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I. INFORMACJE

W latach
stochowie,
nym

1986-1992

który

studiowałam

był związany

Papieskiej

Akademii

umową

w dwa lata po ukończeniu

łu Papieskiej

Akademii

Katechezą
licencjackich,

teologii.

biblijną

demii Teologicznej

cencjackiej

na temat

w latach

wa Bożego w kontekście

Studia

mii Teologicznej
łam z zakresu

katechezy

przygotowania

z uwzględnieniem
pracy byli:
Tomasz

odbywałam
w latach

katechetów

Maria Dąbek.

zainteresowałam

1994 roku otrzy1994 roku.

się podczas studiów
Papieskiej

Wydział Teologiczny

co zaowocowało

Aka-

w Krakowie.

napisaniem

pracy li-

Ks. Bpa dr hab. Antoniego

katechetów

do posługi głoszenia słomps, Częstochowa

1996-1997.

Jej temat

Teologicznym
Rozprawę

formacji
brzmi:

do poprawnej

doktorską

1996.

Akade-

przygotowa-

pod kierunkiem

Teoretyczne i praktyczne

interpretacji

kierowanego,

Papieskiej

katechetów

Kraków

ks. prof. dr hab. Roman Murawski
W grudniu

magisterskiego

nosi datę 1 września

na Wydziale

dotyczącym

Długosza.

Teologicz-

1997 roku.

form samokształcenia

katechetyk,

z dnia 27 czerwca

pod kierunkiem

przygotowania

w Czę-

w 1994 roku. Uchwałą Rady Wydzia-

nazwa:

1994-1996,

biblijnej

Ks. Bpa dr hab. Antoniego
żenia

[obecna

nosi datę 18 kwietnia

w Krakowie

z Wydziałem

Do egzaminu

współczesnej katechezy szkolnej,

doktoranckie

Teologicznym

Eklezjologiczno-Mariologicznej

katechetów

Długosza pt. Aspekt profetyczny

Dyplom licencjacki

naukowej

na Sekcji

formacji

studiów

Dyplom magisterski

w Częstochowie

Sekcja w Częstochowie]

w Krakowie.

w Krakowie

od strony

odbywanych

w Instytucie

naukowo-dydaktyczną

przystąpiłam

małam tytuł magistra

teologię

Teologicznej

Teologicznej

PODSTAWOWE

tekstów
1998.

i biblista,

1998 roku odbył się egzamin

zało-

biblijnych

Recenzentami
o. prof. dr hab.

doktorski

i publiczna

1

obrona rozprawy

doktorskiej.

demii Teologicznej
ukowy

doktora

doktorska

teologii.

zagadnienia

Teologicznego

Papieskiej

1999 roku otrzymałam

nosi datę 8 maja

doktorski

opublikowana

Problematyka

II.

Dyplom

w Wydawnictwie

Naukowym

Aka-

stopień

na-

1999 roku.

Rozprawa

Papieskiej

Akademii

w 1999 roku.

w Krakowie

pracy badawczej

z dnia 22 stycznia

w Krakowie

została

Teologicznej

Uchwałą Rady Wydziału

związana

z katechezą

i dydaktycznej.

biblijną

Systematycznie

interesuje
zgłębiam

mnie przez cały okres

zagadnienia

biblijne

oraz

katechetyczne.

OPIS

OSIĄGNIĘĆ

BADAWCZYCH,

ORGANIZACYJNYCH

I DYDAKTYCZNYCH

1. OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE

Moje osiągnięcie

badawcze

i 45 artykułów,

książkowa

które

stanowi

monograficzny

koncentrują

się wokół

cykl publikacji
zagadnień

(1 pozycja

katechezy

biblij-

nej), zatytułowany:
Katecheza biblijna w formie lekcji religii i katechezy parafialnej.
Na ten monograficzny

cykl publikacji

składają

się następujące

pozycje:

Pozycja książkowa:
Biblijna formacja katechetów,
logicznego

w Częstochowie,

Częstochowa
Artykuły

Seria:

Biblioteka

Naukowe

Wyższego

Teologów

Częstochowskich,

Teotom 3,

chronologicznym):

1. Dlaczego dydaktyka

biblijna jest konieczna w formacji katechetyczne}?,

Studia Teologiczne"

"Często-

XXVII (1999), s. 249-280.

2. Katechetyczna posługa słowa jako misja prorocka, "Częstochowskie
giczne" XXVIII

Instytutu

2015, ss. 43l.

(w porządku

chowskie

wyd. Wydawnictwo

Studia Teolo-

(2000), s. 211-235.

3. Dydaktyka biblijna w formacji katechetycznej,

"Horyzonty

Wiary"

12 (2001) nr l,

s. 68-83.
4. Studium biblijne katechety

w ujęciu dydaktycznym,

.Polonia Sacra" V (XXIII)

nr

8/52 (2001), s. 363-390.
5. Katechetyczny

wymiar czytania Biblii w zgromadzeniu

sach Wjt Pwt i Jaz, "Częstochowskie

Studia

wiernych zawarty

Teologiczne"

w opi-

XXIX (2001), s. 111-

122.
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6. Dydaktyczne
przekazem

zasady nauczania związane ze strukturą
w katechezie

biblijnej,

.Polonia

Sacra"

materiału

kształcenia i jego

R V (XXIII)

nr 9/53 (2001),

s. 361-388.
7. Dydaktyczne

z działaniami ucznia w procesie kształ-

zasady nauczania związane

cenia w katechezie biblijnej,

Sacra" R VI (XXIV) nr 10/54 (2002), s. 357-

.Polonia

374.
8. Zasady nauczania

w katechezie

na przykładzie

katechezy

biblijnej,

"Homo

Dei"

LXXII (2002) nr 2, s. 37-47.
9. Wdrażanie uczniów do samokształcenia
w: Dydaktyka

w służbie katechezy,

zoficzno-Pedagogiczna

w ramach szkolnej

red. S. Dziekoński,

,)gnatianum".

Wydawnictwo

katechezy

biblijnej,

wyd. Wyższa Szkoła Filo-

2002, s. 279-

WAM, Kraków

316.
10. Duchowy wymiar katechetycznej
apostolskim
kowska,

.Novo millennio

wyd. Studium

w Częstochowie,
11. Zagadnienie
lanum"

formacji biblijnej,

ineunte"

Duchowości

krytyki

w XXI wiek, red. B. Kozłowski,

Chrześcijańskiej

tom l, Częstochowa

w: Wypłyń na głębię! Z listem
przy Instytucie

B. Stypuł-

Teologicznym

2002, s. 44-60.

tekstu Pisma Świętego w katechezie biblijnej,

"Studia

Bobo-

(2002) nr 2, s. 157-166.

12. Specyfika katechezy biblijnej

we współczesnej szkole, .Polonia Sacra" R VI (XXIV)

nr 11/55 (2002), s. 323-339.
13. Czytanie Księgi Przymierza
w przekazie

w zgromadzeniu

deuteronomisty

i kronikarza,

wiernych

za czasów króla Jozjasza

"Częstochowskie

Studia

Teologiczne"

XXX (2002), s. 169-178.
14. Rodzaje studium
pułkowska,

Pisma Świętego,

wyd. Studium

nym w Częstochowie,

w: Poznanie Boga, red. B. Kozłowski,

Duchowości

Chrześcijańskiej

tom 2, Częstochowa

15. Lekcje historii a katecheza biblijna

przy Instytucie

B. Sty-

Teologicz-

2003, s. 68-87.

w gimnazjum,

.Polonla Sacra" R VII (XXV) nr

12/56 (2003), s. 341-359.
16. Korelacja

katechezy

obu przedmiotów,

biblijnej

z lekcją historii w świetle podstaw programowych

w: Rodzina - Szkoła - Kościół. Korelacja i dialog, red. P. To-

masik, wyd. Wydawnictwo

Salezjańskie,

17. Wdrażanie uczniów do studium
wieckie Studia Teologiczne"

Warszawa

biblijnego

2003, s. 157-169.

w ramach katechezy

szkolnej, "Sosno-

t. VI: Chrześcijanin we współczesnym świecie (2003),

s. 243-258.
18. Korelacja katechezy

biblijnej

z

nauczaniem

historii

w gimnazjum,

"Homo

Dei" 73

(2003) nr 4 (269), s. 59-71.
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19. Nauczanie Jana Pawła II w katechezie

biblijnej,

.Polonia

Sacra" R VII (XXV) nr

13/57 (2003), s. 299-310.
20. Katecheza

biblijna

wobec lekcji

"Studia Bobolanum"

historii

na przykładzie

pierwszych

cywilizacji,

(2003) nr 3, s. 157-166.

