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§1800 Katecheza w Prywatnych Szkołach 
 
 

Prywatne szkoły, które oferują lekcje katechezy oraz naukę języka i kultury, w 
tym przypadku niezależne szkoły językowe działające na terenie Archidiecezji Chicago, 
są doskonałą okazją, aby wiara katolicka wśród poszczególnych grup etnicznych była 
praktykowana w sposób, który zachowuje ich kulturę i dziedzictwo narodowe w Stanach 
Zjednoczonych. Kościół katolicki naucza, że katecheza dąży do lepszej i głębszej 
harmonii pomiędzy Objawieniem Bożym, a różnorodnymi kulturami i językami 
narodów. (GDC, 37). 

Istnienie prywatnych szkół to doskonała sposobność dla rodziców, którzy jako 
pierwsi wychowawcy, mogą zdecydować o wysłaniu swoich dzieci na lekcje katechezy 
do tych szkół, gdzie pod nadzorem autorytetu Kościoła, dzieci poprzez nauczanie i dobry 
przykład będą wychowywane w wierze katolickiej. (Kanony 226, 774, 793, i 1136).  

Obowiązkiem proboszcza jest katechizacja wiernych w parafii. „Jest właściwym i 
odpowiedzialnym obowiązkiem, zwłaszcza duszpasterzy, troska o katechizację ludu 
chrzescijanskiego...”. (Kanon 773; również 776, 777) 

Wiara katolicka ma charakter wspólnotowy. Parafia natomiast jest wspólnotą 
ludzi wierzących, której celem jest pomoc dziecku w odnalezieniu swojej tożsamości i 
przynależności do tej wspólnoty. (Directory for Masses with Children). 

Aby współpraca pomiędzy proboszczem lub jego delegatem, a rodzicami lub 
opiekunami dotycząca obowiązków katechetycznych, ze wzajemnym szacunkiem 
jednych i drugich, mogła układać się pomyślnie, proponujemy następujące polisy i 
procedury w prywatnych szkołach:  
 
 

1801.1. Polisa   Prawem i obowiązkiem rodziców jest zapewnienie swoim 
dzieciom edukacji i formacji katolickiej oraz troska o zachowanie ich kultury etnicznej. 
Dlatego dla podtrzymania i zachowania kultury oraz języka ojczystego rodzice lub 
wychowawcy mogą posyłać swoje dzieci na lekcje katechezy do prywatnych szkół 
etnicznych lub innych prywatnych szkół. 
 

Procedura 
Rodzice dzieci uczęszczających na katechezę w prywatnych szkołach powinni 
przynależeć do wspólnoty parafialnej to znaczy być zarejestrowanymi 
parafianami szczególnie, kiedy w miejscu zamieszkania nie korzystają z praktyk 
religijnych. 

 
1801.2.  Polisa   Konieczne jest, aby prywatne szkoły zarejestrowały swój 

program katechetyczny w Biurze Katechetycznym i Duszpasterstwie Młodzieży, w celu 
otrzymania Misji kanonicznej, to jest pozwolenia na prowadzenie katechezy. Dyrekcja i 
zarząd tych szkół oraz katecheci są zobowiązani do współpracy z Biurem 
Katechetycznym Archidiecezji Chicago. 
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1801.3.  Polisa   Program katechetyczny w prywatnej szkole musi być 
nadzorowany przez proboszcza parafii lub księdza delegata. Konieczne jest, aby 
nadzorująca parafia znajdowała się w bliskim rejonie szkoły. Do obowiązków tego 
księdza będzie należał dobór, sprawdzanie i ewaluacja katechetów, zapewnianie im 
szkolenia katechetycznego poprzez wysyłanie ich na programy i dni skupienia 
organizowane przez Biuro Katechetyczne Archidiecezji Chicago. Ksiądz ten powinien 
również zatwierdzić plan katechetyczny na cały rok szkolny oraz podręczniki do 
nauczania i inne materiały.  
 

Procedura 
a) Podczas roku szkolnego powinny odbyć się 32 sesje katechetyczne, a 

każde spotkanie powinno trwać nie krócej niż 45 minut.  
 
b) Rodzice lub opiekunowie powinni powiadomić proboszcza parafii, do 

której należą, dokąd posyłają swoje dzieci na katechezę.  
 

 
1801.4. Polisa Katecheci uczący w prywatnych szkołach są zobowiązani do 

uczestnictwa i ukończenia archidiecezjalnego Studium Katechetycznego Wychowując w 
Wierze, aby otrzymać certyfikat katechetyczny (cf. Kanon 805). 
 

1801.5. Polisa Katecheci uczący w prywatnych szkołach są zobowiązani do 
uczestnictwa w szkoleniu Virtus – programie przeciwko molestowaniu seksualnemu 
nieletnich jak również poddać się sprawdzeniu swojego rekordu kryminalnego. 
 

