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Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was 
z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, 
i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam 
serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, 
a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli 
według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy 
będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, 
a Ja będę waszym Bogiem (Ez 36, 24–28). Ten przepiękny, radosny, pełen nadziei 
tekst, wypowiedziany w VI wieku przed Chrystusem przez proroka Ezechiela do 
sióstr i braci przebywających w niewoli babilońskiej (ludu o kamiennym sercu), 
zapowiada powrót do początku stworzenia, czyli – rozszerzając słowa proroka 
na całe dzieje ludzkości – do stanu pierwotnego. „Tak było na początku” – „tak 
zostałeś stworzony” – „takim widzi cię Stwórca”: aby tak się stało – aby człowiek 
uwierzył w dzieło Stwórcy, Jego spojrzenie, Jego tchnienie – zostaje ustanowiony 
rytuał oczyszczenia, dzięki któremu człowiek zostaje wprowadzony w czas początku 
i przestrzeń Miłości Stwórcy. 

Ezechiel sięga tu do rytuału z dziewiętnastego rozdziału Księgi Liczb, i zapo-
wiada skuteczność odnowy; z tego punktu widzenia można uznać ten rytuał za 
pierwowzór sakramentu chrztu św., który wyprowadza już nie z niewoli babiloń-
skiej, lecz z niewoli grzechu – jest zatem skierowany do każdego człowieka, jest 
uniwersalnym doświadczeniem Przymierza. Istotne w tekście Proroka jest to, że 
zwraca on uwagę słuchaczy nie na zewnętrzne okoliczności, lecz samą egzysten-
cję człowieka: jego serce zaangażowane w różne relacje i okoliczności życia. Błąd, 
jaki popełnia „kamienne serce” polega na oczekiwaniu zewnętrznych rozwiązań 
(ingerencji Boga w ludzkie układy i nieszczęścia), tymczasem Ezechiel uświa-
damia, iż właśnie takie myślenie powinno ulec oczyszczeniu. W konsekwencji 
chodzi o wzięcie odpowiedzialności za własne relacje i sposób życia (o nawró-
cenie). Zmiana trudnej sytuacji zewnętrznej nie jest niezbędna; czasami wręcz 
– co pokazują dzieje Izraela i dzieje Kościoła – trudne okoliczności życia okazują 
się konieczne, by człowiek podjął drogę nawrócenia, porzucenia fałszywego ja 
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(fałszywych oczekiwań), uporządkował sprawy, którym się oddaje. W kontekście 
współczesnego życia Kościoła, który jest „uwikłany” w różne zewnętrzne układy 
– to przesłanie Ezechiela jest bardzo potrzebne, i stanowi punkt wyjścia także dla 
refleksji o tym, co jest najważniejszą przeszkodą, uniemożliwiającą doświadczenie 
nowego życia – nie kiedyś po śmierci, lecz „tu i teraz”, oraz co można zrobić, by 
wydarzenie, o którym mówi Ezechiel, stało się realnym doświadczeniem współ-
czesnego człowieka. Konkretnie, poruszymy trzy kwestie: rozumienie i znaczenie 
sakramentu chrztu świętego w życiu Kościoła, rozumienie i znaczenie sakramentu 
bierzmowania, i na koniec rozumienie i znaczenie katechezy dorosłych.

1. Chrzest święty w życiu Kościoła

Chrzest święty jest sakramentem. Co to znaczy? Technicznie rzecz biorąc1 chodzi 
o udostępnianie ludziom pewnych znaków, które wskazują na Boga i Go uobec-
niają: takie podejście wymusza przygotowanie do przyjęcia sakramentów poprzez 
przekaz wiedzy, a także sprawdzanie prawnej zdolności kandydatów. Sakramenty 
więc – czytamy w Katechizmie – są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi 
przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie 
Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczy-
wistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy 
je przyjmują z odpowiednią dyspozycją (KKK 1131). Ta definicja – wartościowa teolo-
gicznie – nie dotyka jeszcze serca człowieka2. Wiedza jest ważnym, ale nie koniecz-
nym warunkiem spotkania ze Stwórcą. Nacisk na wiedzę i nauczenie się „prawd” 
i „formuł”, które mają gwarantować ważność sakramentu graniczy z magicznym 
podejściem do traktowania Boga, który nie wymaga od człowieka wypełnienia 
żadnych warunków wstępnych, żadnych egzaminów czy posiadania odpowiednich 
zasług, ponieważ umiłował nas do śmierci, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (do-
słownie: Jego wrogami) (zob. Rz 5,8). Jan Paweł II w Catechesi Tradendae zwrócił 
uwagę, że osoby niepełnosprawne intelektualnie także są wezwane do poznania 
tajemnic wiary, mimo iż niewiele pojmują z tego, co zgłębiają ich rówieśnicy (zob. 
CT 41). Odnosząc się do tych osób, Paweł Ptasznik zauważa, iż każdy kto wchodzi 
w szczególną relację religijną poprzez sakramenty musi niejako zawiesić działanie 
rozumu, by dać się porwać łasce religijnej intuicji, która dotyka samej istoty tego, 