21. Szkolna katecheza biblijna a lekcja historii
dzyprzedmiotowej,

"Częstochowskie

w liceum. Problematyka

Studia Teologiczne"

korelacji mię-

XXXI (2003),

s. 195-

210.
22. Zadania szkolnej

katechezy

podczas celebracji
B. Kozłowski,
Instytucie

eucharystycznej,

B. Stypułkowska,

Teologicznym

bolanum" 2 (2004),

z punktu

w kształtowaniu

duchowego

w Eucharystii,

red.

Duchowości Chrześcijańskiej

przy

w: Pokochać Chrystusa

wyd. Studium

zaangażowania

w Częstochowie, tom 3, Częstochowa 2004, s. 83-108.

w Nowym Testamencie w przekazie katechezy biblijnej, "Studia Bo-

23. Obraz Egiptu

24. Starożytny

biblijnej

s. 133-146.

Egipt

w podręcznikach

widzenia katechezy

do historii

dla szkół

ponadgimnazjalnych

(cz. l), .Polonla Sacra" R VIII

biblijnej

(XXVI) nr

14/58 (2004), s. 257-270.
25. Starożytny
z punktu

w podręcznikach

Egipt
widzenia

katechezy

do historii

biblijnej

dla szkół

ponadgimnazjalnych

(cz. 2), .Polonia Sacra" R IX (XXVII)

nr

15/59 (2004), s. 299-311.
26. Okres hellenizmu

w katechezie biblijnej

w świetle korelacji z lekcją historii, "Czę-

stochowskie Studia Teologiczne" XXXII (2004), s. 213-229.
27. Zagadnienie
nia

szkolnej katechezy

w perspektywie

biblijnej

chrystocentrycznej,

kandydatów

do sakramentu

"Częstochowskie

Studia

bierzmowaTeologiczne"

XXXIII (2005), s. 147-165.
28. Starożytna

Palestyna pod panowaniem

Rzymu

z perspektywy

katechezy

biblijnej,

.Polonia Sacra" R IX (XXVII) nr 16/60 (2005), s. 275-287.
29. Perykopa o Przemienieniu

Pańskim w katechezie biblijnej,

"Częstochowskie

Studia

Teologiczne" XXXIV (2006), s. 163-190.
30. Prorok Eliasz

w odniesieniu do Chrystusa i Mojżesza w przekazie katechezy biblij-

nej, .Polonia Sacra" R X (XXVIII)
31. Samokształcenie

kierowane

(XXIX) nr 21/65 (2007),
32. Przygotowanie

nr 19/63 (2006), s. 263-278.

w formacji

biblijnej

katechetów,

Sacra" R XI

s. 211-231.

do Mszy świętej

w ramach szkolnej

katechezy

chowskie Studia Teologiczne" XXXV-XXXVI (2007-2008),
33. Mapa historyczna

.Polon!a

i fizyczna

biblijnej,

"Często-

s. 177-196.

w katechezie biblijnej, "Częstochowskie

Studia Teolo-

giczne" XXXVII (2009), s. 159-166.
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34. Katechezy środowe Benedykta
łalności w ujęciu szkolnej

XVI o Świętym

katechezy

Pawle dotyczące jego życia i dzia-

biblijnej,

"Częstochowskie

Studia Teologicz-

biblijnej,

"Częstochowskie

Studia Teologicz-

ne" XXXIX (2011), s. 203-21l.
35. Patriarchowie

w szkolnej

katechezie

ne" XL (2012), s. 219-229.
36. Propozycje przedstawienia
techezy parafialnej,
37. Elementy

biblijne

z uwzględnieniem

biblijnych

przykładów

(2013) t. l, s. 50-77.

.veritati et Caritati"
w Dyrektoriach

wiary podczas lekcji religii i ka-

katechetycznych

oraz Podstawie programowej

Programu nauczania, "Częstochowskie

Studia Teologiczne"

XLI

(2013), s. 151-167.
38. Szkolna katecheza

biblijna

Księga Jubileuszowa

lekcja religii?,

z okazji 25. lecia pracy naukowej

tutu Teologicznego

w Częstochowie

wyd. Wyższy Instytut
stochowa

czy biblijna

Teologiczny

w: Być w Sercu Kościoła.
Dyrektora

Wyższego Insty-

Ks. dr. hab. Mariana Dudy, red. S. Jasionek,

w Częstochowie

im. NMP Stolicy Mądrości,

Czę-

2014, s. 319-330.

39. Treści dotyczące narodu żydowskiego
chetycznym,

.Veritatl et Caritati",

40. Katecheza w parafii

i jego Świętych Pism w zastosowaniu

kate-

(2014), t. 2, s. 229-248.

w świetle obowiązujących

dokumentów

kościelnych,

.Verttatl

(2014), t. 3, s. 211-245.

et Caritati",

41. Katecheza biblijna

młodzieży

w szkole i parafii,

"Częstochowskie

Studia

Teolo-

giczne" XLII (2014), s. 171-189.
42. Katecheza biblijna

w parafii skierowana

do osób dorosłych,

.Analecta Cracovien-

sia" 46 (2014), s. 155-170.
43. Biblijne przykłady

ludzi wiary i modlitwy

w zastosowaniu

katechetycznym,

.Polo-

nia Sacra" 19 (2015) nr 3 (40), s. 117-139.
44. Rodzaje planowania
"Sosnowieckie

dydaktycznego

Studia Teologiczne"

i ich zastosowanie

(Prz 15, 33). Księga Pamiątkowa

niny w 70. rocznicę

urodzin,

biblijnej,

XII (2015), s. 315-328.

45. Psalmy odnoszące się do Dawida w katechezie
humilitas

w katechezie

biblijnej,

w: Gloriam praecedit

dla Księdza Profesora Antoniego

red. M. Szmajdziński,

Częstochowa

Tro-

2015, s. 707-

736.

Wymienione

osiągnięcie

rach moich badań naukowych,
- FORMACJA KATECHETÓW

naukowe

potwierdzone

które skupiają

(1

- TREŚĆ KATECHEZY BIBLIJNEJ

w zasadniczych

się wokół następujących

POZYCJA KSIĄŻKOWA

(13

zostaje

obsza-

zagadnień:

+ 6 ARTYKUŁÓW)

ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH

+ 1 ARTYKUŁ

W DRUKU)
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- LEKCJARELIGII, KORELACJAMIĘDZYPRZEDMIOTOWA,
PODSTAWAPROGRAMOWA
I PROGRAMKATECHEZY
(12 ARTYKUŁÓW)
- PARAFIAMIEJSCEMKATECHEZY(5 ARTYKUŁÓW
OPUBLIKOWANYCH
+ 1 ARTYKUŁW DRUKU)
- DYDAKTYKABIBLIJNA(7 ARTYKUŁÓW)
- ARTYKUŁYOKOLICZNOŚCIOWE
O TEMATYCEBIBLIJNEJZWIĄZANEZ OKREŚLONYM
CZASEM
LUBZAGADNIENIEM(4 ARTYKUŁY
OPUBLIKOWANE
+ 2 ARTYKUŁYW DRUKU)

Wszystkie

te zagadnienia

odnosi się zarówno

do lekcji religii opartej

szącej się w sposób ogólny
rafialnej,

mającej

łączy katecheza

do Pisma Świętego

katechetycznych

zamiennie

określenia

w tytułach

przedstawionych

Określenie

"katecheza

chezy parafialnej,

"katecheza"

cja".

katechetyczne

Dyrektorium

religii

traktuje

jako

chezy zarówno

Niektóre

.Jekcja religii".

oraz

wyłączczęsto

Widoczne

jest

to

oraz w samych publikacjach.

odnosi się zarówno
bowiem

pojęciem

tj. jako

do lekcji religii, jak i kate-

szerszym

.Jek-

niż określenie

w Polsce szkolne nauczanie

specyficzną

formę

mowa jest o katechezie

poruszają

te same treści.

np. odwoływanie

katechezy

biblijnej

parafialnej,

podobne zagadnienia,

Dzieje się tak w przypadku
czy opracowywania

się do podstawy

szczególnych

etapach

publikacjami

pewne treści

te znajdowały

pa-

(PDK n.

dotyczy

to kate-

chyba, że wyraźnie

że chodzi tylko o jedną z tych form.

z publikacji

macje bibliograficzne

stosować

ale po roku 1991 stosowano

lekcji religii, jak i katechezy

lacji międzyprzedmiotowej,
menty,

lub odno-

słowa, jak i katechezy

latach zaczęto

Kościoła Katolickiego

artykułach

w formie

jest dopowiedziane,

jest

część katechezy,

82). Gdy w poniższych

powtarzające

w ostatnich

szkolna"

biblijna"

biblijnym

biblijnej

Pismo Święte.

niżej publikacji

"katecheza

tekście

lub liturgii

.Jekcja religii" dla zajęć szkolnych,

nie określenie

Pojęcie katechezy

na konkretnym

za swoje źródło formalne

W publikacjach

biblijna.

edukacyjnych.
należało

odwołujące

Ponieważ
powtórzyć.

wyjaśniania

zagadnień,

programowej

stąd zdarzają

które

artykuły

Nie zawsze można

się do podobnych

artykułów,

pojęć, np. kore-

mają wspólne

i programu

pojedyncze

się punkty

nauczania

ele-

na po-

były odrębnymi
było podać infor-

gdyż często artykuły

się jeszcze w druku.

