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Katecheta katechezy Dobrego Pasterza 
 

 Przegląd 

Katecheza Dobrego Pasterza jest podejściem bazującym na parafii, do religijnej 

formacji/rozwoju dzieci od urodzenia do wieku dojrzewania, założona w archidiecezji Toronto, 

ponad trzydzieści lat temu. Ta Katecheza, powstała w 1954 roku w Rzymie, zainspirowana 

zasadami edukacji Montessori. 

Atrium, istotny element katechezy Dobrego Pasterza, pomaga by relacje między Bogiem a 

dzieckiem mogły rozkwitać. Jest to przygotowane miejsce/pokój, które można porównać do 

domu rekolekcyjnego gdzie łatwiej się można wyciszyć i skupić. Atrium jest miejscem, w 

którym jedynym nauczycielem jest Chrystus; zarówno dzieci jak i dorośli przyjmują pozycję 

słuchaczy Jego Słowa i próbują zgłębić tajemnicę celebracji liturgicznych. Po tym jak temat 

został przedstawiony przez katechetę, dziecko ma prawo wybrać działanie, które umożliwi mu 

wewnętrzny dialog z "wewnętrznym nauczycielem".  

W atrium dzieci i dorośli trwają razem w doświadczeniu religijnym, które ułatwia uczestnictwo 

w życiu szerszej społeczności, rodziny, Kościoła i innych sfer społecznych. Jest to miejsce 

modlitwy, w którym praca i nauka spontanicznie staje się medytacją, kontemplacją i modlitwą. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Podstawowym zadaniem dorosłej osoby jest służyć, jako katecheta dzieciom w atrium. 

Grupy mogą obejmować dzieci w wieku 3-6, 6-9 lub 9-12 lat. Czas trwania każdej sesji z 

dziećmi w atrium wynosi zwykle około 2 godzin, raz w tygodniu. Co najmniej dwoje 

katechistów jest zawsze z każdą z grup dzieci, podczas każdej sesji.  

 Katecheta przygotowuje atrium i utrzymuje porządek w nim, tak by atrium mogło 

sprzyjać koncentracji, wyciszeniu i kontemplacji zarówno u dzieci, jak i dla dorosłych 

(katechetów). 

 Katecheta przygotowuje materiały katechetyczne, używane przez dzieci w miarę swoich 

możliwości, jednocześnie współpracując z innymi w dziedzinach, które wykraczają poza jego 

umiejętności. 

 Katecheta przedstawia dzieciom kluczowe tematy z Pisma Świętego i liturgii. 

 Katecheta pomaga również osobom dorosłym we Wspólnocie parafialnej (np. rodzicom, księżom, 

innym katechistom, itp.) otworzyć oczy na ukryte w dziecku skarby, zwłaszcza bogactwo 

duchowe tak, żeby dorośli się od niego uczyli i służyli mu. 

(Poszczególne parafie: harmonogram sesji Atrium i grupy wiekowe) 
 

 

Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwo w tej parafii. Proszę 

zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest członkiem w pełni zainicjowanym w Kościele katolickim, zgodnie z wymogami. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest znana w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Katecheta jest chętny i zdolny do obserwacji i badania niezbędnych potrzeb dziecka i ich 

przejawy na różnych etapach rozwoju dziecka. 

 Dziecko, szczególnie religijne życie dziecka, leży w centrum zainteresowania i 

zaangażowania katechety katechezy Dobrego Pasterza.  

 Katecheta i dziecko przeżywają wspólnie doświadczenia religijne według nauczania 

Ewangelii: “Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego" (Mateusz 18:3) 

 Katecheta ma stale chęć by zagłębiać się w chrześcijańskie przesłanie poprzez znajomość 

źródeł biblijnych i liturgicznych i bieżącej żywej tradycji Kościoła, w tym teologiczne, 

społeczne i ekumeniczny ruchy, które ożywiają dziś Kościół. 

 Katecheta jest zdolny do pracy z osobami dorosłymi, w różnych sytuacjach, w sposób 

dojrzały, przyjazny i otwarty na współpracę. 

 Katecheta ma możliwości i chęci poświęcić wymaganą ilość czasu. 

 W nagłych przypadkach wie, z kim się kontaktować i/lub zna procedury. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Katecheta jest w stanie współpracować z innymi katechistami w duchu jedności i 

harmonii, w zgodzie z planem Boga do komunii w historii zbawienia i zgodnie z duchem 

jedności, tak silnie wyrażonym w przypowieści o Dobrym Pasterzu (Jan 10:1ff ). Oferuje 

hojnie swoje talenta i doświadczenie dla dobra wszystkich. (22) Ta ścisła współpraca 

ukazana jest na wielu poziomach Wspólnoty w ramach katechezy Dobrego Pasterza. 

