
List katechetów do społeczności szkolnej XLIV LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 
 
† Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!      Kraków, 26.03.2020 
 
Drodzy Uczniowie, Rodzice, cała Społeczności Szkolna z Dyrekcją i Profesorami na czele, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020, zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492), oraz 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), a także mając 
na uwadze zarządzenie Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego 
w Krakowie, pana mgr. Mariusza Graniczki, jako nauczyciele religii - katecheci przesyłamy wam ten 
trochę duszpasterski list oraz informacje odnoszące się do przedmiotu religia (katecheza). 
 
Kochani, 
jako Wasi katecheci czujemy się w obowiązku moralnym, by rozpocząć nasz list do Was pewną 
refleksją. Zastanówmy się wszyscy, czy w obecnym czasie pandemii koronawirusa, kiedy większość dni 
spędzamy w naszych domach, nie warto odbudować rodzinnych relacji? Rozmawiać, wspólnie 
rozwiązywać problemów i przez to umacniać więzi?… Może warto skupić się na uporządkowaniu 
swojego życia? Zastanowić się z punktu widzenia katolików: jak wygląda nasze życie w wierze? Czy i jak 
często się modlimy? Jak dbamy o rozwój wiedzy religijnej i wiary swojej i swoich najbliższych? Może 
warto wraz z domownikami zacząć praktykować wspólną modlitwę (np. pacierz, różaniec, koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego)? Czy nie warto w naszych 
domach zrobić ołtarzyka, na którym umieścimy biały obrus, krzyż, świece, Pismo Święte i Święty obraz? 
Wszystko to po to, by mieć takie miejsce, gdzie cała rodzina będzie mogła gromadzić się na wspólnej 
modlitwie. Może warto wraz z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami obejrzeć ciekawy film religijny czy 
też sięgnąć po dobrą książkę religijną lub też uczestniczyć w transmisji niedzielnej Mszy Świętej 
za pośrednictwem internetu czy telewizji…? To, co do Was piszemy, nie jest ani wyrzutem, ani 
nakazem, ale bardziej zachętą, propozycją, prośbą czy dobrą radą. 
Obecny okres jest niewątpliwie trudny – zastanawiamy się, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Każdy 
z nas miał zapewne wiele planów i marzeń, a teraz trzeba je niestety odłożyć na czas nieokreślony. Jako 
ludzie wierzący ufamy, że nic nie dzieje się bez przyczyny, że nad wszystkim czuwa Pan Bóg. Wierzymy 
też, że nawet z największego zła potrafi On wyprowadzić dobro. Rodzi się w nas zapewne wiele pytań 
związanych z naszą egzystencją i wiarą, na które nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Obecne 
dni, kiedy mamy utrudniony dostęp do naszych kościołów i do liturgii, skłaniają nas wszystkich 
do głębszej refleksji nad kruchością życia, przemijania i nad jakością naszej wiary. To czas na większe 
zaufanie Opatrzności Bożej – mimo tego, że nie wiemy jaki będzie finał. Niewątpliwie jest to dla nas 
wszystkich czas Łaski, rekolekcji świata, jak słyszymy od przedstawicieli Kościoła. Nie ma co podchodzić 
do tego wszystkiego z pesymizmem, ale należy przyjąć postawę realizmu i nadziei, które to pozwolą 
nam z zaufaniem patrzeć w przyszłość.  
 
Drodzy! 
Przesyłamy Wam poniżej linki i załączniki dotyczące zajęć katechetycznych. Zachęcamy do ich 
otworzenia i korzystania z nich, ale też do utrwalania już zdobytych wiadomości katechetycznych. 
Polecamy obejrzeć w czasie Wielkiego Postu film Pasja (Mela Gibsona), zachęcamy też do modlitwy, 
o której pisaliśmy wyżej.  
Umacniajcie więzi rodzinne, zachowujcie spokój i dystans, dbajcie o higienę, unikajcie spotkań, 
pozostańcie w domu i wykorzystajcie ten czas kwarantanny na naukę, gdyż nie są to ferie ani wakacje. 
Jeśli chodzi o zajęcia katechetyczne, to będą one prowadzone przez nas w formie zdalnej 
na następujących zasadach: na początku każdego tygodnia będziemy przesyłali Wam za pomocą 
e - maila i jednocześnie dziennika elektronicznego Librus materiały wraz z instrukcją. Nie martwcie się 
na zapas, nie będzie tego dużo. Tygodniowy wymiar religii 2×45 minut postaramy się realizować 
sprawniej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że macie mnóstwo zadań z innych przedmiotów. Przykładowy 



