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ZAPRASZAMY wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę
oraz brać czynny udział w życiu parafii, na kursy realizowane
przez zespół doświadczonej kadry naukowo - dydaktycznej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
„BÓG SPOGLĄDA Z NIEBA NA SYNÓW LUDZKICH, BADAJĄC, CZY JEST WŚRÓD NICH ROZUMNY, KTÓRY BY SZUKAŁ BOGA.” Psalm 53,3

KURS I STOPNIA
STUDIUM WIEDZY BIBLIJNEJ
I TEOLOGICZNEJ
Czyli – Co mówić o Jezusie?
W RAMACH KURSU przekazywana
jest podstawowa wiedza z zakresu
Pisma Świętego oraz niektórych
przedmiotów teologicznych. Program
kursu obejmuje 120 godzin wykładowych i jest realizowany od października 2017 do czerwca 2018 (12 sobót).
Ukończenie Kursu I stopnia umożliwia
podjęcie nauczania w ramach kursu
II stopnia – Kursu dla katechistów.
Koszt Kursu 600zł (płatność w dwóch
ratach). Rozpoczęcie 14.10.2017
Wykładowcy zapewniają solidne podstawy
do poznania Pisma Świętego i teologii
zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
Zajęcia odbywać się będą
w budynku Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie ul. Dewajtis 5
Kontakt i zapisy:
tel. 22 561 88 75, 22 561 88 56,
e-mail: wtdz@uksw.edu.pl
osobiście, pocztą zwykłą
lub przez e - mail
wypełniając stosowny formularz.
Zapisy dla uczestników Odnowy
w Duchu Świętym przez stronę:
http:odnowa.diecezja.waw.pl/

KURS II STOPNIA
DLA KATECHISTÓW
PO UKOŃCZENIU STUDIUM WIEDZY
BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ
Czyli – Jak mówić o Jezusie?
KURS PRZYGOTOWUJE UCZESTNIKÓW
do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach oraz do prowadzenia w zespołach,
razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych. Program kursu obejmuje 90
godzin wykładowych i realizowany jest od
października 2017 do czerwca 2018 (9 sobót),
w ramach którego przewidziane są zajęcia
teoretyczne z zakresu pedagogiki, katechetyki, komunikacji, teologii pastoralnej a także
praktyczne. Po ukończeniu Kursu i uzyskaniu
kwalifikacji, uczestnicy mają możliwość
ubiegania się o misję kanoniczną do głoszenia
katechez dla dorosłych w parafiach.
Koszt Kursu 700 zł (płatność w dwóch ratach).
Rozpoczęcie 28.10.2017
Kursy powstały z inicjatywy
i we współpracy z KATOLICKĄ
ODNOWĄ W DUCHU ŚWIĘTYM

Udział w kursach jest
otwarty bez względu na
wiek i wykształcenie lub
dotychczasowe zaangażowanie w przykościelnych
grupach religijnych.

