…………………………………………………………

pieczęć parafii

miejscowość, data

L. dz. …….................

Kuria Diecezjalna
Wydział Katechetyczny
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
Podanie o misję kanoniczną dla

Ś W I E C K I E G O lub S I O S T R Y Z A K O N N E J
Proszę o udzielenie misji kanonicznej dla
...............................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko i tytuł naukowy

i skierowanie na zastępstwo / na czas nieokreślony / określony do dnia …..…..………….… do nauczania religii w
…...........................................................................................................................................................................................
pełna nazwa szkoły bądź przedszkola

kod: ………………….. poczta: ………………………………… miejscowość: …………………………………………
ulica: ……………….……………………………………………………….. nr ………………………………………….
Liczba godzin katechety w tej placówce ................................ Łączna liczba godzin katechety ……..........................
Wyżej wymieniony katecheta podejmuje pracę w miejsce: .…………………………………………………....................
….………………………..……………................................................................................................................................
imię i nazwisko katechety, który odchodzi z tej szkoły

który nie będzie pracował z powodu ………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................
np. upływ czasu określonego, zmiana placówki, zwolnienie, przejście na emeryturę, urlop,
przeniesienie do innej wspólnoty zakonnej, inny powód - podać jaki

pieczęć

.........................................................................
podpis proboszcza

Wypełnia katecheta!
adres zamieszkania: kod: …………………………… poczta: ……………………………………………………………
miejscowość: ………………………………ulica: ……………….………………………………. nr …………………...
telefon: ................................................................................. e-mail: ………………………………………………………
Własnoręcznym podpisem zaświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę na ich
przetwarzanie. Podejmując pracę katechety, zobowiązuję się do udziału w spotkaniach szkoleniowych,
formacyjnych i rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu oraz
do współpracy z parafią zgodnie z postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej. Mam świadomość, że
niewywiązywanie się z powyższych zobowiązań może przyczynić się do utraty pracy katechety.
.........................................................................
czytelny podpis katechety

PRZY PIERWSZYM UDZIELENIU MISJI KANONICZNEJ
KALISKIEJ do powyższego podania należy dołączyć:

W

DIECEZJI

1. Kopię dyplomu magisterskiego ukończenia studiów teologicznych lub dyplomu
licencjata teologii lub dyplomu Kolegium Teologicznego lub dyplomu ukończenia
studiów podyplomowych z teologii;
2. Kopię zaświadczenia o przygotowaniu pedagogiczno-katechetycznym;
3. Świadectwo moralności proboszcza miejsca zamieszkania katechety (przy związku
małżeńskim proszę zaznaczyć, że małżeństwo jest sakramentalne i że małżonkowie
mieszkają ze sobą).
Pierwszą misję kanoniczną katecheta odbiera osobiście w Wydziale Katechetycznym
po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