I. FORMACJAKATECHETÓW

Zagadnienie
techezą biblijną.

biblijnej
Zarówno

formacji

katechetów

do prowadzenia

w ścisły sposób związane jest z ka-

lekcji religii opartej

na tekstach

biblijnych

6

lub zawierających

treści o Piśmie Świętym, jak i do prowadzenia

w parafii potrzebni są dobrze do tego przygotowani
towanie,

które umożliwi

jako podstawowego

biblijną,

formami

Zagadnienie

występujące

w niej elementy

formacji

samokształcenia

Nie bez znaczenia jest też podstawa

biblijnej

katecheci. Chodzi o takie przygo-

zżycie się z Pismem Świętym

źródła wiary i modlitwy.

zane jest z dydaktyką
biblijnym.

katechetom

katechezy

i traktowanie
katechetów

kierowanego

programowa

zwią-

oraz studium

katechezy,

biblijne muszą być uwzględnione

go

w formacji

ponieważ
podstawo-

wej katechetów.

Publikacje z tego zakresu przedstawione
1. Biblijna formacja katechetów,
tu Teologicznego

do oceny:

wyd. Wydawnictwo

w Częstochowie,

Seria:

Naukowe Wyższego Instytu-

Biblioteka

Teologów

Częstochow-

skich, tom 3, Częstochowa 2015, ss. 431.
2. Dlaczego dydaktyka
stochowskie

biblijna jest konieczna w formacji katechetyczne}?,

Studia Teologiczne"

3. Katechetyczna
Teologiczne"

posługa

"Czę-

XXVII (1999), s. 249-280.

słowa jako

misja prorocka,

"Częstochowskie

Studia

XXVIII (2000), s. 211-235.

4. Dydaktyka biblijna w formacji katechetycznej,

"Horyzonty

Wiary" 12 (2001) nr

l, s. 68-83.

w ujęciu dydaktycznym,

5. Studium biblijne katechety
nr 8/52 (2001),

.Polonia Sacra" V (XXIII)

s. 363-390.

6. Samokształcenie

kierowane

w formacji

biblijnej

katechetów,

.Polonla

Sacra"

R XI (XXIX) nr 21/65 (2007), s. 211-231.

Inne publikacje z tego zakresu:
7. Formacja katechetów

w Kościele partykularnym,

.Verltati et Caritati",

(2015),

t.4,s.173-199.

Książka zatytułowana
431, jest najnowszą

Biblijna

zwartą pozycją na temat

zentami wydawniczymi

analizy dokumentów.
papieskich,

dokumentów
ry przedmiotu,

katechetów,
biblijnej

tej pozycji są: pastoralista,

ks. prof. dr hab. Antoni Tronina.

kumentów

formacja

2015,

katechetów.

ss.

Recen-

ks. dr hab. Marian Duda i biblista,
przede wszystkim

dziewięć dokumentów

osiem dokumentów

kościelnych.

formacji

W pracy zastosowałam

Uwzględniłam

Częstochowa

katechetycznych

soborowych,

metodę

dziesięć do-

oraz jedenaście

Praca odwołuje się również do szeregu publikacji

choć ze względu na ich ilość nie było możliwe potraktowanie

innych

z literatuwszyst-
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kich z równą uwagą.
łowej

analizie.

liturgii

godzin.

Niektóre

z dokumentów

Szczegółowej

analizie

Magisterium

poddałam

również

Na całość książki składa się dziesięć rozdziałów.
go z formacją
dydaktyki

katechetów

biblijnej,

etapach

zostały

podstawy

edukacyjnych,

katechezy

dzi o katechezę

młodzieży

chezy w parafii.

W odniesieniu

które

treści

nia występują

w

nieznacznie

w rozdziale

nowe ujęcia poruszanych
Najważniejszym,
podstawowe

nienie w Kościele

książce
zmienione

i czwartym.

wcześniej

zagadnień.

Bożego, czyli pierwszym
Chrystusa

posyła

stawiona

całościowa

koncepcja

techetów

świeckich.

W odniesieniu

rową wszystkich
chizowanych,

katechetów

tzn. katecheci

checi w gimnazjach,
słych.

Obecnie

i katechetów

przedszkoli,

katecheci

zazwyczaj

świeckich

prowadzi

wraz z osobami

by zasadny podział dokonany
grupach

omawiać

nych. Następnie

problemy

dotyczące

przedstawiłam

propozycję

mie dekanatu,

za którą

odpowiedzialny

mem formacji

powinna

być formacja

formacji

(zbiorowej,

kształcenia

w imieniu

i kazbio-

według grup wiekowych

kate-

podstawowych,
katecheci

Wydaje

kate-

osób doro-

z podziałem

na księży

się jednak,

że był-

aby w poszczególnych

na konkretnych
grupowej

byłby wyznaczony

i indywidualnej)

który

słowa

etapach

katechetów

prezbiter.

We wszystkich

edukacyjna pozio-

Trzecim
tych

mogą być wykorzystane

pozio-

rodzajach

formy

samo-

kierowanego.

W drugim
szczególniając
gólnych

grupowej

ich zakorze-

osób konsekrowanych

katechetów

indywidualna.

daje

przed-

w szkołach

formacji

który

Dalej została

na katechizowanych,

katechezy

zawierają

formację

konsekrowanymi.

ze względu

artykułach.

głosicielem

i tym,

ponadgimnazjalnych,

się formację

Nie-

nowe zagadnie-

stałej zaproponowałam

diecezjalnym

w szkołach

w

pierwszym

dla prezbiterów,

do formacji

parafialnej.

pierwszy,

kanonicznej.

na poziomie

katecheci

w szkole i kate-

uwzględniając

katechetów

się do

Gdy cho-

ósmy i dziesiąty

rozdział

jest

im misji

formacji

religii

Całkowicie

katechetów,

formatorem

udzielając

dorosłych.

publikowane

jest

Biskup diecezji

katechetą,

katechetów

rozdziałem

formacji

partykularnym.

lekcji

Rozdziały

związane-

na poszczególnych

oraz katechezy

lub uzupełnione.

drugim

dotyczące

nauczania

wcześniej

i teksty

treści odnoszące

mowa jest o katechezie

były

programowym

informacje

również

szczegó-

mszalny

Oprócz zagadnienia

treści dotyczą

do dorosłych

poddane

lekcjonarz

i programu

młodzieżowej

gimnazjalnej

występujące

W książce zostały

w niej poruszone

programowej

zostały

rozdziale

wiedzę

ksiąg biblijnych.

ne i uzupełniane.

zajęto

z zakresu

się problematyką
dydaktyki

Opracowanie

Przykładem

takiego

biblijnej

tego rozdziału
wzbogacenia

zakresu

formacji

oraz wiedzę

z zakresu

w przyszłości
treści jest

biblijnej

wy-

poszcze-

będzie wzbogaca-

rozdział

trzeci,

który
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zajmuje

się zagadnieniem

Powstał on w wyniku
Czwarty
liturgii

dając

przedstawia

wykaz

Pierwszy raz w literaturze
w liturgii

wtedy,

stosowaną,
tekstu

katechetycznej

występowania

gdy dobiera

wyniki

księgach

i jego

Świętych

kościelnych

dni i podając

przy poszczególnych

w częstotliwość

żydowskiego

analizy dokumentów

rozdział

godzin

narodu

analizy

poruszających

lekcjonarza

fragmenty
zostały

tekst

jak i przy interpretacji

Dzięki temu

stawiono

rozdziale

treści

się zauważyć

biblijne

na podstawie

zaplanowane

wyróżnienie

katecheta

fragmentu

i wybrać

ma wgląd
zarówno

księgę częściej

może odwołać

tuje o katechezie

Rozdział
wzbogacając

na wszystkich

się do kon-

katechetycznych

etapach

programowej

został podjęty

dorosłych,

i istotną dla formacji

analizy dokumentów

w podstawie

etap w sposób szczególny

edukacji

w rozdziale

szóstym.

uznając ten etap katechezy

przybliża

wcześniejsze

za katechezę

problematykę

ujęcia.