1 Niestety takie „techniczne” rozumienie jest bardzo częste w praktyce duszpasterskiej, co pozwala 
mediom sprowadzać dzieło Kościoła do rozporządzania (często: kupczenia) życiem Bożym.
2 Pedagogicznie rzecz biorąc, Katechizm nie może być punktem wyjścia, ale ma dopiero utrwalać 
doświadczenie, które dokonało się w życiu człowieka. Zasada wierności Bogu i człowiekowi wy-
maga uwzględnienia nieustannego zaangażowania Boga w życie człowieka, które należy odkryć. 
Dopiero wówczas tradycja Kościoła zapisana w Katechizmie może stać się dla wierzących żywym 
świadectwem wiary przodków i włączyć nowe pokolenia w historię zbawienia. 
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co niewyobrażalne. Człowiek ubogi duchem nie potrzebuje przełamywać tej presji 
rozumowej dociekliwości, gdyż posiada wspaniałe wyczucie tego, co kryje się w głębi. 
Być może upośledzony nie zdaje sobie z tego sprawy, ale dzięki tej sprawności bardzo 
łatwo odkrywa Bożą treść znaków. Ona przemienia jego serce i wprowadza w nowy 
świat doznań. Budzi się wiara, która nie precyzuje prawd, ale skłania do tego, by 
w prostym geście odpowiedzieć na sygnały dochodzące od Kogoś, Kto kocha3. 

Można zatem powiedzieć, że podstawowa przeszkoda w praktyce sakramentalnej 
nie dotyczy braku wiedzy o tym sakramencie czy o jego owocach. Powtórzymy: to 
nie wiedza zbawia człowieka. Ani grzech, ani nieznajomość intelektualna Chrystusa 
– który chrzci i uzdrawia – nie może odłączyć człowieka od Miłości Boga, uprze-
dzającego wszelkie ludzkie pragnienia i dążenia. Wybór Boga może dokonać 
się tylko w doświadczeniu Jego miłości: i tylko taki wybór ma wartość zbawczą. 
Człowiek, który nie przeżył ocalenia od zła, które mu zagrażało, rzadko rozumie, 
czym jest zbawienie i kim jest Bóg. Człowiek jednakowoż nie może wybrać Boga 
i Jego Miłości teoretycznie, ucząc się o Nim z katechizmu. Dlatego podstawową 
przeszkodą w praktyce sakramentalnej jest brak doświadczenia Boga wyzwalają-
cego człowieka z opresji, w jakiej się znalazł w różnych aspektach własnego życia. 
Oznacza to, że konieczna jest przede wszystkim umiejętność rozeznania własnej 
sytuacji jako grzesznika; ściślej: jako osoby zranionej przez grzech. Całość przy-
gotowania do przyjęcia sakramentów powinna zatem polegać na zwróceniu się ku 
własnej egzystencji (Jezus mówi po zmartwychwstaniu: niech idą do Galilei, tam 
mnie zobaczą – Mt 28,10) i rozpoznaniu jej jako wystawionej na działanie zła (grzech 
jest konsekwencją ulegania „myślom namiętnym” – jak uczy tradycja, rozwijając 
naukę o ośmiu logismoi)4. Przeszkoda jest więc nie na zewnątrz, nie w „uporze 
faraona” czy „rozkazie Heroda”, a wewnątrz człowieka – tam, gdzie człowiek po-
dejmuje decyzje związane z uleganiem bądź nie – „myślom namiętnym”. 

Wyzwaniem dla dzisiejszego duszpasterstwa jest nauczyć ludzi sztuki rozezna-
wania duchowego: przyglądania się swemu życiu, dostrzegania jego złożoności, 
a przede wszystkim obecności w nim Boga, który zainteresowany jest ludzką dolą 
i nieustannie działa na jego korzyść5. Sakrament zatem nie jest ani „w nagrodę”, 
ani „z nakazu” – lecz stanowi zwyczajny sposób uświadomienia ludziom, iż Bóg 
„jest, i był, i przychodzi”. Oczywiście poza tą oznaczoną sytuacją sakramentalną 
Bóg nie jest mniej obecny, nie jest gorzej obecny – jednak owa „nieoznaczoność” 
może łatwo przerodzić się w ludzki dramat braku Boga. Sakrament ponadto przy-
pomina nam, że tajemnica Jego obecności przekracza ludzką zdolność objęcia jej 

3 Zob. P. Ptasznik, Znaki liturgiczne a duchowość osoby upośledzonej, „Od czasu – do czasu” 7(1989), 
s. 6.
4 Zob. L. Misiarczyk, Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2015. 
5 Zob. W. Zatorski, Rozeznanie duchowe, Kraków 2013. 
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rozumem, dlatego symbole6 sakramentalne wskazują na wieloraką i skuteczną Jego 
obecność. W tym sensie duszpasterstwo sakramentalne nie stanowi wyjątkowej 
części wtajemniczenia w Jego obecność, a jednak pozwala przyjąć pierwszeństwo 
Boga w dążeniu do świętości: nie siłą, nie mocą własną, lecz mocą Ducha Świętego. 
Czy zatem bez sakramentów Kościół mógłby istnieć? Nie, ponieważ Kościół sam 
jest sakramentem obecności Chrystusa, uobecnia Jego paschę7. Zadaniem Kościoła 
jest uczyć ludzi dostrzegać Jego paschę w ich codzienności – w ich okolicznościach 
życia, która jest przestrzenią ich serca. Kościół (hebr. qahal) jest zwołaniem się 
nawzajem, by opowiedzieć – sobie nawzajem – że Bóg „działa znaki” w konkretnej 
historii człowieka. Kościół jest zatem dla sakramentów – ale nie po to, by ich „udzie-
lać” (w znaczeniu: decydować, komu udzielić8), ale by Bóg mógł się udzielić – by 
został przyjęty i by opowiadano w zgromadzeniu (i poszczególnych wspólnotach), 
jak wielkie rzeczy uczynił im Wszechmocny. W ten sposób każdy sakrament jest 
doświadczeniem jedności Kościoła zgromadzonego wokół wydarzenia, jakim jest 
uobecniająca się pascha Chrystusa w konkretnej egzystencji chrześcijan. Wówczas 
mamy też do czynienia z religią świadectwa i religią świadków. 

