
 
 

Szkoła Katechistów Archidiecezji Łódzkiej chce być nową formą 
aktywizacji osób świeckich w naszych wspólnotach parafialnych. Kierujemy 
zaproszenie do ludzi, którzy mają w sobie pewien boży niepokój, którzy 
chcieliby inicjować w parafiach nowe formy pracy duszpasterskiej, pomagać 
w istniejących dziełach i sprawiać, żeby nasze wspólnoty stawały się coraz 
bardziej dyspozycyjne do służby, wsłuchujące się w potrzeby wiernych.  

Widzimy, że księża duszpasterze potrzebują do współpracy 
przygotowanych świeckich pomocników, którzy potrafiliby włączyć się w 
troskę o liturgię, w przygotowanie do sakramentów, prowadzenie grup 
parafialnych, inicjowanie dzieł miłosierdzia. Termin katechista pochodzi z 
języka misyjnego i oznacza bezpośredniego współpracownika misjonarza, 
który dociera do ludzi i do zakątków, do których sam misjonarz nie zawsze 
może dotrzeć. Nasze parafie, za wezwaniem kolejnych papieży, mają stawać 
się coraz bardziej misyjne. Dlatego też budujemy Szkołę Katechistów – 
świeckich współpracowników duszpasterzy.  

Zapraszamy do dwuletniej formacji teologicznej i katechetycznej. 
Ponadto proponujemy zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne w 
kierunku bycia liderem i pracy z grupą. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń 
i praktyk będą się odbywać raz w miesiącu w soboty, w godzinach 
dopołudniowych w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Na 
zakończenie roku pracy zapraszamy na weekendowe rekolekcje w formie 
ewangelizacyjnego Kursu Nowego Życia. 

Do Szkoły mogą zapisać się osoby w wieku od 18 do 60 lat, 
skierowane przez swoich księży proboszczów. Nie muszą one posiadać 
wykształcenia teologicznego. Ważne, żeby ukończyły katechizację w 
zakresie szkoły ponadgimnazjalnej. 
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Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności 
ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne 
i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia 
i rozwiązywania; współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach 
apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny (Christifideles laici, 27) 
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INFORMACJE REKRUTACYJNE 
Rekrutacja dokonuje się za pośrednictwem sekretariatu Kurii 

Metropolitalnej Łódzkiej (ul. Ks. I. Skorupki 1) od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00-13.00 od 1 sierpnia do 14 września 2019 roku. 

 
 

WARUNKI PRZYJĘCIA 
DO SZKOŁY KATECHISTÓW ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
a) skierowanie i opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania 
b) rozmowa kwalifikacyjna 
c) dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie 
d) ankieta personalna (do pobrania w sekretariacie kurii) 
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w 

sekretariacie kurii). 
 

Od kandydata nie jest wymagane ukończenie studiów teologicznych, czy 
podyplomowych pedagogiczno-katechetycznych lub też inne specjalistyczne 
przygotowanie. Warunkiem zakwalifikowania jest rekomendacja Księdza 
Proboszcza parafii zamieszkania. 
 
 

 
 
 

 

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Pierwszym celem Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej jest 

pomoc osobom świeckim w odkrywaniu ich powołania, ich misji 
duszpasterskiej i pomocniczej w parafii. Chcemy tak poprowadzić naszych 
uczniów, aby odkrywali, że wypełniając swoją misję, realizują również 
samych siebie. Zdobyte umiejętności mają im pozwolić tworzyć w swoich 
parafiach przestrzeń wspólnoty, środowisko do dzielenia się wiarą, do 
okazywania autentycznej troski, również charytatywnej. Katechiści będą 
mogli animować małe grupy parafialne. 

Głównym ich zadaniem jest pomoc w parafii w formacji wiernych 
w drodze do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, to znaczy w 
formacji dzieci, młodzieży i ich rodziców przed przystąpieniem do 
Pierwszej Komunii Świętej i do sakramentu Bierzmowania.  

Tok studiów w Szkole przewiduje zajęcia z zakresu Pisma Świętego, 
teologii dogmatycznej, duchowości, liturgiki, katechetyki, historii Kościoła, 
a także ma wzmocnić naturalne zdolności w budowaniu kontaktów 
międzyosobowych i w pracy z grupą. Chcemy potraktować priorytetowo 
kształtowanie umiejętności praktycznych przyszłych katechistów: ich rozwój 
duchowy, bogactwo modlitwy Pismem Świętym, wtajemniczenie w 
przeżywanie liturgii, budowanie żywej relacji z Bogiem i z Kościołem. Po 
ukończeniu Szkoły i zdaniu wymaganych egzaminów absolwent uzyskuje od 
Arcybiskupa Łódzkiego misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w parafiach archidiecezji łódzkiej. 

 
  

WAŻNIEJSZE TERMINY: 
- składanie dokumentów do 14 września 2019  
- inauguracja roku akademickiego: w poniedziałek 03.10.2019, godz. 10.00 
w bazylice archikatedralnej.  
- zajęcia rozpoczynają się w sobotę 28 września. 
- wykłady trwają 3 semestry od 28 września 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.  
- czwarty semestr jest zarezerwowany na przeprowadzenie praktyk 
duszpasterskich i wymianę doświadczeń 
- zajęcia w wyznaczone zasadniczo w drugie i czwarte soboty każdego 
miesiąca od godz. 9.00 do 13.15 

Wzór prośby o przyjęcie do szkoły katechistów archidiecezji łódzkiej 
 
Imię i Nazwisko,  
adres korespondencyjny,  
nr telefonu i mail 

Ks. abp Grzegorz Ryś 
Metropolita Łódzki 

 
 
Treść podania z uzasadnieniem ………………………… 
 

Data i własnoręczny podpis 
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