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DZIEŃ KATECHETY I NAUCZYCIELA
Piękno we mnie – z wiarą do sukcesu

PROGRAM
• 10.00 Eucharystia

• 11.45 Spotkanie w auli górnej
• Świadectwo o Aleppo: s. Brygida Maniurka FFM, franciszkanka
misjonarka Maryi, w Aleppo żyje i pracuje od trzech lat. Na Bliskim

Wschodzie jest już od 30 lat, z czego 23 lata spędziła w Syrii.
• Wykład: „Piękno we mnie - z wiarą do sukcesu„ Lena Bröder, Miss
Niemiec 2016, która jest nauczycielką religii.
• Honorowy Bohater Katechezy, Katolickie Stowarzyszenie Civitas
Christiana

• Komunikaty Wydziału Katechetycznego.

„Sytuacja w Aleppo”
s. Brygida Maniurka FFM
pochodząca z naszej diecezji, franciszkanka misjonarka Maryi (FMM), w
Aleppo żyje i pracuje od trzech lat. Na Bliskim Wschodzie jest już od 30
lat, z czego 23 lata spędziła w Syrii. Mail do kontaktu z Siostrą
brygida.maniurka@gmail.com

„Piękno we mnie – z wiarą do sukcesu”

Lena Bröder, Miss Niemiec 2016

Błażej Klimaszka
Uczęszcza do SP w Tworkowie. Uczy się wokalu w
Młodzieżowym Domu Kultury. Swoją przygodę ze
śpiewem zaczął w chórku kościelnym mając 7 lat.
Zdobywa wiele wyróżnień i nagód m.in. w Przeglądzie
Młodych talentów.

MISJA KANONICZNA
• Każdy katecheta powinien mieć ważne skierowanie do nauczania
religii – misje kanoniczną.
• Prosimy o sprawdzenie w kadrach szkoły ważności misji kanonicznej

• Pierwsza misja na rok dla księży i świeckich katechetów
• Druga misja na 3 lata
• Trzecia misja do odwołania (nie będzie wydawana misja na czas
nieokreślony).

OTK OPOLE 2019
• Organizatorem tegorocznej olimpiady jest diecezja.
Temat olimpiady: „Święty Jacek - wzór ewangelizacji”.
Prosimy Katechetów o rozpowszechnienie tego
wydarzenia oraz zachęcenie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do uczestnictwa.
• Terminarz OTK:
I etap (szkolny): 15.11.2018
II etap (diecezjalny): 27.02.2019
III etap (ogólnopolski): 28-30.03.2019
• Zachęcamy również do udostępniania oficjalnego profilu
olimpiady na Facebooku:
www.facebook.com/otkopole2019, strona internetowa
olimpiady www.otk.pl

XVIII DZIEŃ PAPIESKI
• „Promieniowanie ojcostwa” - takie słowa będą hasłem
tegorocznego, 18. Dnia Papieskiego.
• Będzie on obchodzony 14 października.

• Jak przypomniał kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący
Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w tym roku
przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę

Piotrową, ale także 60. rocznica jego biskupiej
konsekracji.
• W Opolu będzie otwarcie wyremontowanego Placu św.
Jana Pawła II i koncert muzyczny.

WIZYTACJA KATECHETYCZNA
• W roku szkolnym 2018/19 wizytacją objęci będą księża katechizujący,
osoby zakonne i katecheci świeccy pracujący w dekanatach:
• jesienią 2018: Kamień Śląski, Krapkowice, Strzelce Opolskie,

• wiosną 2019: Głubczyce, Racibórz, Tworków.
• Każda osoba katechizująca zostanie poproszona w odpowiednim
terminie o przesłanie do Wydziału Katechetycznego aktualnego planu
lekcji celem umówienia się na hospitację już w konkretnej
szkole/przedszkolu.