Sakrament chrztu wyznacza początek tej drogi. Ponieważ chrzcimy małe 
dzieci, niepodobna przygotować je przed chrztem do rozeznawania obecności 
Boga i grzechu we własnym życiu. Dlatego potrzebne będzie dopełnienie chrztu 
(confirmatio baptismi). Póki co w przygotowaniu biorą udział rodzice i rodzice 

6 W definicji pojawia się termin „znak sakramentalny”, czasem występuje też pojęcie symbolu. Co 
prawda w naukach przyrodniczych i „znak” i „symbol” traktuje się jako synonimy, ale antropologia 
gdy posługuje się tym drugim, wskazuje na fakt, iż symbol – inaczej niż znak – nie tyle odsyła do 
innej rzeczywistości, co w nią wprowadza, niejako na nią czy ją otwiera. Etymologicznie, symbol 
(gr. synballein) łączy ze sobą dwa światy (przy czym jeden z nich jest ukryty), znak tymczasem je-
dynie wskazuje. Stąd dopiero ów drugi termin – posiadając bardziej dynamiczny charakter – może 
odnieść człowieka do głębi tajemnicy, z jaką mamy do czynienia w religii: wszczepić w tajemnicę 
Obecności sacrum oraz oddziaływania tego sacrum na człowieka. Zob. D. Kurzydło, Rytuały przej-
ścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży, Warszawa 
2015, s. 257-258. Por. E. Ozorowski, Mysterion i sacramentum jako klucz do rozumienia kultury Sło-
wian-chrześcijan, „Anamnesis” 35(2003), s. 26-32; J.B. Szlaga, Mysterion w przepowiadaniu świętego 
Pawła Apostoła, „Anamnesis” 16(1998), s. 12-23.
7 Chrystus jest pra-sakramentem działania Boga w Duchu Świętym: jako wcielony Syn Boży (Bóg-
-Człowiek) uosabia i uobecnia w sposób pełny mysterium Boga i jednocześnie ukazuje, jak podcho-
dzić do tej tajemnicy. Jest Obrazem Boga Niewidzialnego i Posłanym, by „nikogo nie stracić” (zob. 
J 6, 35-40). Jeśli zostawił znaki sakramentalne (ściślej: czyniąc znaki, chciał, by prowadziły ludzi do 
Boga), zadaniem Kościoła – który również jest sakramentem – jest troska o to, wiara człowieka była 
żywa. Kościół więc pełni rolę nie tylko stróża Bożej tajemnicy, ale przede wszystkim ma ujawniać 
niepojęte pragnienie Boga wejścia z człowiekiem w dialog miłości. Zob. S. Mędala, Chrystologia 
ewangelii św. Jana, Kraków 1993, s. 78–79.
8 Powierzając, w osobie Piotra Apostoła, ludziom władzę nad Kościołem – Jezus Chrystus trzy-
krotnie zapytał go o miłość (zob. J 21, 15). Można więc uznać, że miłość właśnie stanowi kryterium 
decyzji dotyczących ludzkiej historii. Idąc tym tropem, pojawiający się przy okazji tego tekstu zwrot 
„więcej aniżeli ci” sugeruje odwagę przekraczania jedynie ludzkich dywagacji w tej kwestii. 
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chrzestni. Co jednak znaczy, że chrzest jest początkiem drogi? Otóż pragnieniem 
Boga – mówi o tym całe Pismo św. – jest wejść w relację miłości z człowiekiem. 
Nic więcej. Ludzkie życie składa się z sytuacji, w których Bóg nieustannie czyni 
miłość/miłosierdzie przewodnikiem wolności i ludzkich wyborów. W ten sposób 
wychowuje człowieka, by kierował się w życiu bezinteresowną miłością, co ma 
mu przypominać, kim jest jako stworzenie: gdyby nie tchnienie miłości, w której 
rodzi się życie i która rodzi życie, człowiek byłby jak miedź brzęcząca albo cymbał 
brzmiący. Chrzest święty zatem to sakrament, w którym przez całe życie człowiek 
przypomina sobie, że nosi w sobie tchnienie życia – tchnienie miłości, i rozpoznając 
jej działanie w codzienności, odkrywa w sobie obraz Boga, a własną egzystencję 
jako przejaw Jego planu zbawienia. Doświadczając tej miłości, może wierzyć, że 
mimo własnej grzeszności – która jest powodem Wcielenia Jezusa Chrystusa – nosi 
w sobie nadzieję, że Jahwe (Bóg ocala). Rozwijanie/pogłębianie świadomości chrztu 
jest zatem obecne w każdym sakramencie i całym życiu Kościoła – jeśli gromadzi 
się, by opowiadać wielkie dzieła Boże i stanowić jedność w dążeniu do odkrywania 
Jego dzieł w nowych obszarach życia i w nowy sposób. Dzieło ewangelizacji (nowej 
ewangelizacji, re-ewangelizacji) polega w sensie ścisłym na opowiadaniu Dobrej 
Nowiny o radości paschalnej w języku zrozumiałym dla słuchaczy: o dzielonej 
z innymi radości ocalenia. Oto cała reforma Kościoła, który odkrywa, jak Bóg 
żyje w ochrzczonych9. 