Uwzględniono

katechetycznej
dokument

Papieskiej

na sens dosłowny

(wyrazowy),

sens duchowy

oraz sens pełniejszy.

w odniesieniu

do katechezy

kwestię dydaktycznych

zasad nauczania

ogólnej

Rozdział dziesiąty
nując nowego podziału

przedstawia
metod

Kantowskiego,
kusję na temat

który

do studium

wysunął

metodyki

biblijnej

z tych metod, jego zdaniem,
określić

(K. KANTOWSKI,

jako

niespełniające

Metodyka pracy

nowego

katechetyczne

metody

to

porusza
korzy-

do studium

metody

katechetyka

przezna-

równocze-

Ks. Krzysztofa

polska podjęła

zostać uznane za wartościowe,
stawianych

i nauczaniu religii, red.
katechetycznych

TENŻE,

metod

doko-

indywidualnego

Rozdział ten jest

przez polskiego
aby katechetyka

biblijne

do proklamowania

kerygmatu,

rzetelnej

z Biblią w katechezie gimnazjalnej,

podziału

dziewiąty

dając przykład

przeznaczone

przeznaczone

kryteriów

Biblij-

Zastosowano

szerszą dys-

i oceny metod pracy z Pismem Świętym.

powinny

Słowem. Biblia w katechezie
Zaproponowanie

postulat,

Rozdział

wspólnotowego.

zaproponowanej

Komisji

podział sensu biblijnego

biblijnej,

do głoszenia

metody

biblijnej,

biblijnej.

na metody

przeznaczone

przeznaczone

śnie głosem w dyskusji

niektóre

biblijnych

kerygmatu,

biblijnej.

w katechezie

dla potrzeb dydaktyki

metody

czone do odkrywania
oraz metody

bardzo ważną

interpretacji

do katechezy

biblijnego,

toteż ten

Rozdział siódmy trak-

Biblii w Kościele adaptując

stania z dydaktyki

Daje

chrześcijańskiej.

ósmy

po raz pierwszy

przed-

szkolnej.

etapu gimnazjalnego,

nej O interpretacji

żałoby

wykorzystywane

liturgicznego.
W piątym

tekstu

w liturgii.

Może to wykorzystać

do katechezy

określonego

i tekstów

stosowane

podane fragmenty

biblijnych.

biblijny

to zagadnienie.

mszalnego

biblijne

danej księgi w liturgii.

odpowiedni

Pism w katechezie.

Niektóre

a niektóre
pracy

nale-

z Biblią

w: W dialogu

ze

Szczecin 2011, s. 294.).
biblijnych,

w

których
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w dużej mierze

zwrócono

Głoszenie

i odkrywanie

aspektem

podziału

które pomagają

misją

prorocką

kształcenia

w formacji

macji katechetów
zamieszczony

II.

biblijnej

pozycji

wszystko

książkowej

wydrukowany

w wymienionej

moim

każdej

wkładem

katechezy

biblijnych

jest

zajmują

w .Veritati et Caritati"

tych

metod,

zasadności

katechetyczną

katechety

Biblijna formacja

Twórczym

oraz pełniejszy.

się posługą

później

książce jako pierwszy

biblijnej.

problematykę

biblijnym

zostało

w tę dyskusję.

wydobycie

jak i duchowy

poruszają

a także studium
To

jest

sens dosłowny,

katechetycznej,

w Kościele,

wyżej

istotą

metod

formacji

kierowanego.

w omawianej

jest

katechetycznych

z zakresu

biblijnej

na kerygmat,

kerygmatu

odkryć zarówno

Artykuły
daktyki

uwagę

oraz formą

rozwinięte

dyjako

samo-

i wzbogacone

katechetów.

Artykuł

w 2015 roku jest

o for-

bez zmian

rozdział.

TREŚĆ KATECHEZY BIBLIJNEJ

Zagadnienie
ksiąg biblijnych

treści

katechezy

oraz kwestii

biblijnej

dotyczy

ogólnobiblijnych.

problematyki

Odnosi

poszczególnych

się zarówno

do Nowego,

jak

i Starego Testamentu.

Publikacje

z tego zakresu

1. Katechetyczny

przedstawione

wymiar

do oceny:

czytania

Biblii

w zgromadzeniu

w opisach WJ Pwt i Joz, "Częstochowskie

Studia

wiernych

Teologiczne"

zawarty

XXIX (2001),

s. 111-122.
2. Zagadnienie
bolanum"

krytyki

2 (2002),

tekstu Pisma Świętego
s. 157-166.

3. Czytanie Księgi Przymierza w zgromadzeniu
w przekazie deuteronomisty
XXX (2002),

i kronikarza,

Bobolanum"

"Częstochowskie

Studia Teologiczne"

w Nowym Testamencie w przekazie katechezy biblijnej, "Studia
2 (2004),

s. 133-146.

Palestyna pod panowaniem

nej, .Polonia Sacra" R IX (XXVII)
6. Perykopa

wiernych za czasów króla Jozjasza

s. 169-178.

4. Obraz Egiptu

5. Starożytna

w katechezie biblijnej, "Studia Bo-

o Przemienieniu

Studia Teologiczne"
7. Prorok Eliasz

Rzymu

z perspektywy

nr 16/60 (2005),

Pańskim

XXXIV (2006),

katechezy biblij-

s. 275-287.

w katechezie

biblijnej,

"Częstochowskie

s. 163-190.

w odniesieniu do Chrystusa i Mojżesza w przekazie katechezy bi-

blijnej, .Polonla

Sacra" R X (XXVIII)

nr 19/63 (2006),

s. 263-278.
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w szkolnej katechezie biblijnej,

8. Patriarchowie

flCzęstochowskie

Studia

Teolo-

qiczne" XL(2012), s. 219-229.
9. Propozycje

przedstawienia

narodu

wiary podczas

lekcji religii

żydowskiego

i jego

Świętych

Pism w zastosowaniu

.Veritati et Caritati", (2014), t. 2, s. 229-248.

katechetycznym,
11. Biblijne

przykładów

.veritan et Caritatl" (2013) t. 1, s. 50-77.

i katechezy parafialnej,
10. Treści dotyczące

biblijnych

przykłady

ludzi

wiary

w zastosowaniu

i modlitwy

katechetycznym,

.Polonia Sacra" 19 (2015) nr 2 (39), s. 117-139.

w katechezie biblijnej,

12.Psalmy odnoszące się do Dawida

(Prz 15, 33). Księga Pamiątkowa

humilitas
Troniny

w 70. rocznicę urodzin,

red.

w: Gloriam praecedit

dla Księdza Profesora Antoniego

M. Szmajdziński,

2015,

Częstochowa

s. 707-736.
Inne publikacje

z tego zakresu:

13. Szkolna katecheza biblijna o Egipcie w przekazie Nowego Testamentu,
wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii.

lopłaszczyznowe

uszowa dedykowana
Szkoła

Księdzu Biskupowi Antoniemu

Filozoficzno-Pedagogiczna

2011, s. 431-446. Artykuł

flIgnatianumfl.

został wcześniej

Księga jubile-

Długoszowi,

Wydawnictwo

w: Wie-

wyd. Wyższa
WAM, Kraków

opublikowany

w: flStudia

Bobola-

katechetyczne,

flScriptura

Sacra",

katechezy

biblijnej

num" 2 (2004), s. 133-146.

Publikacje
Król

w druku:

Dawid

i jego

potomek

jako

zagadnienie

(w druku).

Problematyka
skoncentrowana

jest

rolę. Dwa artykuły
z osobą króla
Chrystusa
Egiptowi

artykułów

poruszających

w większości

dotyczą

Dawida,

artykuł

i Mojżesza, jeden artykuł
oraz czytaniu

Nowe ujęcie
konkretnego

tekstu

śniania jednych

przedstawia
dotyczy

patriarchów.

jest krytyce

biblijnych

biblijnego

w kontekście

biblijnych

proroka

poświęcony

zagadnień

tekstów

w Biblii odgrywają

w zgromadzeniu

Jeden artykuł
poświęcony

które

treści

ludzi wiary i modlitwy,

Pisma Świętego

stów starotestamentalnych.
Pańskim. Jeden artykuł

na osobach,

przykładów

jeden

zagadnienie

tekstu

polega

dwa inne związane

Eliasza w odniesieniu
Są też artykuły

wiernych

są
do

poświęcone

na podstawie

jest perykopie

tek-

o Przemienieniu

Pisma Świętego.

przede wszystkim

innych tekstów

innymi tekstami

znaczącą

biblijnymi

na odczytywaniu

biblijnych.

Zasada wyja-

jest dobrze znana bibli-
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stom,

jednakże

podstawowa

niedoceniana

zasada stosowana

cone tekstom

biblijnym

oraz sposoby podejścia
uwzględniono
wyżej

sma Świętego

o teksty

stów.

