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Chrzest 

OD 

 

WRZEŚNIA 

Przygotowanie do  

• chrztu (bierzmowania i eucharystii) 

• pierwszej spowiedzi i komunii świętej 

• konwersji 

Bierzmowanie 

OD 

 

WRZEŚNIA 

LUTEGO 

Przygotowanie dorosłych do 

• bierzmowania 

Małżeństwo 

OD 

 

PAŹDZIERNIKA 

LUTEGO 

Spotkania dedykowane 

• Narzeczonym 

• Żyjącym w związkach niesakramentalnych 

• Żyjącym w związkach sakramentalnych 



Głównym zadaniem Ośrodka jest towarzyszenie dorosłym  

w przygotowaniu do  przyjęcia sakramentów, a także pomoc w odnowie  

i pogłębieniu życia sakramentalnego.   

Metoda Ośrodka opiera się na trzech filarach: wspólnocie, liturgii  

i indywidualnym prowadzeniu, a jej realizacja jest możliwa dzięki 

współpracy wielu osób świeckich, konsekrowanych i duchownych. 

 

Przygotowanie do CHRZTU (BIERZMOWANIA I EUCHARYSTII).  

Zwyczajnym sposobem przygotowania dorosłych do przyjęcia 

sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego jest przeprowadzenie ich 

przez obrzędy wtajemniczenia, od przyjęcia do katechumenatu przez 

udzielenie im Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii w Wigilię Paschalną, aż 

po okres mistagogii. W nadzwyczajnych okolicznościach, za zgodą 

ordynariusza można skorzystać z uproszczonej formy obrzędów 

wtajemniczenia.  

Indywidualne spotkania z osobami zainteresowanymi przyjęciem 

chrztu rozpoczynają się wtedy, gdy się zgłoszą do Ośrodka 

Katechumenalnego. Cotygodniowe wspólne katechezy rozpoczynają się we 

wrześniu. Katechumeni uczestniczą także w Liturgii Słowa. 

Ta forma przygotowania przeznaczona jest przede wszystkim dla 

nieochrzczonych. Uczestniczą w niej także osoby przygotowujące się do 

pierwszej spowiedzi i komunii świętej oraz przygotowujący się do 

konwersji.  

 

 

Przygotowanie do BIERZMOWANIA  

Dedykowane jest osobom pełnoletnim, które pragną, przed 

przyjęciem bierzmowania, pogłębić swoją wiarę. Przygotowanie obejmuje 

17 katechez, celebracje liturgiczne i Eucharystię raz w miesiącu oraz 

wspólny wyjazdowy dzień skupienia. Kandydaci spotykają się też co 

tydzień na indywidualną rozmowę z katechistą, z którym mogą 

szczegółowo omówić tematy katechez lub poruszyć zagadnienia dotyczące 

życia wiary, które ich interesują. Wszyscy są zobowiązani do 

uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Jednym z warunków 

dopuszczenia do bierzmowania jest stan łaski uświęcającej. Przygotowania 

w Ośrodku rozpoczynają się dwa razy w roku we wrześniu i lutym. 

 

Seminarium - przygotowanie do MAŁŻEŃSTWA 

Obejmuje 16 spotkań (w wersji online lub na żywo) prowadzonych 

przez doradców życia rodzinnego, małżonków z wieloletnim 

doświadczeniem życia chrześcijańskiego, osobę konsekrowaną i duchowną. 

Cotygodniowe spotkania podzielone są na część katechetyczną 

(kerygmatyczną), świadectwo małżonków, pracę własną par oraz 

celebracje. Przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się dwa razy w roku 

w październiku i lutym. 

Ta forma przygotowania przeznaczona jest dla narzeczonych, którzy 

już myślą o ślubie, dla par, które jeszcze nie zdecydowały się na ślub, dla 

osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które chcą uregulować 

swoje życie w Kościele, a także dla małżonków sakramentalnych, chcących 

pogłębić przeżywanie w wierze swojego małżeństwa.  