2. Bierzmowanie: dopełnienie chrztu

Nie wystarczy że sakrament jest znakiem; skupienie się w definicji na „znaku” 
wskazuje na jakąś rzeczywistość statyczną, a ponadto – ponieważ znaki mogą być 
niezrozumiałe i można ich nie dostrzegać albo ich nie przestrzegać – powstaje 
wrażenie, że podążenie za znakiem to sprawa pewnej dowolności (stąd przekonanie 
– współcześnie bardzo powszechne – że nad znakami można spekulować, szukać 
argumentów potwierdzających takie czy inne stanowisko). Tymczasem w sensie 
dynamicznym, który tu sugeruję, sakrament jest przede wszystkim działaniem 
wspólnoty, która gromadzi się (zwołuje), by opowiadać wielkie dzieła Boże. Bez 
wspólnoty – którą śmiało można nazwać inicjacyjną10 – niemożliwe jest udzielanie 
się Boga człowiekowi. To dlatego Kościół jest „dla sakramentów”. Kościół w ten 
sposób przedłuża tradycję judaizmu, w której opowieść paschalna była wyznaczni-
kiem wspólnoty, i wypełnia proroctwo Ezechiela, angażując ludzi w rozpoznawanie 

9 Zob. P.R. Gryziec, Łaska spotkania chrześcijan według św. Pawła, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 
2(1996), s. 85-89; D. Kwiatkowski, Chrzest sakramentem nowego życia w świetle tekstów eucholo-
gicznych „Obrzędu chrztu dzieci”, „Teologia i Człowiek” 2(2013), s. 34-36.
10 Warto sobie uświadomić, że tradycyjnie wszelkie akty inicjacji wymagały obecności wspólnoty. 
Zob. J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995. 



264 Ks. Dariusz Kurzydło

obecności Boga, który przez Wcielenie zaangażował się w życie ludzi („do końca 
nas umiłował”). Wspólnota jednak nie tylko opowiada, ale w każdym sakramencie 
autentycznie świętuje, przeżywając radość z bycia wybranym i ocalonym. Działanie 
wspólnoty (liturgia) łączy ze sobą przeszłość wszystkich świadectw z przyszłością, 
w którą posyła – aby opowieść mogła trwać i działać w przyszłych pokoleniach. 
W tym sensie sakramentów Jezus Chrystus nie „ustanowił” dla podtrzymania Jego 
obecności – ale dla stawania się w wierze dojrzałym: On nie chce dokonać wyboru za 
człowieka – chce aby człowiek stawał się wolnym. Wyzwolił nas, byśmy byli wolni. 

Aby jednak być wolnym, należy umieć „rozeznawać”. Co to znaczy? Wolność 
wymaga zdolności widzenia (bycia prorokiem). Widzenie zaś zasadza się na 
umiejętności aktywnego słuchania11. Spójrzmy na tę kwestię w perspektywie 
bierzmowania, które jest sakramentem dopełniającym chrzest czy umocnieniem 
(konfirmacją) potwierdzającym wybór drogi. Różna jest praktyka przygotowania 
do tego rytuału, przy czym przyjęło się odsuwać jego udzielanie na dość późny czas 
nauki w szkole ponadgimnazjalnej12. Być może wynika to z wspomnianego już 
„technicznego” podejścia do sakramentu13, a może po prostu z lęku przed „nie-
dorosłością” kandydatów. Owa „niedorosłość” może oznaczać jednak niezdolność 
do wzięcia przez młodych ludzi odpowiedzialności za własną misję w Kościele, do 
czego sakrament ów zobowiązuje. 

Antropologia dorastania pokazuje, że w okresie dorastania ludzie w symboliczny 
sposób odgrywają pierwotny dramat odradzania się na nowo; rzadko zdają sobie 
jednak sprawę, dla jakiego świata mieliby się narodzić. Toteż angażują się w różne 
zachowania (bardzo często zachowania ryzykowne, niebezpieczne, destrukcyjne), 
w których realizują tę głęboką potrzebę doświadczenia bliskości śmierci – to wyraz 
naturalnego dążenia ludzkiego organizmu do pokonania śmierci. Brak tego typu 
„mocnych” doświadczeń w Kościele14 sprawia, że młodzi czują się samotni w okresie 
przejścia w dorosłość, i zaczynają postrzegać Kościół jako instytucję oderwaną od 
ich spraw (większość trwa w Kościele z powodów innych niż rozwojowe). Tę sytu-
ację dobrze obrazuje spotkanie Jezusa z Nikodemem, który lękał się „narodzić (być 
zrodzonym) na nowo”, uciekając w racjonalizację własnych obaw. W bierzmowaniu, 
o ile ma być sakramentem obecności Ducha Świętego w życiu młodego człowieka, 
nie wystarczy „uderzyć w policzek” (nieobecna obecnie praktyka towarzysząca 