1801.6. Polisa Katecheci uczący w prywatnych szkołach są zobowiązani, w ciągu 
roku szkolnego, do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz do dokształcania się 
poprzez uczestnictwo w programach katechetycznych i dniach skupienia oferowanych 
przez Biuro Katechetyczne Archidiecezji Chicago (cf. Kanon 804, § 2).  

 
1801.7. Polisa  Podręczniki katechetyczne używane w prywatnych szkołach 

powinny zawierać Imprimatur i być zatwierdzone przez Biuro Katechetyczne 
Archidiecezji Chicago jak również Konferencję Biskupów Amerykańskich (USCCB). 
(cf. Kanon 775). 

 
1801.8.  Polisa  Zakres materiału w poszczególnych przedziałach wiekowych 

powinien być realizowany zgodnie z wytycznymi Biura Katechetycznego Archidiecezji 
Chicago to znaczy według nowego archidiecezjalnego Programu Nauczania 
Katechetycznego. 

 
Procedura 
Rodzice i dzieci zobowiązani są do czynnego udziału w przygotowaniach 
sakramentalnych w parafii, która nadzoruje program katechetyczny w 
prywatnej szkole takich jak: regularne uczestnictwo we Mszy Świętej, 
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korzystanie z sakramentu spowiedzi, spotkaniach rodziców, konferencjach 
i innych wydarzeniach wynikających z życia wspólnotowego parafii i 
szkoły. 

 
1801.9. Polisa Proboszcz lub jego delegat decyduje o gotowości dzieci do 

otrzymania danego sakramentu na podstawie następujących kryteriów (Kanony 777 oraz 
914), (Polisa 1701.4). 
 

Kryteria 
a) Sakrament spowiedzi (kryteria z uwzględnieniem naturalnych 

predyspozycji, umiejętności, wieku oraz sytuacji indywidualnych 
dziecka) 
1) Zrozumienie relacji pomiędzy sakramentem a życiem dziecka 
2) Zdolność odróżniania dobra od zła 
3) Rozumienie żalu za grzechy, skruchy 
4) Rozumienie, że każdy może zwrócić się o przebaczenie do Boga i 

Kościoła 
5) Wiedza, że wiara jest wyrażana w przebaczeniu i poprzez 

przebaczenie 
(NCD # 126) 
 

b) Eucharystia (kryteria są dostosowane do zdolności intelektualnych 
dziecka). 
1) Świadomość, że Bóg nas kocha. 
2) Świadomość o powołaniu do uczestnictwa w ofierze Chrystusa. 
3) Wiedza na temat otrzymania darów Ducha Świętego. 
4) Zrozumienie, że Msza Święta jest prawdziwą obecnością ciała i 

krwi Chrystusa. 
5) Zdolność do uczestnictwa w dzieleniu się wiarą, słuchania Słowa 

Bożego, spożywania ciała Pańskiego, nawracania, dziękczynienia, 
świętowania. 

6) Wiedza na temat misterium życia Jezusa (cf. Kanon 913) 
7) Zdolność do przyjmowania ciała Pańskiego z wiarą i pobożnością 

(cf. Kanon 913) 
(NCD #122) 

  
c) Bierzmowanie (kryteria z uwzględnieniem naturalnych predyspozycji, 

umiejętności, wieku oraz sytuacji indywidualnych jak również 
zdolności intelektualnych dziecka z uwzględnieniem odbycia 
rekolekcji oraz zaangażowaniem rodziców i sponsorów w 
przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania) (NDC # 36, A2) 
1) Zrozumienie Rytu Sakramentu Bierzmowania i jego symboli  
2) Zrozumienie znaczenia darów i owoców Ducha Świętego i 

umiejętność zastosowania ich w życiu dorosłym. 
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3) Zrozumienie, że Bierzmowanie jest wzmocnieniem sakramentu 
chrztu i włącza bierzmowanych w życie wspólnoty wierzących 
oraz przygotowuje ich do misji w Kościele.  

4) Zdolność do odpowiedzialnego życia jako prawdziwi świadkowie 
Chrystusa i członkowie Kościoła. 

5) Zdolność do wyjaśnienia relacji miłości Boga do człowieka i 
człowieka do Boga wyrażającej się poprzez miłość bliźniego. 

6) Zdolność do wyrażania dojrzałej przynależności do Kościoła 
poprzez świadectwo uczestnictwa w Eucharystii, słuchanie i 
dzielenie się Słowem Bożym oraz dziękczynienie za otrzymywane 
dary. 

 
1801.10.  Polisa  Przyjęcie sakramentów powinno odbywać się w parafii, która 

nadzoruje programem katechetycznym w prywatnej szkole. 
 

1801.11.  Polisa Odpowiedzialnością Biura Katechetycznego Archidiecezji 
Chicago jest monitorowanie, aby powyższe polisy i procedury były zastosowane w 
prywatnych szkołach. 
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