materiał przez nas przesyłany będzie następujący: krótkie prezentacje z dołączoną kartą pracy 
z kilkoma pytaniami. Będziemy wymagali otworzenia i analizy prezentacji, a następnie wypełnienia 
karty pracy i odesłania jej do nas drogą elektroniczną. Wasze prace zgodnie z wytycznymi będą 
ocenione z wpisem oceny do dziennika. Prosimy pamiętać, że Waszym obowiązkiem jest codzienne 
sprawdzanie wiadomości w Librusie i na e-mailu klasowym. Prosimy także o sprawne odsyłanie do nas 
zadanych prac. Prosimy również o śledzenie na bieżąco wiadomości i postów w zamkniętych grupach 
katechetycznych na Facebooku (link do grupy dla klas pierwszych: 
https://www.facebook.com/groups/376215966629148/, dla pozostałych klas: 
https://www.facebook.com/groups/2508917352529936/). Większość z Was już tam jest. Zwracamy 
się do tych, których tam jeszcze nie ma, i prosimy o to, byście dołączyli do jednej z tych grup. 
Publikowane tam treści były i są formą zdalnej katechezy i dopowiedzeń do niej. 
Zachęcamy też do odwiedzania naszego fanpage’a katechetycznego: 
https://www.facebook.com/Katecheza-w-XLIV-LO-im-ks-Stanis%C5%82awa-Konarskiego-w-
Krakowie-103388537817881/?modal=admin_todo_tour, oraz fanpage’a szkolnego i strony 
internetowej szkoły. Zapraszamy też do śledzenia bieżących informacji z życia Kościoła na stronach 
https://opoka.org.pl/, https://diecezja.pl/, https://episkopat.pl/, https://ekai.pl/, 
https://www.wiara.pl/. 
 
Istnieje też możliwość codziennego uczestnictwa w nabożeństwach i Mszach Świętych 
za pośrednictwem tv, radia oraz internetu, do uczestnictwa w których z całymi rodzinami gorąco Was 
zachęcamy, szczególnie w niedziele i święta. Wykaz transmisji: https://ekai.pl/niedzielne-msze-swiete-
transmitowane-w-internecie/ 
Polecamy Wam również skorzystanie z trzydniowych wielkopostnych rekolekcji internetowych: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HaqbigZClU8&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?v=3LhpAL9ZASE&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=2GXeQ2P5eWg&feature=emb_logo 
 
W wolnym czasie zachęcamy do słuchania chrześcijańskiego radia: https://profeto.pl/  
Podsyłamy Wam też linki do wykorzystania i poszerzenia wiedzy religijnej: 
Pismo Święte - https://biblia.deon.pl/  
Katechizm Kościoła Katolickiego - http://www.katechizm.opoka.org.pl/  
Kodeks Prawa Kanonicznego (Prawo Kościelne) -  
https://www.katolicki.net/ftp/kodeks_prawa_kanonicznego.pdf  
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - http://www.janaipawla.pl/apostol/kkkk.pdf  
 
Gdyby były do nas jakieś pytania, zawsze chętnie Wam służymy i zapraszamy do kontaktu przez Librusa 
lub e-mail. Gdyby ktoś z Was nie miał bieżącego dostępu do internetu, to prosimy o wiadomość - coś 
spróbujemy wspólnie wymyśleć. 
Informujemy też, że wszelkie działania katechetyczne (wolontariaty, schola, inne grupy formacyjne 
oraz wszelkie akcje) zostają wstrzymane do czasu naszego powrotu do szkoły.  
 
Na koniec raz jeszcze zachęcamy Was do kultywowania osobistej relacji z Panem Bogiem i bliźnimi, 
do której powinna prowadzić szkolna katecheza. Jako ludzie wierzący i praktykujący ufajmy w to, że ten 
trudny dla nas wszystkich czas szybko minie. Wspierajmy się wzajemnie, bądźmy dla siebie życzliwi 
i wyrozumiali. 
Chcemy jeszcze dodać, że tęsknimy za Wami i nie możemy się już doczekać spotkania się z Wami 
w szkole.  
Niech nas wszystkich Pan Bóg wspiera, ochrania i błogosławi †. 
 
Zapewniamy Was wszystkich o naszej codziennej pamięci w modlitwie. 
Z chrześcijańskim pozdrowieniem ☺ ☺ †  
wasi nauczyciele religii:  
Ks. katecheta Marcin Kostka FSSP  
katecheta Sławomir Woda. 
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