Takie podejście

Ewangelii

Podobnie

katechetyki

W programach

we ujęciu

katechetyczny

i przygotowuje

ze Starego

to być
poświę-

owoce pracy

katechetycznych
wymienione

Syracha.
wszystkich

Ewangelii

perykopy

synop-

w oparciu

poszczególnych

Testamentu,

jedność

dla

Ewangeli-

Eliasz, Mojżesz,

zostaje podkreślona

Pi-

Z kolei perykopa

cech charakterystycznych

teologii

po-

przez same teksty

konkretnej

do odkrycia

są do Osoby Chrystusa,

Artykuły

zaproponowane

uczy uwzględniania

kiedy bohaterowie

wid, odnoszeni

na gruncie

i Księgę Mądrości
jest

powinna

Dlatego moje artykuły

biblistów.

przykłady

przekaz

przekonaniu

ludzi wiary i modlitwy.

rozpatrywana

wzbogacić

paralelne.

koncentruje

biblijne

Pańskim

aby

odrębnych

przykłady

- List do Hebrajczyków

o Przemienieniu

biblijnej.

się zaszczepić

do Pisma Świętego

takie

W moim

w katechezie

starają

np. biblijne

przedstawiają

tycznych,

w katechezie.

czy Da-

całej Biblii, która

się na Chrystusie.

III. LEKCJA RELIGII,

KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA,

PODSTAWA

PROGRAMOWA

I PRO-

GRAM KATECHEZY

Zagadnienie
mowej

lekcji

i Programu

Dotyczy jedynie

religii,

katechezy

szkolnym

z tego zakresu

1. Specyfika

w katechezą

biblijnej

(XXIV) nr 11/55 (2002),

swym zasięgiem

wiekowych.

do oceny:
szkole, .Polonia

w gimnazjum,

Sacra"

R VI

.Polonia Sacra" R VII (XXV)

Warszawa

nr 4 (269),

5. Katecheza biblijna
Bobolanum"

z lekcją historii w świetle podstaw programowych

w: Rodzina - Szkoła - Kościół.

Korelacja

i dialog,

red.

"Homo

Dei"

2003, s. 157-169.

4. Korelacja katechezy biblijnej

"Studia

szkolnego.

s. 341-359.

obu przedmiotów,

73 (2003)

Obejmuje

progra-

s. 323-339.

3. Korelacja katechezy biblijnej

P. Tomasik,

Podstawy

do nauczania

grupach

we współczesnej

2. Lekcje historii a katecheza biblijna
nr 12/56 (2003),

biblijną.

we wszystkich

przedstawione

katechezy

międzyprzedmiotowej,

odnosi się przede wszystkim

spraw związanych

osoby objęte obowiązkiem

Publikacje

korelacji

z nauczaniem historii w gimnazjum,

s. 59-71.

wobec lekcji historii na przykładzie
3 (2003),

pierwszych

cywilizacji,

s. 157-166.
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6. Szkolna katecheza

biblijna

międzyprzedmiotowej,

w liceum. Problematyka

a lekcja historii

"Częstochowskie

Studia

Teologiczne"

korelacji

(2003),

XXXI

s. 195-210.
7. Starożytny

Egipt w podręcznikach

do historii

dla szkół ponadgimnazjalnych

(cz. l), .Polonla Sacra" R VIII

z punktu widzenia katechezy biblijnej

(XXVI) nr

14/58 (2004), s. 257-270.
8. Starożytny
z punktu

w podręcznikach

Egipt

do historii

widzenia katechezy biblijnej

dla szkół ponadgimnazjalnych

(cz. 2), .Polonia Sacra" R IX (XXVII)

nr

15/59 (2004), s. 299-31l.

w katechezie biblijnej

9. Okres hellenizmu
"Częstochowskie

XXXII (2004), s. 213-229.

Studia Teologiczne"

10. Mapa historyczna

i fizyczna

w świetle korelacji z lekcją historii,

w katechezie biblijnej,

"Częstochowskie

Studia

XXXVII (2009), s. 159-166.

Teologiczne"

w Dyrektoriach

11. Elementy biblijne

wej z uwzględnieniem

katechetycznych

Programu

nauczania,

oraz Podstawie programo-

"Częstochowskie

Studia

Teolo-

giczne" XLI (2013), s. 151-167.

w: Być w Sercu Kościoła.

12.Szkolna katecheza biblijna czy biblijna lekcja religii?,

z

Księga Jubileuszowa
Instytutu

okazji 25. lecia pracy naukowej

Teologicznego

w Częstochowie

S. Jasionek,

Częstochowa

Problematyka

artykułów

mie lekcji religii
chezy biblijnej
W literaturze
Lekcja
lekcji historii

religii

w podstawie

historii

w wybranych

zjalnych.

pozwoliła

zastosować

którąś

uzupełniającą

katechezy

Dudy,

biblijnej

na problematyce

poświęconych

katechezy

red.

jest

w for-

korelacji

dziesięć

wspólnych

kate-

artykułów.

przedstawiono

oraz omówiono

w nich treści

elementy

się przy jakich treściach
biblijnej

biblijne

programową

i szkół ponadgimna-

się również
biblijne.

Program

w planowaniu

podstawę

gimnazjum

zajmowano

katechezy

odniesień.

nie może być pominięty

podstawowej,

ukazując

korelacji

wiele

W artykułach

szkoły

na orientację

z form

posiadają

artykułach

historii,

podręcznika

historii

programowej
klasach

do lekcji

zagadnienie

w większości

Tej sprawie

biblijnej.

W poszczególnych

ręcznikami

jest

okres starożytności

katechezy

zawarte

Mariana

jak dotąd nikt nie poruszał tego zagadnienia.

i lekcja

obejmującej

dydaktycznym

poruszających

historii.

katechetycznej

Ks. dr. hab.

Wyższego

2014, s. 319-330.

skoncentrowana
z lekcją

Dyrektora

konkretnymi

Analiza
i w jakim

z lekcją

programu
stopniu

historii:

podoraz
można

integrującą,

czy też polemizującą.
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IV.

PARAFIA MIEJSCEM KATECHEZY

Zagadnienie

katechezy

biblijnej

noszącą się do duszpasterstwa
cji Verbum Domini zwrócił
z form duszpasterstwa,
Kościoła powinno

Publikacje

parafialnego.

lecz ukazywanie

z tego zakresu

animacją

(2005),

słowa Bożego w życiu
(VD 73).

biblijnej

kandydatów

do sakramentu

chrystocen tryczn ej, "Częstochowskie

XXXV-XXXVI

(2007-2008),

w świetle obowiązujących
(2014),

Studia Teolo-

XLII (2014),

"Czę-

s. 177-196.

dokumentów

kościelnych,

w szkole i parafii, "Częstochowskie

Studia Teo-

t. 3, s. 211-245.

4. Katecheza biblijna młodzieży

5. Katecheza biblijna

bierz-

s. 147-165.

w parafii

coviensia"

nie jest jedną

do oceny:

Studia Teologiczne"

.Veritati et Caritati",

logiczne"

miejsca

od-

adhorta-

do Mszy świętej w ramach szkolnej katechezy biblijnej,

2. Przygotowanie

3. Katecheza

XVI w swojej
biblijne"

całego duszpasterstwa

przedstawione

mowania w perspektywie

stochowskie

Papież Benedykt

centralnego

szkolnej katechezy

giczne" XXXIII

w parafii jest ważną kwestią

uwagę na to, że "duszpasterstwo

być biblijną

1. Zagadnienie

prowadzonej

s. 171-189.

w parafii

46 (2014),

skierowana

do osób dorosłych,

,,Analecta

Cra-

s. 155-170.

Publikacje w druku:
Katecheza biblijna

w parafii skierowana do różnych grup dorosłych, (w druku).

Problematyka
skoncentrowana

artykułów

jest na katechezie

kim do osób dorosłych,
nież w kontekście
fię jako miejsce

którzy

katechezy
najwłaściwsze

stanie to uzupełnione
Nowe ujęcie
treści

jemniczającą

dla poszczególnych
mamy

podobnie

głównie

katechezy

artykułów,

Kościoła.

Ale rów-

wskazują

ale w najbliższym

czasie zo-

właśnie w tym kierunku.

dotyczy

zastosowania

etapów

katechezy,

ponieważ

z katechezą

na etapie katechezy

odpo-

w odnie-

ewangelizacyjną,

ewangelizacyjnej

katechezy

para-

Temu zagadnie-

dorosłych

do czynienia

jak w przypadku

parafialnej

w parafii.

katechetyczne

badań naukowych

katechezy

katechezy

ta odnosi się przede wszyst-

katechezy

dyrektoria

jest najmniej

i stałą. Wówczas

wtajemniczającej,

Katecheza

dla prowadzenia

problematyki

również

zagadnienie

są odbiorcami

przez prowadzenie

biblijnych

sieniu do dorosłych

biblijnej.

młodzieżowej

niu jak na razie poświęconych

wiednich

poruszających

wta-

oraz katechezy

dzieci i młodzieży,

głównymi
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treściami

biblijnymi

dalszym

będzie zapoznanie

etapie - katechezy

katechizowanych
katechezę

dorosłych

posługujących

w duszpasterstwie

adoracje

wane w odniesieniu
mieszane:

biblijną.

