
Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (Archidiecezja 
Katowicka) zaprasza na następujące projekty: 
http://centrum.katowice.pl/ 
 
1. Szkoła Katechetów Parafialnych/Studium Wiary (siódma edycja) 

 
 miejsce: Katowice (IV piętro, Wydział Teologiczny) + bezpośrednia transmisja zająć 

(YouTube)+ nagrania audio i video oraz dostęp do materiałów przygotowanych przez 
wykładowców 

 czas: 4 semestry, po 10 spotkań (piątek-sobota) 
 zakres tematyczny: m.in. Stary Testament, Nowy Testament, historia Kościoła, filozofia, 

dogmatyka, liturgika, teologia moralna, duchowość, katolicka nauka społeczna 
 zapisy: http://skp.centrum.katowice.pl/ 

dlaczego warto? 
 synteza teologii podana z pasją i nastawieniem na praktyczne zastosowanie wiedzy w 

życiu 
 pomagamy przygotować się do posługi animatora różnych grup parafialnych a także 

parafialnych katechetów prowadzących spotkania przygotowujące do sakramentów 
(chrzest, rodzice dzieci pierwszokomunijnych, rodzice młodzieży bierzmowanej, 
bierzmowani) 

 wykładowcy chętnie odpowiedzą na wszystkie zadane pytania i pomogą rozwiać 
wątpliwości 
 

2. „Zapytaj o wiarę”, edycja online 
 czas: 10 spotkań, wtorek 19.00-21.15, start 28.02.2023 
 zakres tematyczny: stworzenie, Opatrzność Boża, nauka o aniołach, Trójca, Jezus Chrystus, 

Duch Święty, człowiek, łaska, grzech pierworodny, sakramenty, Kościół, życie wieczne 
 zapisy: http://zapytajowiare.centrum.katowice.pl/ 

 

dlaczego warto? 
 uczymy umiejętności uzasadniania, dlaczego właśnie tak wierzy Kościół 
 łączymy duchowość z dogmatami wiary (przekładanie treści wiary na konkretne praktyki 

duchowe) 
 przedstawiamy argumenty biblijne omawianych treści 
 uczymy czytać dokumenty Kościoła 
 pokazujemy związek pomiędzy różnymi prawdami naszej wiary 

 

3. Ekumenizm dla każdego, edycja online 
 czas: 10 spotkań, czwartek 19.00-21.15, start 2.03.2023 
 zakres tematyczny: podstawy dialogu ekumenicznego, chrześcijanie Starożytnych 

Kościołów Wschodnich, prawosławie, wschodnie Kościoły katolickie, protestanci tzw. 
pierwszej reformacji, metodyści, ruch zielonoświątkowy, starokatolicy, podstawy dialogu 
międzyreligijnego 

  zapisy: http://ekumenizm.centrum.katowice.pl/ 

dlaczego warto? 
 przedstawiamy fakty i rozwiewamy mity o dialogu ekumenicznym 
 prezentujemy historyczne podstawy podziału chrześcijaństwa 



 omawiamy różnice doktrynalne oraz praktyczną organizację i życie różnych 
Kościołów 

 wskazujemy na to co nas łączy, ale i na to co dzieli 
 

4. Podcast WIARYgodni 
Dostępny na: Deezer Apple Podcasts Google PodcastsSpotifyiHeartMEDIA Sound 

CloudPlayerFM 
tematyka: biblijna, rozmowy z pogranicza różnych dziedzin teologii i nie tylko 

 


