania s³owa Bo¿ego uprawnieni s¹ biskupi, pre-

zbiterzy i diakoni, natomiast wierni œwieccy, zgodnie z kan. 766 KPK, 
mog¹ byæ dopuszczeni do jego przepowiadania przed lub po celebracji 
li turgicznej za zgod¹ biskupa diecezjalnego.

116. Przepowiadanie s³owa Bo¿ego stanowi integraln¹ czêœæ liturgii 
Mszy œw., dlatego nie wolno jej opuszczaæ w niedziele, uroczystoœci  
i œwiêta, tak¿e zniesione. To samo dotyczy sprawowania sakramentów 
œw. oraz obrzêdów pogrzebowych.

117. § 1. Zaleca siê g³oszenie ¿ywego s³owa Bo¿ego, a nie odczyty-
wanie gotowego tekstu.

§ 2. Jest bardzo wskazane, aby krótkie homilie by³y g³oszone pod-
czas codziennych Mszy œw., zw³aszcza w okresie Adwentu i Wielkiego 
Postu.

§ 3. Obowi¹zek g³oszenia homilii spoczywa zw³aszcza na g³ównym cele-
bransie; g³osicielem s³owa Bo¿ego mo¿e byæ te¿ któryœ z koncelebran sów.

§ 4. W g³oszeniu s³owa Bo¿ego nale¿y oprzeæ siê g³ównie na czytaniach 
mszalnych, tekstach liturgicznych, wskazaniach aktualnego programu ho-
miletycznego, a tak¿e na nauczaniu Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a.

§ 5. Do g³oszenia s³owa Bo¿ego nale¿y siê zawsze starannie 
przygotowywaæ korzystaj¹c równie¿ z ró¿nych pomocy homiletycz-
nych.

118. Wszystkich kap³anów zachêca siê do pisemnego opracowywa-
nia konspektów homilii, natomiast kap³ani do czasu zdania egzaminu 
proboszczowskiego, s¹ do tego zobowi¹zani.

119. Nale¿y œciœle przestrzegaæ czasowej równowagi pomiêdzy liturgi¹ 
s³owa a liturgi¹ eucharystyczn¹. Stó³ s³owa nie mo¿e przes³oniæ sto³u 
liturgii Ofiary.

120. Jedn¹ z form przepowiadania s³owa Bo¿ego s¹ rekolekcje i misje. 
Najlepszym czasem ich przeprowadzania we wspólnotach parafialnych 
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techetów w szko³ach swojego dekanatu. Ka¿dy katecheta powinien byæ 
hospitowany przynajmniej raz w roku. Sprawozdania z tych wizytacji s¹ 
przechowywane w Wydziale Katechetycznym i powinny byæ wyko rzy-
stane przy ocenie pracy katechety w szkole i parafii.

132. Wizytacje s¹ wyrazem troski biskupa diecezjalnego o poziom  
i owoce misji katechetycznej Koœcio³a diecezjalnego. Podobnie jak  
w try bie nauki szkolnej, tak¿e w katechizacji s¹ one nieodzownym sposo-
bem i œrodkiem poprawnego funkcjonowania jednej z najwa¿niejszych 
powinnoœci duszpasterskich. Wizytacje maj¹ na celu udoskonalenie  
i wsparcie wysi³ku katechizuj¹cych. Udzielenie pomocy w utrzymaniu  
i pod niesieniu poziomu nauczania religii.

b) Organizacja katechizacji w parafii
133. § 1. Ksi¹dz proboszcz jest odpowiedzialny za zorganizowanie  

i w³aœciwe funkcjonowanie katechezy we wszystkich przedszkolach, 
szko ³ach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wszelkiego 
typu na terenie swojej parafii.

§ 2. Wskazania dotycz¹ce prowadzenia zajêæ katechetycznych przed 
uroczyst¹ Komuni¹ œw. i sakramentem bierzmowania zawiera Instrukcja 
o przy gotowaniu dzieci do I Komunii œw. i Instrukcja o przygotowaniu 
do bierzmowania (aneks nr 26).

