
Szkoła Katechistów jest formą aktywizacji osób świeckich w naszych 

wspólnotach parafialnych. Kierujemy zaproszenie do ludzi, którzy chcieliby 

we współpracy z prezbiterami 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 dzieła misyjne i ewangelizacyjne, aby dotrzeć do ludzi i do zakątków, do 

których duszpasterz nie zawsze może dotrzeć. Nasze parafie, idąc za 

wezwaniem kolejnych papieży, mają stawać się coraz bardziej misyjne. 

Dlatego też podejmujemy kolejny cykl Szkoły Katechistów – świeckich 

współpracowników duszpasterzy.  

 

DANE KONTAKTOWE 

https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2019/10/szkola-katechtstow-archidiecezji-lodzkiej-informacja 

Sekretariat Szkoły Katechistów 

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1; tel. + 48 42 66 48 717 

szkolakatechistow@archidiecezja.lodz.pl 
 

Dyrektor  

Ks. Piotr Przybysz; tel. +48 519 781 783 

przybysz.p@archidiecezja.lodz.pl 
 

Instytutu Teologicznego w Łodzi:  

http://www3.archidiecezja.lodz.pl/akw-it/ 

 

Nr konta Instytutu Teologicznego w Łodzi  

(wpłaty na Szkołę katechistów) 

46 1240 30 28 1111 0010 0804 2421 

 

 

 

INFORMATOR  

dla kandydatów na rok 2021/2023 

 

 

 

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) 

 

 

Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki,  

w uroczystość św. Jana Chrzciciela 2019 roku,  

wydał dekret erygujący 

 Szkołę Katechistów Archidiecezji Łódzkiej 



INFORMACJE REKRUTACYJNE 

 Rekrutacja dokonuje się za pośrednictwem Sekretariatu Kurii 

Metropolitalnej Łódzkiej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00. 
 

Warunki przyjęcia do Szkoły Katechistów 

a) Skierowanie i pozytywna opinia Księdza proboszcza miejsca 
zamieszkania. 

b) Podanie o przyjęcie do Szkoły Katechistów (załączony wzór). 
c) Dokument potwierdzający zdobyte wykształcenie (w tym ukończona 

katechizacja na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej). 
d) Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem (do pobrania w sekretariacie kurii  

i na stronie internetowej Szkoły Katechistów) 

e) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania  

w sekretariacie kurii i na stronie internetowej Szkoły Katechistów) 

f) Rozmowa kwalifikacyjna 

g) Wiek od 18 do 60 lat. 
 

Kandydaci nie muszą posiadać ukończonych studiów teologicznych ani 
podyplomowych pedagogiczno-katechetycznych i innych. 

 
INAUGURACJA  akademickiego: w poniedziałek 04.10.2021 r. 
 Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej.  
 

OPŁATA:  250 PLN za semestr dzielona pomiędzy słuchaczy (50 PLN)  

i parafię (200 PLN). 

CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Pierwszym celem Szkoły jest pomoc osobom świeckim  
w odkrywaniu ich powołania, ich misji ewangelizacyjnej i pomocniczej  
w parafii. Chcemy tak poprowadzić naszych uczniów, aby odkrywali, że 
wypełniając swoją misję, realizują również samych siebie. Zdobyte 
umiejętności mają im pomóc tworzyć w swoich parafiach przestrzeń 
wspólnoty, środowisko dzielenia się wiarą, okazywania autentycznej troski, 
również charytatywnej. Katechiści będą mogli animować małe grupy 
parafialne, prowadzić katechezy sakramentalne, przygotowanie do chrztu, 
bierzmowania, małżeństwa, Eucharystii. 

W czasie trzech semestrów przewidziane są m.in. wykłady z zakresu 
Pisma Świętego, teologii dogmatycznej, duchowości, liturgiki, katechetyki, 
historii Kościoła, a także zajęcia mające na celu wzmocnienie zdolności w 
budowaniu kontaktów międzyosobowych 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, będą temu służyć warsztaty, dni skupienia i czwarty 
semestr przeznaczony na praktykę w parafiach.  

Zajęcia odbywać się będą w drugą i czwartą sobotę miesiąca od godz. 
9.00 do 13.30 w Auli bp. W. Tymienieckiego w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łodzi (ul. św. Stanisława Kostki 14). Obecność na zajęciach 
jest obowiązkowa! 

Po ukończeniu Szkoły (i uzyskaniu wymaganych zaliczeń) absolwent 
może ubiegać się od Arcybiskupa Łódzkiego o misję kanoniczną do głoszenia 
katechez dla młodzieży i dorosłych w parafiach.  
 

 

WAŻNE TERMINY 

Składanie dokumentów do 20 września 2021 r. w sekretariacie Kurii 
Metropolitalnej Łódzkiej. 

Pierwsze zajęcia: 9 października 2021 r. 

Plan zajęć: dostępny we wrześniu na stronie internetowej Instytutu 

Teologicznego oraz wywieszony w gablotach informacyjnych Instytutu.  

Podania o przyjęcie do Szkoły Katechistów 
Imię i Nazwisko,  
adres korespondencyjny,  
nr telefonu i mail           
         Jego Ekscelencja              

     Ksiądz Arcybiskup  
     Grzegorz Ryś 

  Metropolita Łódzki  
Treść podania z uzasadnieniem ………………………… 

Data i własnoręczny podpis 


