
Nuotolinis kvalifikacinis seminaras 

,,Pastoracinė teologija. Naujasis Katechezės vadovas.“ 

(lietuvių ir lenkų k.) 

          40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) ,,Katalikų teologija ugdymo 

procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-10 d. ID 309166. 
 

SEMINARO ANOTACIJA: 

 Naujasis Katechezės vadovas vienas iš pagrindinių dokumentų, su kuriuo privalo 

susipažinti tikybos mokytojai, katechetai ir parapinių grupių vadovai. Tai jau trečiasis vadovas. 

Pirmasis buvo paskelbtas 1971 m., tai yra netrukus  po Vatikano II Susirinkimo. Antrasis – 1997 m. 

Katechezės vadovą, parengta Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos, 

Pranciškus patvirtino 2020 m. kovo 23 d. Dokumentas iškelia tris pagrindinius katechezės tikslus – 

skelbti Evangelijos žinią, brandinti tikėjimą ir ugdyti bendrystę.  

Naujasis Katechezės vadovas – tai daugiau kaip 300 puslapių dokumentas, sudarytas iš 

trijų dalių ir dvylikos skyrių. Pirmoji Katechezės vadovo dalis pavadinta: „Katechezė Bažnyčios 

vykdomoje evangelizavimo misijoje“. Čia visų pirma kalbama apie katechetų formaciją. Katechetas – 

tai žmogus, kuris atlieka misiją, o ne tik „vykdo  katecheto darbą“.  

Antroji dalis skirta „Katechezės  procesui”. Joje daugiausiai dėmesio skiriama šeimai, 

kuri yra „aktyvus evangelizavimo subjektas ir natūrali vieta, kur žmonės paprastai ir spontaniškai 

gyvena pagal savo tikėjimą“. 

 Trečioji Katechezės vadovo dalis - „Katechezė vietinėse (dalinėse) Bažnyčiose“. Joje 

kalbama apie konkrečias situacijas, kontekstus ir aplinkas, kur vyksta katechezės: parapijos, 

katalikiškos mokyklos ir tikybos pamokos pasaulietinėse mokyklose. 

 

LEKTORIUS: 

Kun. teol. m. dr. Eduardas Kirstukas - Naujosios Vilnios dekanato dekanas ir Švč. M. Marijos, 

Taikos Karalienės, parapijos klebonas. Nuo 2000 m. iki 2008 m. Vilniaus Lenkų katechetikos centro 

direktorius.  Nuo 2000 m. iki 2016 m. Varšuvos Popiežiaus teologijos fakulteto Šv. Jono Krikštytojo 

skyriaus dogminės teologijos dėstytojas. 

 

SEMINARO TRUKMĖ - 4 ak. val. 
 

SEMINARO DATA IR LAIKAS: 

 

Kovo 24 d. 16.00 val. – lenkų kalba 

Kovo 25 d. 16.00 val. – lietuvių kalba 

Seminaras nemokomas. 

(Seminaro dalyvio mokestis 5 eurai, kurį padengia VAKC).  

Seminaras vyks Zoom platformoje. Prašome būti prisijungus savo Vardu Pavarde. 

Registracijos nuoroda: 

https://docs.google.com/forms/d/1uyFaj3cGNFCGvAT9J8JLN_HMProlfM-IEnuHMaV7Pkc/edit

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3x57E8PbuAhVmtIsKHWrwClgQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Flt.wikipedia.org%2Fwiki%2FVar%25C5%25A1uvos_%25C5%25A0v._Jono_Krik%25C5%25A1tytojo_arkikatedra_bazilika&usg=AOvVaw0q4Uv4BHWtno1MtqW3-Tme
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj3x57E8PbuAhVmtIsKHWrwClgQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Flt.wikipedia.org%2Fwiki%2FVar%25C5%25A1uvos_%25C5%25A0v._Jono_Krik%25C5%25A1tytojo_arkikatedra_bazilika&usg=AOvVaw0q4Uv4BHWtno1MtqW3-Tme
https://docs.google.com/forms/d/1uyFaj3cGNFCGvAT9J8JLN_HMProlfM-IEnuHMaV7Pkc/edit


SEMINARIUM KWALIFIKACYJNE 

NA INTERNETEWEJ PLATFORMIE ZOOM 

 ,,Teologia pastoralna. Nowe Dyrektorium Oglóne o Katechizacji“ 

 (w językach: litewskim i polskim) 

Program kwalifikacyjny „Teologia katolicka w procesie nauczania” akredytowany jest przez 

Centrum Edukacyjne w Trokach 2020-10-10 d. ID 309166.. Pełny wymiar 40 godzin. 

 

Adnotacja do seminarium:  

Katecheta ma być świadkiem wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji – 

przypomina ogłoszone 25 czerwca 2020 roku w Watykanie nowe Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. 

Obszerny, liczący ponad 300 stron dokument uaktualnia poprzednie Dyrektorium, które zostało 

wydane przez Stolicę Apostolską w 1997 r. Nowe Dyrektorium o Katechizacji, jest jednym z 

podstawowych dokumentów, który powinien znać każdy nauczyciel religii, katecheta i animator grupy 

parafialnej. 

Dyrektorium o Katechizacji jest podzielone na trzy części i 12 rozdziałów. Pierwsza część 

dotyczy roli katechezy w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Przypomina się w niej między innymi o 

należytym przygotowaniu katechetów. Dokument stawia przed nimi wysokie wymagania. Podkreśla, że 

mają być wiarygodnymi świadkami wiary. Mają się nie tylko trudnić katechizacją, ale rzeczywiście być 

katechetami. 

W drugiej części dokumentu zatytułowanej „Proces katechezy” w sposób szczególny 

wyłania się   znaczenie  rodziny,   która  aktywnie  uczestniczy  w  katechizacji  i  jest  naturalnym  

miejscem,  gdzie spontanicznie i w prostocie żyje się wiarą. Rodzina nie tylko uczy dzieci wiary, ale 

przede wszystkim sama daje o niej świadectwo. 

Katechezy w Kościołach partykularnych dotyczy trzecia część nowego dyrektorium o 

katechizacji. Jest w niej również mowa o szkołach katolickich, które w coraz większym stopniu 

powinny się stawać „wspólnotami wiary”. Podkreśla się ponadto znaczenie nauczania religii w 

szkołach, ponieważ uczniowie mają prawo otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające 

również duchowy aspekt człowieka.  

Wykładowca: 

Ks. dr Eduardas Kirstukas – Dziekan dekanatu w Nowej Wilejce i proboszcz parafini N.M.P 

Królowej Pokoju. Od roku 2000 do 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Polskiego Centrum 

Katechetycznego w Wilnie. W latach 2000-2016 wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim 

Wydziale teologii w Warszawie Sekcji św. J. Chrzciciela. 

CZAS TRWANIA - 4 godz. ak. 

CZAS I DATA: 

24 marca  o godz. 16.00  – w jęz. polskim 

 25 marca o godz. 16.00  – w jęz. litewskim 

SEMINARIUM DARMOWE 

(Cena uczestnika wynosi 5 euro, które pokrywa Centrum Katechetyczne).  

Seminarium odbędzie się na platformine internetowej Zoom. 

REJESTRACJA TU: 

https://docs.google.com/forms/d/1OfDqlQuEKV7MYiYkGovvgxryQmWnfWzDviu9v4J-FCU/edit

https://docs.google.com/forms/d/1OfDqlQuEKV7MYiYkGovvgxryQmWnfWzDviu9v4J-FCU/edit


 