134. Ksiê¿a proboszczowie kieruj¹c do biskupa diecezjalnego pisemny 
wniosek o misjê kanoniczn¹ i skierowanie danej osoby do nauczania w 
szkole, musz¹ mieæ poczucie pe³nej odpowiedzialnoœci za jej postawê 
religijn¹ i moraln¹ oraz kwalifikacje teologiczno-pedagogiczne udoku-
men towane odpowiednimi dyplomami. Katecheta, który pracuje w kilku 
placówkach oœwiatowych, powinien do ka¿dej z nich, posiadaæ odrêbne 
skierowanie.

135. Nauczyciele religii posiadaj¹cy skierowanie od biskupa diecezjal-
nego do danej szko³y s¹ zatrudniani zgodnie z kart¹ nauczyciela, podlegaj¹ 
przepisom organizacyjnym szko³y (dyrekcji i w³adzom oœwiatowym) oraz 
musz¹ dzia³aæ w duchu wskazañ Koœcio³a (od Niego bowiem otrzymali 
misjê nauczania) i respektowaæ wymagania duszpasterza parafii.

136. Wszyscy ksiê¿a zatrudnieni w duszpasterstwie (proboszczowie  
i wikariusze) powinni uczyæ w szkole. Dotyczy to równie¿ probosz-
czów, którzy buduj¹ koœcio³y oraz kap³anów zakonnych posiadaj¹cych 
jurysdykcjê w diecezji pelpliñskiej. Zwolnienie z tego obowi¹zku mog¹ 
uzyskaæ ksiê¿a, którzy ukoñczyli 55 rok ¿ycia oraz ci, którzy przedstawi¹ 
biskupowi diecezjalnemu szczególne racje przemawiaj¹ce za zwolnie-
niem. Liczba katechez wikariusza powinna byæ zale¿na od iloœci zajêæ 
duszpasterskich. 

a) Organizacja katechizacji w diecezji
127. Przepowiadaniu Dobrej Nowiny przewodzi biskup diecezjalny, 

który jest zwiastunem i autentycznym nauczycielem wiary. Powo³uje 
Wydzia³ Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, który wspiera biskupa  
w kierowaniu ca³¹ dzia³alnoœci¹ katechetyczn¹ w diecezji.

128. Wydzia³ Katechetyczny troszczy siê o to, aby katechizacja  
w przedszkolach i szko³ach odbywa³a siê regularnie i zgodnie z 
przyjêtym w diecezji programem nauczania religijnego. Nauka religii 
w przedszkolach i szko³ach publicznych wszystkich typów odbywa siê  
w wymiarze dwóch zajêæ przedszkolnych (w³aœciwych dla danego poziomu 
nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii 
mo¿e byæ zmieniony jedynie za zgod¹ biskupa diecezjalnego.

129. Zadaniem Wydzia³u Katechetycznego jest troska o formacjê 
permanentn¹ katechetów. Celowi temu maj¹ s³u¿yæ rejonowe spotka-
nia katechetów w tzw. Oœrodkach Dokszta³cania Katechetycznego. W 
spotkaniach formacyjnych, odbywanych przede wszystkim na pocz¹tku 
roku szkolnego, zobowi¹zani s¹ uczestniczyæ wszyscy œwieccy nauczy-
ciele religii, siostry i bracia zakonni. W programie ka¿dego spotkania 
powinno siê znaleŸæ nabo¿eñstwo z konferencj¹ ascetyczn¹ oraz wyk³ad  
z zakresu aktualnej problematyki katechetycznej z dyskusj¹ katechetów. 
W spotkaniach formacyjnych zawsze uczestniczy ks. biskup wikariusz 
ge ne ralny. Ponadto wizytatorzy dekanalni w ci¹gu ka¿dego roku szkol-
ne go organizuj¹ konferencjê metodyczn¹ dla katechetów swojego de  - 
ka na  tu. Istot¹ konferencji jest lekcja pokazowa z omówieniem. Nieuczest-
niczenie w spotkaniach organizowanych przez diecezjê jest po³¹czo ne  
z zagro¿eniem cofniêcia skierowania. Katecheci œwieccy przynajmniej raz 
na dwa lata s¹ zobowi¹zani do uczestnictwa w rekolekcjach organizo-
wanych przez  diecezjalnego b¹dŸ krajowego duszpasterza nauczycieli 
i wycho wawców.