11 Zob. A.J. Heschel, Prorocy, Kraków 2014, s. 33-68. 
12 Przesłanki za udzielaniem bierzmowania w wieku dojrzewania biologicznego, zob. D. Kurzydło, 
Rytuały przejścia a bierzmowanie, dz. cyt., s. 246-250.
13 Zob. Cz. Krakowiak, Nazwa sakramentu bierzmowania, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28(1975), 
s. 66-71.
14 Zresztą nie tylko w Kościele; brakuje dziś rytuałów przejścia, które w przeszłości stanowiły ważny 
etap przejścia w dorosłość. Wiązały się one z doświadczeniem siły wspólnoty, która nadawała doro-
słość, oraz przejściem „próby mocy” (pokonania strachu, śmierci fałszywego ja). Zob. D. Kurzydło, 
Sakrament bierzmowania jako rytuały przejścia, „Warszawskie Studia Pastoralne” 23(2014), s. 141-160.
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namaszczeniu krzyżmem św.) – tu musi się dokonać radykalna śmierć ego15. Wydaje 
się, że nie tylko sam sens udzielania bierzmowania, lecz przede wszystkim jego 
praktyczna wartość dla stających się w długim procesie ludźmi dorosłymi nastolat-
ków, wiąże się ze znalezieniem odpowiedniego modelu przygotowania, w którym 
uwzględniono by zaangażowanie młodego człowieka w jego realne problemy: w to, 
czym aktualnie żyje, czego się obawia, do czego dąży itd.16. 

Dopełnienie chrztu w sakramencie bierzmowania oznacza przede wszystkim 
umocnienie darem Ducha Świętego, czyli zakłada przygotowanie człowieka do 
sztuki rozeznawania duchowego: korzystanie z Jego darów polega na rozpozna-
waniu działania Boga żyjącego w sercu człowieka. To proste doświadczenie Jego 
zainteresowania, przejawiające się w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzej-
mości, dobroci, wierności, łagodności, opanowaniu (zob. Ga 5,22) lub tradycyjnie 
w siedmiu darach Ducha Świętego. Oczywiście zakładamy, że działanie Ducha 
Bożego nie wyczerpuje się w tych nazwanych darach, ale w przygotowaniu do 
rozeznawania duchowego nie chodzi o same nazwy, ale o prawdziwe doświadcze-
nie wiary i zdolność dzielenia się tym doświadczeniem17. Zakłada to oczywiście 
istnienie wspólnoty, która słucha i posyła, rozpoznając charyzmat młodego czło-
wieka i wyznaczając mu zadanie we wspólnocie (jeśli bowiem składa się obietnicę 
zaangażowania w życie Kościoła, należy udzielić lub pozwolić na zajęcie w nim 
odpowiedniego miejsca). Zasłuchanie wspólnoty w serce młodego człowieka i w to, 
co w jego sercu mówi Duch do Kościoła – przypomina zasłuchanie Miriam, która 
usłyszała głos anioła. I dzięki temu zasłuchaniu słowo stało się ciałem. Wspólnota 
jest matką w tym sensie, że uczy słuchać. Wolność rodzi się ze słuchania18. 

Zaznaczyliśmy wyżej, że chrzest św. oznacza przyjęcie do wspólnoty opowia-
dającej wielkie dzieła Boże19. Oznacza zatem przynależność do Wydarzenia, które 
stało się paradygmatem dla wszystkich codziennych ludzkich wydarzeń, w których 