Na

wprowadzaniu

zwrócono

Dyrektorium

nabożeństwo

uwagę na

duszpasterstwa

studyjnych

słowem

biblijnej

i mieszane.

Dostępne

Liturgia

podczas których

należą spotkania

Bożym,

można przy-

w małych

oraz praca indywidualna.

gruFormy

W parafii można zorganizować

np. podczas dnia biblijnego,

słowem

godzin,

Bożym, gdyż Pismo Święte jest pozna-

z Chrystusem.

oraz takie formy

na metody,

katechezy

słowa Bożego,

okresowe

jak

biblijnego

katechezy

poszukiwania

można zaliczyć niedzie-

ewangelizacyjnej,

oraz Katedra dla niewierzących.

także

kiedy jest miej-

i na przeprowadzenie

Do takich form duszpasterstwa

biblijny

studyjne

(np. róże różańcowe)

modlitwę

na modlitwę

organizowania

modlitewne,

Do form

do spotkania

Grupa słuchania

wskazano

formy

modlitewno-studyjne,

w małych grupach.

Bożego,

dorosłych

w myśl

form

i nabożeństwa

zespołach

również zawierają

lę i tydzień

w liturgii

kategorie

Pismo Święte.

pach, w większych

sce zarówno

W katechezie

to przede wszystkim

w dalszej kolejności

formy

trzy

parafialnym:

modlitewne

studyjne

oraz historią

(DDSL, n. 3, 54, 100-146.).

Zaproponowano

bliżać wiernym

Ewangelii

stałej - można mówić o systematycznym

w cały kanon biblijny.

służby liturgicznej

formy

z orędziem

jak Szkoła Słowa

Przy wszystkich

formach

jakie mogą być w nich stosowane.

V. DYDAKTYKABIBLIJNA

Zagadnienie
o formację

dydaktyki

katechetów,

związane jest z katechezą

co zostało

zaznaczone

wyżej,

dzieci, młodzieży

i dorosłych.

Ceniony polski biblista,

wicz wielokrotnie

wypowiadał

się na temat

teologicznej,

nazywanej

hermeneutyką

dla przepowiadania

chrześcijańskim,
podejmowana

Publikacje

dydaktyką

red. TENŻE, Lublin

biblijną,

biblijną,

zarówno,

gdy chodzi

jak i w przypadku

katechezy

ks. prof. dr hab. Józef Kudasie-

konieczności

zaistnienia

hermeneutyką

nowej dyscypliny

praktyczną

czy biblijną

(np. J. KUDASIEWICZ,Wstęp, w: Biblia w nauczaniu

1991, s. 10.). Problematyka

dydaktyki

biblijnej

jest przeze mnie w artykułach.

z tego zakresu

1. Dydaktyczne

przedstawione

do oceny:

zasady nauczania związane

i jego przekazem

ze strukturą

materiału

kształcenia

w katechezie biblijnej, .Polonia Sacra" R V (XXIII) nr 9/53

(2001), s. 361-388.
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2. Dydaktyczne

zasady nauczania

w katechezie

kształcenia
(2002){

4.

.Polonla

w procesie

Sacra{{ R VI (XXIV)

w katechezie na przykładzie

LXXII (2002)

ll

biblijnej,

ucznia

nr 10/54

s. 357-374.

3. Zasady nauczania
Dei

z działaniami

związane

katechezy

biblijnej,

.Horno

nr 2{ s. 37-47.

w ramach szkolnej katechezy biblij-

Wdrażanie uczniów do samokształcenia

w służbie ketechezv,

nej, w: Dydaktyka

Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna

red. S. Dziekoński,

IIIgnatianum

wyd.

Wydawnictwo

ll
{

Wyższa

WAM{ Kraków

2002{ s. 279-316
5. Rodzaje studium

Pisma

B. Stvpułkowska,
Teologicznym

Święteqo, w:

wyd. Studium

w Częstochowie,

Poznanie Boqe,

Duchowości

snowieckie

Studia Teologiczne"

cie (2003){

s. 243-258

7. Rodzaje planowania
"Sosnowieckie

staje

na pograniczu

specyficzny

charakter,

przedmiotów

podstaw

teoretvcznvch,

interpretowania
biblijnych

teologii

w zakres
praktycznej.

związanych

tekstu

i środków

z biblistyką.

wchodzi

w grupę

XII (2015){

biblijneqo,

Dydaktyka

biblijna,

Jej zadaniem

dydaktycznych

biblijnet

własną

Włączyć

jest

- wypracowania

oraz zaprezentowania

na swój
ją

opracowanie

umiejętności

która

metodologię

ze względu

teologicznych.

i metodyki

świe-

w katechezie biblijnej,

posiadając

nauk

1150-

s. 315-328.

z przekazywaniem
jak

we współczesnym

należące do dydaktyki

pedaqoqlczno-biblljnvch,

treściowe

przy Instytucie

w ramach katechezy szkotnej,

i ich zastosowanie

porusza zagadnienia

nauk

badań i silne związki

dydaktycznego

B. Kozłowski,

2003{ s. 68-87.

t. VI: Chrześcijanin

Studia Teologiczne"

Dziewięć artykułów

Chrześcijańskiej

tom 2{ Częstochowa

6. Wdrażanie uczniów do studium biblijnego

red.

należy
zarówno

poprawnego
dobrych

metod

i usystematyzowania

już

istniejących.
Jej teologiczny
analizie

tekstów

w obrębie

charakter

biblijnych

ogólnej

mie systematycznego
tyka

biblijna

poprawnego

jest

biblijnej

kiedy jej uwaga skupia się na
kształcenia

wyróżnić

swoją uwagę na katechezie

dydaktyką

rozumienia

treści

możemy

i uporządkowanego

w ramach nauki szkolnej.
formacji

w celu uzyskania

dydaktyki

Winna ona koncentrować

można łatwo dostrzec,

przedmiotową,

tekstów

przekazu

biblijnej

Dopiero

dydaktykę

biblijną.

jako

treści biblijnych.

dotyczącą

Pisma Świętego

szkolną

biblijnego.

również

for-

Szkolna dydak-

problematyki

na poziomie

W zakres jej zadań wchodzi

szczególnej

egzegezy

wdrażania

do

podstawowej

problematyka

biblijnej

katechetów.
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Przedstawione
Wspomniana

artykuły

wyżej

książka

związane z dydaktyką
tyczne metody

VI.

Biblijna

biblijną.

biblijne,

ARTYKUŁY

w większości
formacja

W ostatnim

proponując

dotyczą

szkolnej

katechetów,

rozdziale

dydaktyki

również

przedstawiono

biblijnej.

zawiera

niektóre

treści

kateche-

nowy ich podział.

OKOLICZNOŚCIOWE

O TEMATYCE BIBLIJNEJ

ZWIĄZANE

Z OKREŚLONYM CZA-

SEM LUB ZAGADNIENIEM

Obchody

w Kościele różnych

nowią dla mnie wyzwanie
z tymi wydarzeniami

Publikacje

rocznic lub ogłoszenie

naukowe.

Zagadnienia

mają charakter

z tego zakresu

B. Stypułkowska,

wyd.

Teologicznym
napisany

formacji biblijnej,

millennio
Studium

w Częstochowie,

z okazji wydania

podejmowane

sta-

w związku

do oceny:

1. Duchowy wymiar katechetycznej
.Novo

biblijne

dokumentów

katechetyczny.

przedstawione

stem apostolskim

ważnych

ineunte"

Duchowości
tom

w: Wypłyń na głębię! Z li-

w XXI wiek, red. B. Kozłowski,
Chrześcijańskiej

l, Częstochowa

listu apostolskiego

2002,

przy Instytucie
s. 44-60.

Artykuł

Jana Pawła II Novo millennio in-

eunte.
2. Nauczanie Jana Pawła II
13/57

(2003),

w katechezie biblijnej, .Polonia Sacra" R VII (XXV) nr

s. 299-310.

Artykuł

napisany

z okazji 25-lecia

pontyfikatu

Jana

Pawła II.
3. Zadania szkolnej katechezy biblijnej

w kształtowaniu

nia podczas celebracji eucharystycznej,
red. B. Kozłowski,
skiej

przy

B. Stypułkowska,

Instytucie

2004, s. 83-108.

Teologicznym

Artykuł

napisany

w: Pokochać Chrystusa
wyd.

środowe

i działalności
Teologiczne"

Benedykta

Studium

z okazji wydania

XVI o Świętym

Pawła ogłoszonego

s. 203-211.

tom

w Eucharystii,
Chrześcijań-

3, Częstochowa

przez Jana Pawła II ency-

w życiu Kościoła.
Pawle dotyczące jego

w ujęciu szkolnej katechezy biblijnej,
XXXIX (2011),

Duchowości

w Częstochowie,

kliki Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii
4. Katechezy

duchowego zaangażowa-

Artykuł

przez papieża Benedykta

"Częstochowskie

napisany

z okazji

życia
Studia

Roku św.