130. Wydzia³ Katechetyczny gromadzi dokumentacjê dotycz¹c¹ ka-
techizacji, uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Komisjê  
Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego oraz zadba, aby katecheci 
mieli mo¿liwoœæ ³atwego zaopatrzenia siê w podrêczniki i inne pomoce 
katechetyczne.

131. Biskup diecezjalny ustanawia wizytatorów diecezjalnych i deka-
nalnych. Wizytator diecezjalny jest kierownikiem Oœrodka Dokszta³cania 
Katechetycznego oraz wizytatorem i koordynatorem nauczania religii we 
wszystkich szko³ach w ramach danej delegatury biskupiej. Wizytatorem 
diecezjalnym dla wszystkich szkó³ na terenie diecezji jest ka¿dorazowy 
dyrektor Wydzia³u Katechetycznego. Wizytator dekanalny hospituje ka-
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zastêpstwa. Dlatego  ksiê¿a proboszczowie powinni posiadaæ u siebie 
aktualny plan zajêæ szkolnych wszystkich katechetów.

145. Katecheci w przypadku pójœcia na d³u¿sze zwolnienie lekarskie, 
infor muj¹ o tym fakcie ksiêdza proboszcza. Natomiast wszelkie urlo-
py wy chowawcze, naukowe  itp. nale¿y odpowiednio wczeœnie z nim 
uzgodniæ, by nauka religii nie dozna³a uszczerbku. Zajêcia duszpasterskie, 
np. kolêda, wyjazdy s³u¿bowe, rekolekcje kap³añskie, zjazdy kole¿eñskie,  
a zw³aszcza tzw. dzieñ wolny, nie mog¹ dezorganizowaæ pracy w szkole.

146. Termin trzydniowych rekolekcji wielkopostnych powinien zostaæ 
ustalony z dyrekcj¹ szko³y w czasie przewidzianym w rozporz¹dzeniu 
MEN. Obecnie co najmniej miesi¹c wczeœniej. Szczegó³owe zasady 
dotycz¹ce organizacji rekolekcji (w tym opieka nauczycieli nad dzieæmi 
i m³odzie¿¹) s¹ przedmiotem odrêbnych ustaleñ miêdzy organizuj¹cymi 
rekolekcje a dyrekcj¹ szko³y.

147. Odpowiedzialnym za zorganizowanie rekolekcji szkolnych 
jest proboszcz parafii, na terenie której znajduje siê dana placówka 
oœwiatowa. Pomoc¹ w przygotowaniu i ich przeprowadzeniu s³u¿¹ 
wszyscy katechizuj¹cy w danej szkole. Winni oni spotkaæ siê wczeœniej 
w celu omówienia tematyki, programu oraz zadañ poszczególnych ka-
techetów i rodziców.

148. Szkolne rekolekcje wielkopostne s¹ wielk¹ wartoœci¹ w programie 
wychowawczym szko³y. Winny one podejmowaæ ró¿ne aspekty wiary, 
uczyæ modlitwy, uczestnictwa w liturgii, odpowiedzialnoœci za Koœció³ 
i œwiat oraz umiejêtnoœci znalezienia siê w ró¿nych sytuacjach ¿ycia, a 
wiêc prowadziæ do rozwoju dojrza³ej osobowoœci i religijnoœci.

149. W parafii prowadzi siê dokumentacjê z nauczania religii, 
zw³aszcza w klasie koñcowej szko³y podstawowej i wszystkich typów 
szkó³ ponad gimnazjalnych. Œwiadectwo szkolne nie jest bowiem doku-
mentem, który móg³by przedstawiæ ksiêdzu proboszczowi zainteresowany 
w razie pe³nienia funkcji ojca chrzestnego, matki chrzestnej itd.

150. Prowadzenie zeszytów z katechezy na wszystkich poziomach 
nauczania jest obowi¹zkowe. Zwolnienie zw³aszcza m³odzie¿y z 
obowi¹zku ich prowadzenia jest równoznaczne z rezygnacj¹ z funkcji  
dyda ktycznej i wycho wawczej, jakie one pe³ni¹ na katechezie w szkole  
i w domu.