15 Nie rozwijam tego wątku, jednak jest on bardzo ważny. Zob. propozycja Richarda Rohra: R. Rohr, 
Tożsamość mężczyzny. Pięć kroków męskiej inicjacji, Kraków 2008. 
16 Zob. D. Kurzydło, Rytuały przejścia a bierzmowanie, dz. cyt., s. 241-269. 
17 Wyobrażam sobie, że w czasie święta bierzmowania – w obecności biskupa – młodzi mogliby 
opowiadać wielkie dzieła Boże – mówić o swoim doświadczeniu działania Boga. Coś podobnego 
chyba wydarzyło się kiedyś w Nazarecie, gdy 12-letni Jezus (oto prawidłowy wiek) złożył takie 
świadectwo. 
18 W wielu miejscach na świecie obecne są wspólnoty małych Sióstr i Małych Braci Jezusa; w ich 
regule obecny jest zakaz nauczania. Mają natomiast być świadkami wiary, żyć w bezpośrednim 
kontakcie z tubylcami, nie odgradzać się od nich klauzurą – mają żyć razem z nimi, pracować 
z nimi, by zrozumieć i świadczyć o obecności Boga. Inny przykład: na Alasce jest taki zwyczaj, że 
nowo przybyły misjonarz przez pierwszy rok nie mówi kazań, tylko słucha. Słucha, aby „nauczyć 
się” tych ludzi, zrozumieć ich prawdziwe życie. 
19 Chrześcijanin może przeżywać swą wiarę i wzbogacać ją tylko w autentycznej relacji do innych 
chrześcijan znajdujących się w konkretnej wspólnocie wiary. Człowiek wierzący musi się po prostu 
spotkać z wiarą innego człowieka. Dopiero wówczas wiara zyskuje swój kontekst, dzięki któremu 
sama może zaistnieć, a potem wzrastać. W odnowie Kościoła mamy właśnie do czynienia z procesem 
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często zło i śmierć próbują zawładnąć ludzkim umysłem i zniszczyć w człowieku 
obraz Boga. Brak wspólnoty stanowi główną przeszkodę nie tylko dla możliwości 
udzielania się Boga w sakramentach, ale także w realizacji jednej z najważniej-
szych potrzeb człowieka: przynależności. Przynależność decyduje bowiem o byciu 
kimś (wspólnota potwierdza wartość człowieka). Przygotowanie do sakramentu 
bierzmowania także w tym sensie dopełnia chrzest, że uświadamia pochodzenie 
człowieka – jego korzenie, jego bezwarunkową akceptację, jego aspiracje. Rolą 
wspólnoty inicjacyjnej – zwłaszcza w przypadku konfirmacji – jest uznać w młodym 
człowieku jego niepowtarzalną wartość i potwierdzić tę akceptację w różnorodny 
sposób, tak aby młody człowiek w realny sposób miał poczucie bycia zrozumianym, 
docenionym, chcianym. Bierzmowanie w ten sposób potwierdza w chrzcie św. jego 
wymiar bezwzględnej i bezinteresownej miłości Boga; uwydatnia chrzest jako dom 
i szkołę komunii (TMI 42)20. Jeśli młodzież nie doświadczy wspólnoty Kościoła 
jako prawdziwego domu i prawdziwej rodziny Jezusa, nie można jej oskarżać o to, 
że nie chce być w czymś, co uznaje jedynie za „poprawczak”. Chcąc naprawdę być 
sakramentem dla młodego człowieka, Kościół musi więc idnaleźć go w świecie – 
tam, gdzie on żyje, i w dokładnie takim świecie (jego świecie) ogłosić mu Dobrą 
Nowinę, pozwalając, by odpowiedział na nią w języku, w jakim potrafi to uczynić. 
Następnie zaprosić go do wspólnoty (małej wspólnoty), w której będzie mógł dzie-
lić się swoim doświadczeniem żyjącego w jego codzienności Boga – i to oznacza 
w sensie ścisłym prawdziwe nawrócenie. Oczywiście, realia współczesnego świata 
mówią, że jest to bardzo trudne zadanie – człowiek ma bowiem do dyspozycji 
naprawdę wiele bardzo atrakcyjnych i różnorodnych narracji21. 

3. Katecheza dorosłych: walka o życie

Wspólnota „młodzieżowa” wymaga obecności młodych, ale powinna opierać się 
na wierze przodków – także tych, którzy są ich ojcami i dziadkami. Wbrew pozorom 
młodzi ludzie szukają autorytetów, ale z pewnych istotnych dla nich powodów ich 
nie znajdują. Widocznie wiara dorosłych im „nie imponuje”. Sytuacja ta skłania 

odtwarzania żywych komórek (zob. ChL 34). Kościół nie składa się z parafii, lecz w każdej z nich 
istnieje i działa jako misterium obecności i działania Chrystusa (zob. KK 23, ChL 25). 
20 Benedykt XVI pisze: W społeczeństwie wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz bardziej nie-
pokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą zdobyć umiejętność dawania znaków 
nadziei i stawania się braćmi wszystkich, kultywując wielkie ideały zmieniające historię, a także – 
bez fałszywych iluzji bądź nieuzasadnionych lęków – winni starać się uczynić z naszej planety dom 
wszystkich narodów. Zob. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, „L’Osservatore Romano” 6(2010), 
s. 4–5. 
21 Zob. A. Exeler, Od obsłużonej parafii do współtroszczącej się wspólnoty, „Seminare” 1983, s. 5-31. 
Trzeba też pamiętać, że niezmiernie ważną kwestią jest sprawa języka: język, aby mógł pełnić funkcję 
zbawczą, musi być żywy, komunikatywny, otwierający serce człowieka. 
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do zapytania, dlaczego tak jest. W pierwszym rzędzie pytamy więc o katechezę 
dorosłych – czym jest, po co jest, i jaka jest obecnie. Obecność katechezy doro-
słych bowiem – jako najważniejszego dzieło nauczającego Kościoła (zob. CT 43; 
DOK 29) – stanowi prawdziwe kryterium zaangażowania wspólnoty eklezjalnej 
w uczynienie dojrzałymi uczniami Chrystusa dzieci i młodzieży. 

