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Katecheza uzupełniająca dla dorosłych 

Dekanat rawicki 

2022/2023 

 

Parafia pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu organizuje katechezę 

uzupełniającą dla dorosłych. Skierowana jest ona do tych dorosłych, którzy ukończyli już 

edukację szkolną, a nie uczestniczyli w lekcjach religii w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, 

technikum, szkoła zawodowa). Zapraszamy również tych dorosłych, którzy pragną przystąpić 

do sakramentu bierzmowania. Katechezy będą odbywały się w soboty o godz. 19:30 od 

września  do maja (15 spotkań; 2 razy 45 minut) w salce św. Jana Pawła II przy kościele 

farnym w Rawiczu. Zgłoszenia podczas pierwszego spotkania, które będzie miało miejsce 24 

września br. o godz. 19:30.  

KATECHEZA UZUPEŁNIAJĄCA – HARMONOGRAM 2022/2023 

DATA LP. TEMAT 

24.09.2022 

1. Boża miłość – ludzki grzech – zbawienie w Chrystusie 
(kerygmat) 

2.  Historia zbawienia, Bóg wychodzący ku człowiekowi – jego 
odpowiedź 

1.10.2022 

3. Pan Bóg przychodzi do nas w Słowie (Pismo święte) 

4. Wierzymy w Boga, Ojca wszechmogącego (Tajemnica 
Trójcy Przenajświętszej) 

8.10.2022 

5. ... Stworzyciela nieba i ziemi 

6. ... I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana 
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził 
się z Maryi Panny 

15.10.2022 
7. ... umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i 

pogrzebion 

8. ... zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał 

22.10.2022 
9. ... wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca 

wszechmogącego 

10. ... stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych 

5.11.2022 
11. ... w Ducha Świętego 

12. … święty Kościół powszechny, świętych obcowanie 

19.11.2022 
13. ... grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, 

żywot wieczny. Amen. 
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14. Liturgia Kościoła 

3.12.2022 
15. Sakramenty: chrzest, bierzmowanie 

16. Sakramenty: Eucharystia 

25.02.2023 
17. Wolność człowieka (sumienie, cnota i grzech, łaska) 

18. Sakramenty: spowiedź 

4.03.2023 
19. Sakramenty: namaszczenie chorych, kapłaństwo 

20. Sakramenty: małżeństwo 

11.03.2023 

21. Sakramentalia, pogrzeb chrześcijański, inne celebracje 
liturgiczne 

22. Godność człowieka i sens życia, powołanie człowieka 
(błogosławieństwa) 

18.03.2023 
23. Człowiek w ludzkiej społeczności i w Kościele  
24. Dekalog (przykazania I-III) 

15.04.2023 
25. Dekalog (przykazania IV-V) 
26. Dekalog (przykazania VI-X) 

22.04.2023 

27. Czym jest modlitwa chrześcijanina? Przykłady modlitwy w 
historii zbawienia (Abraham, Mojżesz, Psalmy, modlitwa 
Jezusa) 

28. Źródła modlitwy, jak się modlić? 

20.05.2023 
29. Rodzaje modlitwy (Liturgia Godzin, medytacja, adoracja, 

kontemplacja, różaniec in.) 

30. Modlitwa Pańska „Ojcze nasz” 

27.05.2023 31. ZAKOŃCZENIE – Wigilia Zesłania Ducha Świętego 
 