151. Nauczanie katechetyczne winno byæ prowadzone z zastosowa-
niem wszelkich pomocy dydaktycznych oraz œrodków spo³ecznego prze-
kazu, które wydaj¹ siê bardziej skuteczne do tego, by wierni, w sposób 
dostosowany do ich charakteru, mo¿liwoœci, wieku oraz warunków ¿ycia, 
mogli g³êbiej poznaæ naukê katolick¹ i lepiej wed³ug niej uk³adaæ ¿ycie. 

137. Je¿eli ksi¹dz proboszcz na terenie swojej parafii nie jest w stanie 
sam zapewniæ pe³nego wymiaru godzin lekcji religii w szko³ach, to zwra-
ca siê w porozumieniu z ksiêdzem dziekanem, o pomoc kap³añsk¹ do 
s¹siednich parafii, zw³aszcza do tych, którzy maj¹ mniej zajêæ w szko³ach 
lub mog¹ byæ zast¹pieni przez osoby œwieckie. Kap³ani ci s¹ zobowi¹zani 
przyjœæ z pomoc¹. Wszystkie sprawy sporne w tej dziedzinie rozstrzyga 
ksi¹dz dziekan i on podejmuje ostateczn¹ decyzjê.

138. Proboszcz troszczy siê o przygotowanie wykwalifikowanych 
nauczycieli religii poprzez kierowanie odpowiednich osób na studia ka-
te che tyczne i czuwa nad uzupe³nieniem kwalifikacji zawodowych przez 
tych, którzy tego potrzebuj¹.

139. Proboszcz jest odpowiedzialny za katechizacjê w parafii, st¹d 
te¿ ma prawo do hospitowania lekcji religii w szko³ach znajduj¹cych siê 
na terenie swojej parafii. Zobowi¹zany jest do udzielenia pomocy kate-
chetom w organizowaniu pracy katechetycznej w szkole na wszystkich 
jej p³aszczyznach.

140. Katecheta odpowiedzialny i gorliwy poœwiêca najlepsze mo¿liwo œci 
serca i umys³u sprawie nauczania religii. Ksiê¿a i katecheci œwieccy przez 
pierwsze cztery lata pracy w szkole s¹ zobowi¹zani do przygotowywa-
nia pisemnych konspektów lekcji i przed³o¿enia ich biskupowi podczas 
wizytacji.

141. Katecheta z racji swojej misji zobowi¹zany jest do czynnego 
w³¹czenia siê w ¿ycie parafii. Przez co rozumie siê: pomoc w przy-
gotowaniu oraz czynn¹ obecnoœæ na niedzielnej Mszy œw. dzieciêcej 
czy m³odzie ¿owej, Mszy œw. pierwszopi¹tkowej, roratnej, a tak¿e w 
nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej, majowym, ró¿añcowym, jase³kach; udzia³  
i pomoc w innych formach pracy duszpasterskiej bêd¹cej kontynuacj¹ 
nauki religii w szkole, np. rekolekcje, pielgrzymki itp.; stale aktualny 
wystrój wnêtrza szkolnych sal katechetycznych i gablot szkolnych.

142. Kap³anów diecezjalnych i zakonnych obowi¹zuje w szkole strój 
duchowny. Œwieccy pracownicy katechezy powinni ubieraæ siê czysto  
i schludnie, bez przesadnego schlebiania aktualnie panuj¹cej modzie.

143. Ksi¹dz proboszcz omawia problemy wychowawcze i duszpa-
sterskie na wspólnych spotkaniach ze wszystkimi katechetami w parafii 
zale¿nie od potrzeb. W wiêkszych parafiach spotkania takie powinny 
odbywaæ siê systematycznie.

144. Bie¿¹ce potrzeby duszpasterskie oraz pos³uga kap³añska czêsto 
wypadaj¹ w godzinach zajêæ szkolnych. St¹d musz¹ byæ zharmonizowane 
z wymogami szko³y i planem lekcji religii. Oznacza to œcis³¹ wspó³pracê 
z dyrekcj¹ szko³y oraz pomoc w razie potrzeby w zorganizowaniu 
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troski nale¿y organizowaæ razem ze wszystkimi w parafii (wychowanie
integracyjne).