Na początku należy zauważyć, że dorosły chrześcijanin nie jest kimś, komu 
należy dostarczyć wiedzy religijnej/teologicznej w uporządkowany sposób – współ-
czesny dorosły nie dysponuje wystarczającym zasobem czasu, by „chodzić na za-
jęcia z religii”. Moje badania wykazują, że potrzebuje on przede wszystkim grupy 
wsparcia w konkretnej sytuacji, w jakiej z różnych względów się znalazł, np. gdy 
został rodzicem (grupy dla młodych rodziców), gdy został bezrobotnym (grupy dla 
osób pozostających bez pracy), gdy stracił rodziców (grupy dla osób przeżywających 
żałobę) itd.22. Chodzi o poszukiwanie człowieka dorosłego tam, gdzie znajdują się 
jego realne problemy: o budowanie katechezy wsparcia w tych doświadczeniach – 
zamiast wokół określonych prawd wiary. Coniedzielne homilie – jako jedna z form 
katechezy dorosłych – w zupełności wystarczają dorosłemu do stałego kontaktu 
z orędziem zbawienia. Tymczasem realna praca formacyjna z dorosłymi wymaga 
budowania wspólnot na określony czas, w których zaangażowanie dorosłych ozna-
cza rzeczywistą komunię miłości – to w nich ma spotykać się z innymi dorosłymi 
chrześcijanami, by rozeznawać własną sytuację (doświadczając wsparcia i poczucia 
sensu sytuacji, w której się znalazł). Taka wizja katechezy dorosłych – w którą 
oczywiście można włączyć również formację bardziej permanentną, obecną w ru-
chach kościelnych – wskazuje na katechumenalny charakter formacji, posiadającej 
postać drogi (procesu), przemiany (nawrócenia), i pogłębienia świadomości chrztu 
we wspólnocie wiary23. W istocie oznacza to także realizację zapomnianej nieco 
koncepcji parafii jako wspólnoty wspólnot i rzeczywistego zaangażowania świeckich 
świadków w życie parafii (wspólnot). Wydaje się, że współczesna sytuacja, w której 
dorośli czują się bardzo zagubieni, wymaga od Kościoła uczenia ludzi dorosłych 
wychodzenia naprzeciw ich aktualnym problemom i lękom poprzez rozeznawanie 
tej sytuacji w duchu przyjaźni chrześcijańskiej. 

Co więcej, w przypadku dorosłych chodzi również o poszukiwanie sposobów 
wykorzystania ogromnego potencjału, jaki w nich tkwi. Chodzi o budzenie świa-
domości wśród dorosłych, że zasoby wewnętrzne, dzięki którym mogą poradzić 
sobie w życiu zależą w dużej mierze od odkrycia w sobie „zmysłu wiary”, który te 
zasoby udostępnia. Jeśli dzieło nowej ewangelizacji kojarzy się przede wszystkim 
z aktywizacją młodzieży, to szansa powodzenia tego dzieła zależy od mądrości 

22 Zob. D. Kurzydło, Formacja dorosłych w dojrzałej wspólnocie chrześcijańskiej. Współczesna 
perspektywa, w: Problemy dorosłych ludzi. Formacja chrześcijańska dorosłych a codzienne trudności 
życia, red. D. Kurzydło, Warszawa 2014, s. 13-20. 
23 Zob. Z. Czerwiński, Katechumenat dorosłych ochrzczonych jako model katechezy sakramentalnej, 
„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1(1989), s. 135-137.
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dorosłych, którzy pozostając dla następnych pokoleń świadkami odchodzącego 
świata, nadają walor ciągłości rozwojowi cywilizacji i kultury. Dorośli stają wobec 
ogromnej szansy, by odkryć jak ogromną siłę mamy jako ludzie w naszych przod-
kach i w ich dokonaniach (żywa tradycja). Bardziej praktycznie chodzi tu także 
o przepracowanie własnych relacji z przodkami, które – dzisiaj zwłaszcza w przy-
padku młodych dorosłych, dorastających w czasie szybkich przemian kulturowych, 
nierzadko pozbawionych dobroczynnej obecności rodziców – ujawniają wiele ran 
psychicznych i duchowych24. Wiele z tych spraw/problemów pozostaje niedo-
stępnych dla umysłu rozwijającego się młodego człowieka, i ujawnia się dopiero 
w cyklu życia. Jako dorośli powinni mieć możliwość odważnego stanięcia wobec 
własnych relacji i doświadczeń przeszłości w przyjacielskiej wspólnocie chrześcijan. 
Nawrócenie w tej perspektywie oznacza dla nich realny akt przemiany myślenia, 
które skazywało ich dotąd na życie w niewoli grzechu. Rozeznając zatem własną 
sytuację jako przestrzeń działania Boga – który przychodzi w Jezusie Chrystusie, 
by wyprowadzić z tej niewoli – dorośli chrześcijanie budują jednocześnie praw-
dziwą wspólnotę wiary – grzeszników, którzy doświadczyli życia Ducha Świętego 
i rozpoznali je we własnym sercu. Te opowieści także zmieniają myślenie człowieka. 
Katecheza dorosłych stanowić ma zatem przestrzeń rodzenia owoców nawróce-
nia; albo inaczej ma być przestrzenią wtajemniczania w proces nawrócenia, który 
pozwala człowiekowi rozeznawać własną sytuację życiową. Sztuka rozeznawania 
jest chyba największym wyzwaniem dla Kościoła dzisiaj. 