KONKURSY
• Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej - ŻAK 2019
„Św. Anna - patronka Diecezji Opolskiej”

• Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej - GIMNAZJALISTA
2019 „Św. Anna - patronka Diecezji Opolskiej”
• Diecezjalny Konkurs Artystyczny Opole 2019
„Św. Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji”

• Olimpiada Teologii Katolickiej – Opole 2019
„Święty Jacek – wzór ewangelizacji”

dla Zasadniczych Szkół Branżowych 2019
„Św. Anna - patronka Diecezji Opolskiej”

KONKURSY
• Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie. Konkurs wiedzy

dla szkół ponadpodstawowych (5 edycja) „Skoki
narciarskie”.
• Kuratorium Oświaty w Opolu. Przypominamy, że
Diecezjalne Konkursy Żak i Gimnazjalista są konkursami
kuratoryjnymi (można wpisywać na świadectwo).

• Regulaminy poszczególnych konkursów, terminy zgłoszeń
szkół oraz formularze zgłoszeń znajdują się na stronie
Wydziału Katechetycznego www.wk.diecezja.opole.pl

• Uwaga tym roku ŻAK i GIMNAZJALISTA będą konkursami
dwuetapowymi: et. szkolny i finał diecezjalny.

WARSZTATY
• 1. „Czucie i wiara więcej mówią do mnie…” – katecheza osób z
autyzmem | Artur Sikorski | 06. 10. 2018 | Opole
• 2. Upominkowe pudełka na różne okazje. Szopka Bożonarodzeniowa.

Szmaciana Lalka | s. mgr Michaela Błachut | 26. 10. 2018 | Opole
• 3. Ocenianie na lekcjach religii. Znaczenie oceniania kształtującego
| Maria Brzostowska | 17.11.2018 | Opole

• 4. Jak ewangelizować na katechezie? ABC kerygmatu | ks. Mateusz
Buczma | 24.11.2018 | Opole

• 5. Nowe spojrzenie | s. M. Amata Ekert | 19.01.2019 | Leśnica
• 6. Aktywizacja grupy za pomocą metody z użyciem „kart pytań” |
dr Beata Kubis | 23.02.2019 | Opole
• 7. Role i obszary pracy katechety – kompetencje katechety w
pracy nad sobą i z uczniem. Nauczyciel, pedagog, wychowawca,

psycholog, czy po prostu człowiek? | Magdalena Sawicka |
09.03.2019 | Opole
• 8. Warsztat kreatywnego katechety | Maria Brzostowska |

13.04.2019 | Opole
• 9. „Dynamika słowa przeciwnego” | o. Sławomir Badyna |
27.04.2019 | Biskupów.
• Zapisy przez formularz na stronie.

REKOLEKCJE i DNI SKUPIENIA
• 1) DZIEŃ SKUPIENIA |10 listopada 2018 | GŁUCHOŁAZY |
ks. Mateusz Dąbrowski
• 2) DZIEŃ SKUPIENIA DLA KATECHETÓW SZKÓŁ
SPECJALNYCH |1 grudnia 2018 | ZAWADZKIE |

ks. dr Norbert Wons
• 3) REKOLEKCJE |7-9 grudnia 2018 | KLUCZBORK |
Karolina i Karol Fromont
• 4) DZIEŃ SKUPIENIA | 12 stycznia 2019 | RACIBÓRZ |
ks. Sylwester Pruski

Będzie również w 2019 roku organizowana
Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli –
szczegóły już wkrótce na naszej stronie.

• 5) REKOLEKCJE | 22-24 marca 2019 | GŁĘBINÓW |
ks. Krzysztof Trembecki

• 6) DZIEŃ SKUPIENIA | 11 maja 2019 | WARMĄTOWICE |
ks. Józef Krawiec
• 7) DZIEŃ SKUPIENIA | 15 czerwca 2019 | OPOLE |

ks. dr hab. Jan Kochel
• 8) REKOLEKCJE |24 - 26 czerwca 2019 | OTMUCHÓW |
ks. Tomasz Szczeciński.
• Zapisy przez formularz na www.wk.diecezja.opole.pl
Odpowiedzialny za formację katechetów:
ks. Krzysztof Trembecki – penitencjarz katedralny, diecezjalny
rekolekcjonista, ojciec duchowny katechetów.

