Wymagania dotyczące otrzymania misji
w Szkole Katechistów Archidiecezji Poznańskiej
Otrzymanie misji po 1,5 rocznej formacji w Szkole Katechistów związane jest ze spełnieniem następujących
warunków:
1. Złożeniem wszystkich dokumentów wstępnych (kwestionariusz, opinia proboszcza, wpłata)
2. Zaliczeniem wszystkich zajęć w ramach formacji naukowej
Kandydaci na katechistów, którzy ukończyli wcześniej studia teologiczne lub posiadają misję
kanoniczną upoważniającą do uczenia religii w szkole, są od rocznika 2013/2014 zwolnieni z zajęć
z formacji dogmatyczno-moralnej i dogmatyczno-biblijnej, a także z wykładów prowadzonych w
ramach formacji duchowej, pod warunkiem uzgodnienia tego z osobą prowadzącą. Takie zwolnienie
powinno zostać odnotowane w karcie zaliczeń i potwierdzone kserokopią dyplomu. Ze względów
podejmowanych na w/w zajęciach tematów dotyczących współczesnych i aktualnych problemów,
z którymi osoby mogą się spotkać w ramach prowadzonych przez siebie katechez, zaleca się
uczestnictwo w przygotowanych wykładach. Brak uczestnictwa nie zwalnia z opłat na rzecz Szkoły
Katechistów. W pozostałych zajęciach kandydaci na katechistów są zobowiązani do uczestnictwa
i uzyskania zaliczenia.
Zaliczenie ewentualnych nieobecności na poszczególnych blokach zajęć odbywa się na podstawie
uzgodnień z prowadzącym. Kontakt:
Ks. prof. Jacek Hadryś jacekh@amu.edu.pl
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz bortpa@amu.edu.pl
Ks. mgr. lic. Jacek Zjawin jz@amu.edu.pl
P. dr Jolanta Kurosz kurosz@amu.edu.pl
P. mgr lic. Anna Wieradzka annawieradzka@gmail.com
P. mgr lic. Wiktor Plust wiktor.plust@wp.pl
3. Uczestnictwem w rekolekcjach organizowanych przez Szkołę Katechistów.
4. Odbyciem trzech hospitacji we wskazanych parafiach w czasie pierwszego roku formacji. Odbycie
hospitacji powinno być odnotowane w karcie zaliczeń.
5. Przeprowadzeniem dwóch katechez pod kierunkiem opiekuna stażu (księdza proboszcza z parafii
kandydata lub wyznaczonej przez niego osoby). Odbycie stażu powinno być odnotowane w karcie
zaliczeń.
6. Oddaniem w nieprzekraczalnym terminie do 31 listopada końca roku formacji wstępnej karty
z uzupełnionymi zaliczeniami.
7. Złożeniem w sekretariacie Szkoły Katechistów pisemnej prośby Księdza Proboszcza skierowanej do
Księdza Arcybiskupa o wydanie misji kanonicznej do pełnienia funkcji katechisty w parafii.
OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WSZYSTKICH WARUNKÓW BĄDŹ NIE ZŁOŻĄ W TERMINIE
ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW, NIE BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ MISJI DO PEŁNIENIA FUNKCJI
KATECHISTY W PARAFII.
Z poważaniem
Ks. Jacek Hadryś
Dyrektor Szkoły Katechistów