***

Stajemy dzisiaj wobec potrzeby radykalnej odnowy Kościoła; świat domaga się 
od Kościoła takiej odnowy. Ale przede wszystkim konieczność odnowy wynika 
z samej istoty chrztu św., który każe nam wyjść ze swoich „intelektualnych oko-
pów” i zająć się konkretnym człowiekiem naszych czasów – odrzucającym feudalną 
koncepcję religii i tęskniącym za braterską wspólnotą ludzi troszczących się o siebie 
nawzajem. Nie wystarczy chrzcić czy organizować piękne celebry; zmartwych-
wstały Chrystus zawsze bardziej zainteresowany jest szukaniem grzeszników: chce 
przez nas im powiedzieć, że ich kocha, że nie zważa na ich grzechy. Prawdziwe 
znaczenie sakramentalnej rzeczywistości Kościoła leży w umiejętności takiego 
uobecniania Chrystusa w realnej egzystencji człowieka, które czyni go wolnym. 
Wołanie Ezechiela jest zaproszeniem do wolności rozpoznanej w sercu i zwraca nas 
ku rzeczywistości serca, i każe rozpoznać jego aktualną rzeczywistość. Serce jest 
mieszkaniem – czytamy w Katechizmie – w którym jestem, gdzie przebywam (według 
wyrażenia semickiego: gdzie zstępuję). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym 
dla naszego umysłu ani dla innych; jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest 

24 Zob. P. Madre, Bóg uzdrawia dzisiaj, Poznań 2003. 
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ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, 
w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze 
życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest miejscem 
przymierza (KKK 2563). Modli się serce (KKK 2562). Jako Kościół ludzi ochrzczo-
nych Duchem Świętych – tych, co rozpoznali w Nim własną istotę – jesteśmy 
też wspólnotą misyjną, wezwaną by zaangażować się w codzienność człowieka, 
towarzysząc jego zmaganiom o życie. Katecheza dorosłych ma ogromny sens dla 
Kościoła, o ile chcemy towarzyszyć ludziom, a nie ich pouczać czy nawracać25. 
Mamy być Kościołem ubogim i prostym – wciąż rodzić się na nowo, odkrywając 
dar chrztu jako drogę, po której Bóg zmierza w naszą stronę. Jezus nigdy nie nazwał 
swego Ojca „absolutem” czy „majestatem”, lecz Ojcem wszystkich ludzi. I tę właśnie 
świadomość mamy nieustannie pogłębiać, realizując wezwanie Jezusa, by udzielać 
chrztu wszystkim narodom (zob. Mt 28,19). 

Człowiek współczesny bardzo potrzebuje Kościoła, bo potrzebuje doświad-
czenia rozmowy o żywym Bogu. Ale boi się Kościoła, ponieważ czuje się w nim 
niezrozumiany (jak mówi: nie dorasta od razu do ideałów, które się mu głosi). Boi 
się Kościoła, ponieważ obawia się konfrontacji z samym sobą i tego, że odkryje, 
iż jest niskiego wzrostu jak Zacheusz – grzeszny, mało warty, niedoskonały. Jeśli 
człowiek jest drogą Kościoła, to znaczy że to Kościół musi człowieka odnaleźć 
(motyw zagubienia jest często obecny w przypowieściach Jezusa, i Jezus nigdy nie 
mówi tam, że coś „samo się znajduje”). Współczesny człowiek szuka kogoś, kto 
rozpozna i opanuje jego lęk, kto potrafi słuchać i wprowadzić na drogę ocalenia 
(zbawienia). Bez względu na to, kim jest ów człowiek – i jakim jest nieprzyjacielem 
– przyjmijmy, że tak jak Zacheusz, rozgląda się za przechodzącym Jezusem. Czy 
będziemy drzewem, na które będzie mógł wejść? 

Streszczenie
W artykule Autor przedstawia znaczenie chrztu św. w życiu chrześcijanina jako do-

świadczenie obecności żywego Boga we wspólnocie eklezjalnej. Uzasadnia sens wychowania 
do chrztu i jego świadomości w życiu młodego i dorosłego chrześcijanina. Pokazuje, na 
czym polega zaangażowanie się w dar chrztu. Ukazuje też wyzwania, jakie stoją przed ka-
techezą we współczesnym świecie w warunkach szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Tekst 
posiada perspektywę katechetyczną, jest też głęboko zakorzeniony w tekstach biblijnych. 

Słowa kluczowe: katecheza, chrzest św. bierzmowanie, wspólnota inicjacyjna. 

25 Jan Paweł II twierdzi, że „zbyt wielką byłoby szkodą, gdyby Kościół wygłaszał odpowiedzi, które 
by się już nie spotkały z pytaniami, jakie zadaje sobie dzisiaj człowiek, świadomie wspinający się po 
szczeblach prawdy”. Zob. Jan Paweł II, Kościół jest solidarny z uniwersytetem w poszukiwaniu pełnej 
prawdy o człowieku, 2, w: Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 134. Por. KDK 10.
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Summary
In the article the author presents the importance of baptism in the Christian life as an 

experience of the presence of the living God in the ecclesial community. He justifies the 
meaning of education for baptism and its consciousness in the life of the young and adult 
Christians. He shows how the gift of baptism demands being involved into religion. He 
also shows the challenges that education has to consider in the modern world. The text has 
got a catechetical perspective, it is also deeply rooted in the biblical texts.

Keywords: catechesis, baptism, confirmation, initiating community.