 Katecheta ma głębokie poczucie duchowości i ciągłe pragnienie pogłębiania i karmienia 

życia wiary. 

 Postawa dorosłych ma być naznaczona pokorą przed możliwościami dziecka, 

ustanawiając właściwe relacje z dzieckiem, to znaczy, w poszanowaniu osobowości 

dziecka i czekając aż dziecko samo się otworzy. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 

Katecheta brał udział w, i spełnił wszystkie wymagania poziomu I: Kurs podstawy; Dzieci wieku 

od narodzin - 6 lat, części katechezy, świadectwo ukończenia programu Dobry Pasterz, 

oferowanego wspólnie przez Biuro Dobry Pasterz /Archidiecezję Toronto i dział kształcenia 

ustawicznego Uniwersytetu Św. Michała (st.Michael's College). 

Przed pracą w atrium ze starszymi dziećmi wymagane jest ukończenie II poziomu: dzieci w 

wieku 6-9 i poziom III: dzieci w wieku 9-12. 
Katecheta osobiście przygotował kompleksową i ciągle rozwijającą się kolekcję (album ) materiałów do 

prezentacji dzieciom. 

Katecheta osobiście przygotował kompleksową i ciągle rozwijającą się, kolekcję źródeł 

teologicznych do prezentacji. 
Katecheta osobiście przygotował kompleksową i ciągle rozwijającą się kolekcje źródeł pedagogicznych 

do prezentacji. 
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Jeśli to możliwe, nowy katecheta będzie pod skrzydłami innego katechety lub dołączy do zespołu bardziej 

doświadczonych katechetów w atrium z dziećmi. 

Katecheta może i chce być wiernym tradycji katechezy Dobrego Pasterza jak przekazały nam to 

Sofia Cavalletti i Gianna Gobbi, podczas pracy pod nazwą katechezy Dobrego Pasterza. 

 

 Grupa uczestników 

Katecheta będzie służyć dzieciom w wieku 3-6, 6-9, 9-12 i ich rodzinom 

Katecheta będzie prowadził katechezy wraz innym katechetą katechezy Dobrego Pasterza, przy 

wsparciu Wspólnoty parafialnej. 
 

(Poszczególne parafie: imiona i nazwiska katechistów, dyrektor atrium, rodziny, itp.) 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator i współ-koordynator katechezy Atrium Dobrego Pasterza w parafii oferują 

wzajemne wsparcie/oceny wśród katechistów tej parafii. Jak również wsparcie i zasoby są 

oferowane poprzez Biuro katechezy Dobrego Pasterza Archidiecezji Toronto, dla wszystkich 

prowadzących katechezy dla dzieci. Wsparcie i współpraca sięga Amerykańskiego Urzędu 

Narodowego i następnie do Międzynarodowej Rady skupiającej się w Rzymie. 

Biuro katechezy Dobrego Pasterza, Katolickie centrum duszpasterskie, Tel.: (416) 934-3400 

wew. 511 

 

Katecheci są ostatecznie rozliczani przez proboszcza i jego personel, w imieniu, którego pełnią 

swoją służbę w parafii. 

 

 Długość kadencji 

Termin jednego roku minimum z możliwością odnowienia. 

Katecheta zobowiązuje się być z dziećmi, co tydzień, przez okres całego cyklu liturgicznego. 

Niektóre parafie proszą by zobowiązać się na trzy lata, aby katecheci i dzieci uformowały grupę, 

która nie zmienia się w tym okresie czasu. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

To jest ciekawość i radość dzieci przy spotkaniu z Bogiem, które zrodziły katechezę Dobrego 

Pasterza. To jest ta radość i ciekawość doświadczana też przez dorosłych, podczas spędzania 

czasu razem z dziećmi w atrium. To największa nagroda dla katechety, dzielić się atmosferą 

modlitwy i kontemplacji. 

Atrium jest zwykle zamkniętym pokojem z dostępem do łazienki. Liczba dzieci w każdej grupie 

będzie zależała od wielkości pokoju. Dwoje katechistów jest zawsze z grupą dzieci, podczas 

każdej sesji. 

Jest to pozycja wolontariusza, która wymaga zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień / ___ 

godzin miesięcznie. 
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 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane. 

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

Kolejne spotkania z wolontariuszem mogą być przeprowadzane. 
 

 

 

 
Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji wolontariusza Katecheta   

 

katechezy Dobrego Pasterza, obecnie praktykowanego w ___________________________. 

                                                                                                  (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________   __________________________________ 

Proboszcz       Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