PODRĘCZNIK DO KLASY VII ( 3 część)

• Podręczniki do kl. VII szk. podst. (3 część) – kto z katechetów
potrzebuje kupić tylko 3 część podręcznika do kl. VII – dla siebie albo

dla uczniów – można to zrobić dzisiaj przy stoisku Wydawnictwa Św.
Krzyża.

PODRĘCZNIK DO KLASY VIII
• Katecheci,

którzy

w

ubiegłym

roku

szkolnym

korzystali

z

podręczników diecezjalnych dla klasy VII szkoły podstawowej, mogą
od września 2018 roku wprowadzić podręcznik diecezjalny dla

klasy VIII, pt.: „Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela” nr WK/78/2018/8/E (red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda).
• Podręcznik podzielony jest na 2 części. Pierwsza część będzie
dostępna od poniedziałku, drugą część podręcznika można będzie
nabyć w księgarniach w grudniu 2018 r.

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
• Tegoroczny Tydzień Wychowania, przeżywać będziemy od 9 do 15
września 2018 r., tytuł „W poszukiwaniu drogi”.

• Do każdej parafii trafiły już materiały (konspekty lekcji) z Komisji
Wychowania Katolickiego KEP i Rady Szkół Katolickich. W tym roku
dotyczą one problematyki rozeznawania powołania i towarzyszenia
młodym ludziom w rozpoznawaniu drogi życia.

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
• W czerwcu 2018 r. w Janowie Podlaskim, podczas 379.
Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,
biskupi zatwierdzili nową Podstawę programową
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

• Przyjęty dokument posłuży do opracowania
szczegółowych programów nauczania religii w szkole.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
• W związku z reformą szkolnictwa oraz uwzględniającymi
ją wytycznymi KEP, w okresie wdrażania reformy także
przygotowanie do bierzmowania jeszcze przez kolejne

dwa lata przyjmie „przejściową” formułę:
• w roku szkolnym 2018/2019 pierwszym rokiem
przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem

przygotowania – jednocześnie klasy VII i VIII szkoły
podstawowej, trzecim rokiem przygotowania – klasa III
gimnazjum. W roku 2019 bierzmowanie przyjmą tylko
kandydaci z klas III gimnazjum.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
• w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym rokiem
przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem
przygotowania – klasy VII, trzecim rokiem przygotowania

– jednocześnie klasa VIII i I klasa szkoły średniej. W roku
2020 bierzmowanie przyjmą kandydaci z klasy VIII szkoły
podstawowej i klasy I szkoły średniej;

• od roku szkolnego 2020/2021 przygotowanie do
bierzmowania odbywać się będzie w normalnym trybie,
czyli w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

ZJAZD ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU
• Zapraszamy absolwentów, którzy ukończyli Wydział Teologiczny
zarówno jako absolwenci Filii KUL (przed laty, kiedy Wydział
powstawał), jak i ci którzy już studiowali na Wydziale Teologicznym.
• Spotkanie odbędzie się w sobotę 24 listopad 2018 r.
• Szczegółowy program uroczystości zostanie podany na stronie
Wydziału Katechetycznego.

STUDIA NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM
• Studia niestacjonarne – teologia: po kilku latach wraca możliwość
studiowania teologii w tzw. „trybie zaocznym”. Wydział proponuje
specjalność katechetyczno-pastoralną, która uprawnia do nauczania
religii na wszystkich etapach edukacji.
• Studia doktoranckie – nauki teologiczne, nauki o rodzinie.
• Teologia, sp. duchowość i kultura chrześcijańska, jednolite

magisterskie, 5-letnie.
• Szczegóły www.wt.uni.opole.pl

STRONA WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
• Po zakończeniu spotkania w holu każdy uczestnik konferencji otrzyma
zaświadczenie.
• Wszystkie informacje, zapisy na warsztaty czy też rekolekcje jak
również zgłaszanie szkół do uczestniczenia w konkursach:

www.wk.diecezja.opole.pl