XVI.
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Publikacje

w druku:

Światowy

Dzień Młodzieży

tyczne"

(w druku).

wyzwaniem

Artykuł

w Krakowie

w 2016 roku.

Biblijna katecheza

o miłosierdziu

miłosierdzia

wpływem

napisany

skierowana

w ostatniej

określonego

Jana Pawła II, Rokiem Świętego
wie czy Rokiem Miłosierdzia.
szą się do problematyki

do interpretacji

tekstów

grupie

napisany

artykułów

czasu w Kościele,

Charakterystyczne

w: Oblicza

z okazji

Roku Miło-

zostały

związanego

napisane

pod

z pontyfikatem

Dniem Młodzieży

dla tych artykułów

w Krako-

jest to, że odno-

biblijnej.

w tych artykułach
biblijnych

nowa, ale w opracowaniach

Artykuł

Kateche-

Dnia Młodzieży

do dziewic konsekrowanych,

Pawła, XXXI Światowym

katechezy

Nowym aspektem

"Roczniki

przez papieża Franciszka.

zamieszczone

przeżywania

biblijnej,

z okazji XXXI Światowego

w Biblii, Opole (w druku).

sierdzia ogłoszonego

Artykuły

dla katechezy

jest zastosowanie

oraz treści katechezy

katechetycznych

nauczania

biblijnej.

bywa niezmiernie

papieskiego

Zasada ta nie jest

rzadko stosowana.

VII. POZOSTAŁE ARTYKUŁY NIE ZWIĄZANE Z KATECHEZĄ BIBLIJNĄ

1. Rola i zadania katechezy

z uwzględnieniem

do osób uzależnionych

i nieprzystosowanych

diecezji

Częstochowskiej.

chowie"

77 (2003)

2. Indywidualne
krowanego,

Pismo urzędowe

formy życia konsekrowanego
"Częstochowskie

Maryi Panny Stolicy
W ramach

określaniu

punktacji

krutacyjnych

społecznie, "Wiadomości
Kurii

Metropolitalnej

Archi-

w Często-

prac tej Komisji

Roku życia konse-

(w druku).

ORGANIZACYJNE

w Wyższym

Mądrości

Instytucie

w Częstochowie
uczestniczę

ECTS dla poszczególnych

oraz umieszczaniem

w kontekście

Studia Teologiczne",

Od 2008 roku do chwili obecnej

daktycznej.

skierowanej

nr 12, s. 31-55.

2. OSIĄGNIĘCIA

świętszej

katechezy specjalnej

na łamach

Teologicznym

przynależę

do Komisji

w przygotowywaniu

przedmiotów
tygodnika

Dy-

planów zajęć,

nauczania,

"Niedziela"

im. Naj-

pracach

informacji

re-

o In-

stytucie.
W
uczestniczę

ramach

organizacji

w tworzeniu

praktyk

Regulaminu

pedagogicznych

praktyk

dla

studentów

i jego modyfikacjach.

Zajmuję

Instytutu
się rów-
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nież

ocenianiem

praktyk

na odcinku

przygotowywania

konspektów

włączyłam

się w organizowanie

do

realizacji

w szkole.

W latach 2002-2004
jańskiej
tykuły

w Częstochowie.
naukowe

Dni Duchowości

Owocem tych dni były publikacje

na wyznaczony

temat.

zawierające

Byłam współredaktorem
ineunte"

dium

przy

Teologicznym

tom 1, Częstochowa
ścijańskiej

Instytucie

2002, ss. 84; Poznanie Boga, wyd. Studium

przy Instytucie

Teologicznym

Teologicznym

159). W roku 2003 czynnie
wości Chrześcijańskiej,

w Częstochowie,

włączyłam

wygłaszając

się również

referat

w Częstochowie,
Duchowości

Duchowości

Chrze-

w sam przebieg

2003,

Chrześcijań-

tom 3, Częstochowa

na temat:

(Wy-

tom 2, Częstochowa

w Eucharystii, wyd. Studium

ss. 105; Pokochać Chrystusa
skiej przy Instytucie

w Częstochowie,

i ar-

w XXI wiek, wyd. Stu-

.Novo millennio

Chrześcijańskiej

referaty

tych publikacji

płyń na głębię! Z listem apostolskim
Duchowości

Chrześci-

2004,

Tygodnia

Rodzaje studium

ss.

Ducho-

Pisma Świę-

tego.
W 2014 roku byłam
łowana "Herold

konferencji

wiary i siewca Słowa" z racji 30-lecia

dów w Kościele

Częstochowskim

Organizatorami

tej

konferencji

Mądrości w Częstochowie
skiej, (14.11.2014
druku

współorganizatorem

Wyższy

i Wyższe Seminarium

r.). Moim przyczynkiem

i współredakcja

dwóch

tomów

roku

na sympozjum

giczny wygłosiłam

referat

cych dokumentów

kościelnych,

Stanisława

Instytut

listów

pasterskich

który

NMP Stolicy
Częstochow-

było przygotowanie

do

(1984-

(Listy pasterskie

przez Wyższy

Katecheza w parafii

następnie

(seniora).

2014).

zorganizowanym

zatytułowany:

im.

Archidiecezji

do tej konferencji

zatytu-

i objęcia rzą-

Nowaka

Teologiczny

Duchowne

2011), tom 1, ss. 482; tom 2, ss. 569, Częstochowa
W 2013

święceń biskupich

przez Arcybiskupa
były:

okolicznościowej

Instytut

Teolo-

w świetle obowiązują-

ukazał się drukiem

w periodyku

"Ve-

Archidiecezji

Czę-

ritati et Caritati".

Od 1998 roku pracuję
stochowskiej

na stanowisku

ds. studiów

w ramach

sprawy

dotyczące

W ramach

składu

wyznaczonych

studentów,

(dotychczas

działalności

osobowego

Seminarium

sekretarza.

ściśle z Rektorem

mi obowiązków,

piętnastu

numerów).

i ostatnio

do których

i inne związane

od 2000 roku jestem

naukowo-dydaktycznej

Seminarium

Duchownym

Współpracuję

wykładowców

tego zaangażowania

seminaryjnych"
dotyczące

w Wyższym

programu

należą

również

z organizacją

nauki.

współredaktorem

Przygotowuję

Wyższego

i Prefektem

do Rocznika

Seminarium

dydaktycznego

"Roczników
dane

Duchownego,
wraz z opisami
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zajęć oraz wykazu

przedmiotów

na poszczególnych

latach

studiów

(od Rocznika

nr

17).

W ramach
magisterskich

pracy w obu wspomnianych

napisanych

na seminariach

szy wykaz dotyczy

prac magisterskich

rium Duchownym

Archidiecezji

Drugi wykaz dotyczy
tucie Teologicznym
solwenci
wykazy

uzyskali
zostaną

w Częstochowie
magistra

wykazy

prac magisterskich

ujęte

w latach

napisanych

na Wydziale

w latach 2003-2014,

wykazy

dziedzin.

w Wyższym

1973-2015

według

PierwSemina-

(737 pozycji).

(777 pozycji).

Studiach

prac

w Wyższym

Teologicznym

w "Częstochowskich

Matras. Ostatnio

według

i obronionych

w latach 1981-2015

teologii

obronionych

sporządziłam

i obronionych

bieżące prac magisterskich

wadził śp. Ks. Tadeusz

chowskiej

Częstochowskiej

opublikowane

tym kontynuuję

naukowych

napisanych

prac magisterskich

tytuł

uczelniach

Insty-

Wszyscy ab-

w Krakowie.

Oba

Teologicznych".

Poza

lat, które wcześniej

pro-

ukazał się wykaz za lata 2003-2014:

Wykaz

w archidiecezji

często-

na uczelniach teologicznych
"Częstochowskie

Studia

Teologiczne"

Katechetyków

Polskich,

XLII

(2014),

s. 215-254.

Należę do Stowarzyszenia

Polskich oraz Polskiego Towarzystwa
ostatnim

gremium

zaangażowana
gicznych",

pełnię funkcję

w organizację

Prawie każdego
wających

oraz

(2001 - Gniezno,

2006,

Biblistów

2007,

(1996,

2008,

Polskich

2011 - Katowice,

Od 2000 roku do chwili obecnej

praktyk

i modlitwie

2009,

Teologicznym.
katechetyki,

w szkole i katechezy

parafialnej,

i "zaduszek

teolo-

zmarłych

pro-

za nich.

Katechetyków

Polskich odby-

1997,

1998,

1999,

2000,

2001,

2010,

2011,

2012,

2013,

2014)

odbywających

w różnych

miastach

Polski

2007 - Pelplin, 2008 - Wro-

2012 - Warszawa,

2013 - Toruń).

