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Powitanie i wspólna modlitwa
Przedstawienie tematyki spotkania
Dyskusja nad tematem konspektu: „Parafialna katecheza dorosłych”
Dyskusja nad pytaniami do konsultacji
Wolne wnioski
Modlitwa i błogosławieństwo końcowe

1. Streszczenie wniosków z części I Spotkania (Część formacyjna na którą przygotowany jest
konspekt)
„Parafialna katecheza dorosłych”
Jak jest?
W naszej parafii prowadzona jest katecheza dla osób dorosłych przynależących do grup
i stowarzyszeń w ramach spotkań formacyjnych. Prowadzi się także katechezę dla
rodziców przy okazji przystępowania ich dzieci do Sakramentów św. (Spowiedź i I
Komunia, Bierzmowanie). Katechizacją objęte są także osoby przygotowujące się do
Sakramentu Małżeństwa. Niestety, jest to tylko mała część parafialnej społeczności
osób dorosłych. Przykrym faktem jest, że wiele osób w ogóle nie odczuwa potrzeby
pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej oraz rozwoju duchowego. Wielu nie
uczestniczy regularnie nawet w niedzielnych Mszach św. i nie przystępuje
systematycznie do Sakramentów św.
Jak powinno być?
Ludzie dorośli, których edukacja religijna kończy się zwykle w szkole średniej powinni
być zainteresowani pogłębianiem swojej wiary i wiedzy religijnej, rozwojem duchowym,
zwłaszcza, że wielu z nich jest rodzicami i powinni tą wiarę przekazywać swoim
dzieciom. Oczywiście, można szukać odpowiednich sposobów w mediach (internet,
radio, prasa katolicka), ale także powinna być możliwość uczestniczenia w katechezach
dla dorosłych w parafii. Katechezy takie mogłyby się odbywać np. w wybrane niedziele
w miesiącu, przy okazji rekolekcji, dni skupienia czy nabożeństw . Ważną sprawą jest
także udział w grupach i stowarzyszeniach, gdzie można uzyskać odpowiednią
formację.
Co robić aby było dobrze?
Należy stworzyć możliwości katechezy parafialnej, która pomoże pogłębić wiedzę
religijną i równocześnie będzie spełniać funkcję ewangelizacyjną. W parafii powinny
istnieć grupy i stowarzyszenia, w których można prowadzić formację dla ich członków.
Ważną rolę mają do odegrania nie tylko kapłani, ale także osoby świeckie, które mogą

zachęcać innych do uczestnictwa w takich katechezach, a także pomagać kapłanom
(np. w przypadku katechizacji przedmałżeńskiej).
Katechezę parafialną dla większej ilości osób można prowadzić przy okazji rekolekcji,
dni skupienia, a także podczas nabożeństw. Np. Różańcowych lub Majowych zamiast
tradycyjnej czytanki można robić katechezy.
2. Konsultacje.
1/ Zalecane formy parafialnej katechezy dorosłych:
a/ katechezy przed lub po Mszy świętej w wybrane niedziele miesiąca
b/ katechezy dla rodziców dzieci i młodzieży przygotowujących się
do przyjęcia sakramentów świętych
c/ katechezy w ramach spotkań ruchów, stowarzyszeń i grup parafialnych
d/ katechezy w formie elektronicznej zamieszczane na stronie internetowej
parafii
e/ cykliczne odczyty, prelekcje, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi
organizowane przede wszystkim w większych ośrodkach duszpasterskich
dekanatu
f/ kazania katechizmowe w ramach nabożeństw sprawowanych poza
Mszą świętą oraz nauki stanowe w ramach rekolekcji i misji parafialnych

(Z: Katechizacja szkolna i parafialna w Diecezji Tarnowskiej – projekt
dokumentu synodalnego)

Uwagi:
- pkt. a – w naszej parafii brak takich możliwości ze względu na dużą ilość
Mszy św.
- pkt. b – f - tak
2/ Proboszczowie i administratorzy powinni zatroszczyć się o właściwe warunki
lokalowe, w których katecheza parafialna jest realizowana. Przy każdej
parafii powinny funkcjonować sale katechetyczne w liczbie adekwatnej do
potrzeb (Z: Katechizacja szkolna i parafialna w Diecezji Tarnowskiej -

projekt dokumentu synodalnego )

Uwagi:
W naszej parafii są trzy sale katechetyczne, w których prowadzone są
spotkania grup i stowarzyszeń.

Wolne wnioski:
- Rozważyć możliwość opracowania katechez z przeznaczeniem do odczytywania np.
na nabożeństwach Różańcowych czy Majowych zamiast tradycyjnych czytanek.
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