                              
                                                              

                                                                
                                                                    
                                                                  
                                                                   
                                  

                                                                      
                                                                      
                      

                                                               
                                                     

                                                                  
                                         

                        
                                                                

                                                                       
                                                                  
                                                                  
                                                      

                                                                    
                                                                    
                                                                        
                                                                 
                                                

                                                             
                                                                 
                   

                   
                                                                

                                                                       
                                                                            
                                                                      
                                                                
                                                                       

Nale¿y prowadziæ kolporta¿ podrêczników katechetycznych dla dzieci i
m³odzie¿y oraz ksi¹¿ek religijnych dla wszystkich. Nale¿y zatrosz czyæ siê
o nabycie odpowiedniej iloœci egzemplarzy Pisma Œwiêtego.

152. Od samego pocz¹tku roku szkolnego nale¿y zwracaæ uwagê na
sprawê frekwencji. W tym celu nale¿y utrzymywaæ kontakty duszpaster-
skie z rodzicami, wykorzystywaæ odpowiednio ambonê, konfesjona³,
kolêdê, wizyty w biurze parafialnym, korespondencjê z rodzicami,
a tak¿e rozbudzaæ ducha apostolskiego wœród katechizowanych, aby
oni równie¿ pozyskiwali dla katechezy swych rówieœników. Okazj¹
w rozwi¹zywaniu tych problemów bêdzie udzia³ katechety w wywia-
dówkach klasowych. O opuszczeniu katechezy, b¹dŸ jej ca³kowitym
lekcewa¿eniu katecheci s¹ zobowi¹zani powiadomiæ ksiê¿y proboszczów
parafii, do których nale¿¹ uczniowie. Nale¿y to uczyniæ szczególnie przed
okresem kolêdowym.

153. Uczestnictwo nauczycieli w radach pedagogicznych szko³y jest ich
prawem i obowi¹zkiem. Ksiê¿a swój udzia³ w tych posiedzeniach powinni
traktowaæ jako jedn¹ z form pos³ugi duszpasterskiej i ewangelizacyjnej
w stosunku do nauczycieli i uczniów, która pozwoli przybli¿yæ wartoœci
chrzeœcijañskie do wychowania szkolnego i zaktywizowaæ œrodowisko
szkolne pod wzglêdem religijnym i spo³ecznym. Na spotkaniu z gronem
pedagogicznym mo¿na zasugerowaæ konkretne formy wspó³pracy szko³y
i parafii.

154. Katecheza doros³ych powinna byæ sta³ym elementem ¿ycia
wspólnoty parafialnej. Ma byæ skierowana do wszystkich doros³ych, a
zw³aszcza do rodziców, do chrzeœcijan pe³ni¹cych wa¿ne i odpowiedzial-
ne role w ¿yciu politycznym i spo³ecznym. Bez ustawicznego bowiem
katechizowania doros³ych religijne nauczanie dzieci i m³odzie¿y nie mo¿e
spe³niæ swego zadania.

155. Katecheza doros³ych powinna mieæ charakter sta³y i systematycz-
ny. Celem tej katechezy mo¿e byæ: reewangelizacja przybieraj¹ca formê
wtórnego katechumenatu, pog³êbienie i rozwiniêcie wiedzy religijnej i
przygotowanie doros³ych do apostolstwa i ewangelizacji.

156. Synod nakazuje otoczyæ szczególn¹ mi³oœci¹ i opiek¹
katechetyczn¹ dzieci i m³odzie¿ specjalnej troski. W istniej¹cych na tere-
nie parafii szko³ach specjalnych i oœrodkach szkolno-wychowawczych
nale¿y prowadziæ katechezê w wymiarze dostosowanym do mo¿liwoœci
tej kategorii katechizowanych. Dla dzieci specjalnej troski s¹ zatwierdzone
odpowiednie  programy. Katecheta dostosowuje program do mo¿liwoœci
rozwoju dziecka i potrzeb jego formacji religijnej. Uroczystoœci,  takie
jak I Komunia œwiêta czy bierzmowanie dzieci i m³odzie¿y specjalnej