DYDAKTYCZNE

prowadzę

zajęcia dydaktyczne

W ciągu tych lat prowadziłam
prowadziłam

W tym

z tym jestem

na wspominaniu

teologicznego

3. OSIĄGNIĘCIA

kich działów

sympozjów

2002 - Lublin, 2004 - Gdańsk-Oliwa,

cław, 2010 - Tarnów,

stytucie

spotkań,

roku biorę udział w Sympozjach

2005,

w Sympozjach

od roku 2004. W związku

w Częstochowie

Biblistów

Sekcja w Częstochowie.

naszej Sekcji i polegają
środowiska

się we wrześniu

2002, 2003, 2004,

sekretarza

różnorodnych

które są specyfiką

fesorów z częstochowskiego

Teologicznego.

Stowarzyszenia

ćwiczenia

wykłady

katechetyczne

współprowadziłam

w Wyższym

kursoryczne

z wszyst-

przygotowujące

seminarium

In-

do

naukowe.
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W roku akademickim
dzin)

połączony

przy Wyższym
stosowanych

2014/2015

z ćwiczeniami

dla słuchaczy

Instytucie

Teologicznym

w katechezie

parafialnej.

Wykłady

kursoryczne

studiów

teologicznych

daktyki

biblijnej

Wyższego

Instytutu

oraz rozszerzam

nauczania,

riał obejmujący

zagadnienia

biblijne

kłady i ćwiczenia
talna

z katechetyki.

oraz historia

Pismu Świętemu.
wowego źródła.
zywaniu

jednolitych

W ramach

historii

na roku trzecim

uwzględniające

metod

biblijnych

wzbogacam

o treści z dy-

odwołujące
mogłaby

się do Biblii. Ponieważ nie

być dydaktyka

włączam

mają charakter

biblijna,

w poszczególne

studenci

wchodzi

katechetyka

dużo miejsca

można wzbogacić

biblijnej

w ciągu wieków.

w szerokim

działy ka-

rozpoczynają

zakresie

poświęcić

jako podsta-

informacje
Wykłady

problematykę

wy-

fundamen-

można

się jego rolę w katechezie

katechezy

mate-

autorski.

magisterskich

ukazuje

słowa Bożego i katechezie

z zakresu

Teologicznego

W obu tych działach

Przede wszystkim

Chrześcijańskiej

pięcioletnich

W zakres wykładów

katechezy.

Duchowości

(15 go-

dla studentów

jakim

studiów

monograficzny

prowadzone

harmonijnie

Dzięki temu moje wykłady

Na roku trzecim

Studium

o przykłady

przedmiotu

wykład

w Częstochowie

z katechetyki

ma oddzielnego

techetyki.

prowadziłam

o przeka-

z katechetyki

biblijną

prowadzi-

nauce pisania

konspektu

łam w latach 2006-2008.
Ćwiczenia
lekcji religii,

z katechetyki

w której

na roku trzecim

zazwyczaj

bywa wykorzystany

denci są zachęcani

do podjęcia

całorocznego

semestry

(studium

kursoryczne

lub studium

w formie

metody

projektów.

w formę samokształcenia

poświęcam
tekst

studium

biblijny.

biblijnego

tematyczne),

W ten sposób

studenci

Oprócz tego stu-

podzielonego

na dwa

które bywa przedstawiane

są przeze

kierowanego.

Ćwiczenia

z katechetyki

w semestrze

zimowym

wykładana

w semestrze

letnim

katechetyka

treści biblijne.

W ramach wykładów

mnie wprowadzani
na roku trzecim

pro-

wadzę od 2000 roku.
Na roku czwartym
katechetyczna,

natomiast

działy katechetyki

zawierają

tycznej

studentów

zapoznaję

wane w rzetelny
treści dotyczące

sposób.

z różnorodnymi

W ramach

Pisma Świętego

zwracając

szczególną

nauczania

i podręczniki

kątem treści biblijnych.

metodami

wykładów

w katechezie

uwagę na treści biblijne,
trzech wydawnictw

oraz omawiam

(WAM,

Te same zagadnienia

dydaktyka

materialna.
z dydaktyki

biblijnymi,

z katechetyki

analizuję

jest

ogólna
Powyższe
kateche-

co mam opraco-

materialnej

przekazuję

Podstawę programową,

też ze studentami

Program

sv«. Wojciech, Jedność) m.in. pod

przedstawiam

w trakcie

ćwiczeń

kate-
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chetycznych,

przygotowując

studentów

do odbycia

praktyki

podstawowej

i gimnazjum.

Pod moim

kierunkiem

studenci

stosowania

katechetycznych

trzeb lekcji religii
sowo, ćwiczenia

i katechezy
prowadzę

Na roku piątym
nienia z katechetyki.
jąc

poszczególne

z formacją

metod

parafialnej.

wykładana

biblijną

osób

opierając

tych już w czasie studiów
tycznych
szkoły

studenci

nia sakramentalnej
umiejętności

objętych

W roku
czwartym

katechezy

akademickim

Rozszerzenie

w program

katechetów

zagad-

treści

związane

biblijnej

w parafii,

katechezy
rolę katechety

przemyśleniach

w posłudze

i badaniach

W trakcie

ćwiczeń

konspekty

przygotowanie
przygotowują

oraz spotkań

podjękateche-

teoretyczne

konspekty

biblijnych

pro-

katechetyczne

do

i prak-

do prowadze-

w parafii,

metod dydaktycznych,

prowadzę

wykłady

doskonalą

ze szczególnym

z katechetyki

katechetyczne

na roku trzecim,

katechetyczne

w ramach

katechetycznych

w parafii

o zajęcia

na roku

czwartym

przygotowania

i osoby świeckie

z tymi,

2000-2008
Długoszem.

i dorosłych

W ten sposób realizuję

pod kątem przygotowania

we współpracy

przygotowujące

dla dzieci, młodzieży

studiów.

rafii, którą osoby konsekrowane

dr. hab. Antonim

oraz wybrane

wprowadziłam

i metody

zdobywają

2015/2016

ćwiczeń

skim wkładem

W latach

okre-

i piątym.
studentów

pedagogicznych.

biblijnych

im specyfiki

prowadziłam

metod biblijnych.

konsultacje

dzenia spotkań

kształcenia

dla po-

Omawia-

przygotowują

i stosowania

oraz ćwiczenia

do odbycia praktyk

biblijnego

biblijne.

i doktoranckich.

parafialnej

doboru

umiejętność

elementy

omawiam

parafialnej,

katechetycznych

Prowadzę dodatkowe

formy

kierunkiem

katechezy

i piątym

również

katechezą

wykładów

Ponadto

właściwego

uwzględnieniem

zawierają

licencjackich

ponadgimnazjalnej.

tyczne do prowadzenia

szczegółowa

się na wieloletnich

pod moim

tekstu

w szkole

od 2000 roku.

oraz przedstawiam

w Kościele,

doskonalą

z katechetyki

jest katechetyka

Treści wykładów
grupy

i interpretacji

Wykłady

nieprzerwanie

które są mało znane. W ramach
rockiej

biblijnych

pedagogicznej

do prowa-

są moim autor-

nowy projekt

dotyczący

ich do pracy duszpasterskiej
mogą prowadzić

według

w pa-

właściwej

którzy mają w Kościele władzę święceń.

prowadziłam

seminarium

naukowe

Od 2008 do chwili obecnej

ukowe wspólnie

z Ks. dr. hab. Marianem

daję studentom

wskazówki

dotyczące

Dudą. Dokonuję
opracowywanych

wspólnie

prowadzę
korekty

z Bpem

seminarium

na-

prac magisterskich,

zagadnień,

literatury

przed-

miotu i in.

22

III. Uwagi końcowe

W pracy badawczej
tyki zajmując
treść
słowa

i dydaktycznej

się w szerokim

katechezy

w odniesieniu

Bożego w Kościele.

i ćwiczeń poświęcam
gramach

wymiarze

katechezą

do Biblii, jak

Stąd dużo

poszczególnym

i podręcznikach

poruszam

uwagi

księgom

oraz dydaktycznym

się na styku
biblijną.

i kwestie

biblistyki

Interesuje

związane

w artykułach
biblijnym,

i kateche-

mnie zarówno

z przekazywaniem

oraz podczas

elementom

wykładów

biblijnym

formom

i metodom

biblijnym

miejscem

katechezy,

stąd zarówno

w pro-

w prakty-

ce katechetycznej.
Ponieważ parafia jest podstawowym
blikacjach,

jak

i podczas

lekcji religii w szkole,
nia praktycznego
młodzieży

zajęć ze studentami

ale również

studentów

dużą wagę przywiązuję

do duszpasterstwa

do prowadzenia

katechezy

parafialnego
biblijnej

w pu-

nie tylko

do

oraz przygotowaw parafii

dla dzieci,

i dorosłych.
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