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poprzedzone odpowiednim nr:zv~wto~rantie:i:n 
grupowym czy i udzielone niezależnie od auenovlf>1 

rziałości "W tym co dzieciom z za·(:=h<Jw.anie1n 
które są wymagane do chrztu przyjmowanego poza okresem 

,,_.„., I ,...„...,.,..,.,,.,.,. 4 7 

Ponieważ katecheza ma na celu doprowadzenie do życia chrześcijań-
zatem nie można na przygotowaniu do sakramentu 

Trzeba ją prowadzić aż do względnie 
uu;:, . .1.<;;t:.o.u w religijnej 48 • 

PASTORAL PROBLEMS OF MENTALLY RETARDED CHILDREN 
AND YOUNG PEOPLE 

SUMM ARY 

During the times the increasing awareness 
manent rights of the person, one can observe a growing interest in the 
and young people who require special care; the so-called mentally retarded 
children. The fact of mental handicap does not in any way limit the basie 
and <lignity of the person, in the religious context the retarded 

as the privileged receivers of Gospel of Christ, who carne to 
News wants to recognize 

retarded children young people not only through specialized institutions but 
also in regular centres spiritual guidance. This group of young people 
care not only from the Church but frnm the parents as well. Likewise the 
parents of thos€ young people, because a child is introduced to religious concepts 
and into religious life mainly through the participation in the life of the religious 
environment. 

The condition o!f a fruitful educa:tion, also in the area of religious and 
life, is not only the conviction about human dignity and the il'ights of the mentally 
retarded but a basie knowledge the psychology of the in 
the area of their deficiencies and the positive features of their personalities. Mental 
handicap must not be an oibstacle in the participation in the sacramental of 
the religious and especially in receiving the Sacraments of Penance 
and Eucharist. The condition of receiving the Sacrament of Penance is the 
to differentiate between the good and the bad and some kind of ability to answer 
the questions asked by the priest to facilitate .confession. The Communion 
be by the child who is aware that the Eucharistic food is something holy, 
even if he does not realize Christ's presence in the Eucharist. Religious education 
and the catechesis of the children and young people who require special care 
should not only lead to the Saciraments of Christian initiation but to a relatively 
independent participation in the life of a religious community. 

41 Tamże; Wiara, modlitwa i życie w Kościele katovoic,k.t11n. jw. s. 206. 
48 K o t 1 a r s k i, jw. s. 209. 

HALINA WISTUBA 

PIERWSZE ODNIESIENIA MAŁEGO DZIECKA DO BOGA 

Współczesne kierunki 
ludzkiej 

1 Wieik ten 

1 Por. H. Sp i o nek: Rozwój i wychowanie małego dziecka. Warszawa 1967 
214 n. 

2 Por. S. Styr n a: Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego 
dziecka, W: Wychowanie w rodzinie Warszawa 1973 s. 116. 

3 Por. J. Ko ziele ck i: Koncepcje psychoLogiczne człowieka. Warszawa 1976 
s. 17 n., 101 n. 

Trzeba zauważyć, że w katechetyczno-duszpasterskich utożsamia 
się często pojęcie „małe dziecko" z pojęciem „dziecko przedszkolne'', co nie jest 
ścisłe. 
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pierwszy rok - całkowitej bezradności 

okres rozbudzenia życia duchowego 6 . 

.,...,„,..,„,"'"' 7
C''7" lata rozwoju człowieka są tak ważne dla rozwoju 

dzinie. 

ważne są dla postaw i rozw:oju jego 
praktyczne 

duszpasterzy. Tymczasem wśród 
zakorzeniona 

od 
„uczy 

a nawet czwartego roku 
wymawiać słowa 

albo przesuwa
czasu katechizacji 

wychowania religij
obecność w 

Uwzględnia 

a nie stronę 
można znaleźć uka

wyjaśnienia rozsiane po 
omawiających 

s Por. G. Roth: Phasen und Krisen des menschlichen Lebens in arztlicher 
Sicht. Wien s. 2 n. (mps). 

Rozwijające się stopniowo, lecz intensywnie ciało dziecka .prowokuje niejako 
rozwój zmysłowo-duchowy, co odbywa się przez bezpośrednie kontakty .z osobami 
z otoczenia 

7 Por. 
dorf 1971 s. 

und Glaube. Eine kleine Theologie fiir ELtern. Diissel-

8 Podręczniki dziecka (np. takich autorów, Claparede, Szuman, 
Baley) sporo miejsca rozwojowi fizycznemu, a mniej 

duchowemu małego dziecka. 

PIERWSZE ODNIESIENIA DZIECKA BOGA 

niewielu 
nich: M. Leist Erste 

Glaube 12. Autorka 

yr n a, 
Zachodu. „Ateneum Kapłańskie" 

podstawowa funkcja 
ków-Ląd 1977 s. 75-91. 

warto zwrócić uwagę na dwie 
Gott 11 oraz J. Klink Kind und 

zwraca do rodzi-
mówić o Bogu 
Przemawia ......... ,~ , ..,. .... AV 

10 Przydatne byłoby opracowanie konferencji-wskazań wychowawczych dla 
małych dzieci oraz informacji dla katechetów przedszkolnych 

o „religijnym dzieci trzyletnich, aby wiedzieli, do czego na-
wiązać w ich przeżyciach, a co nalezy uzupełnić. 

11 Erste Erfahrungen mit Gott. Die religiOse des Klein- und Vor-
schulkindes. 2. Aufl. Freiburg 1976. Pisząca jest doktorem filozofii i psychologiem 

Monachium. Ma na swoim ' koncie liczne publikacje pedagogiki 
._ ....... F>i..1.„ ..... J i seJ:{s1101og1cz:nej. 

12 Autorka pracuje Holandii. Jest wyznania prote8tanckiego. Książka została 
wydana w języku holenderskim i tłumaczona na niemiecki w 
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liczą się osoby w otoczeniu dziecka. 
a więc przez nakazy czy 

przez całoksztaU sytuacji .,_.,..,u·'"""'

·wrażliwej . ...., ...... ,..., ... ,„„ 

rodzinie dziecko wchodzi 

1a Po!r. K. P i w o w a r s k i: do życi.a rodzinnego we współczes-
nej katechezie. „Ateneum Kapłańskie" 71:1978 z. 418 s. 198 n. 

14 Por. Styrna, jw. s.117 n. 
1i> Por. Wilk, jw. s. 83; Kl i n k, jw. s. 45 n. 
111Por. Spionek, jw.s.23,25n. 

PIERWSZE ODNIESIENIA DZIECKA DO BOGA 

że nie wolno 
nie widać 

do lz"'r'•7«r•iH:i 

Por. Wilk, jw. s. 86 n. 
Por. Kl i n k, jw. s. 176. 

rn Por. S. Semik: Katecheza w rodzinie - „Kościele 
minare. Krn'ków-Ląd. T. 2. 1977 s. 102 n. 

do 
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słowami z 

A1nen" 20 . 

Rodzice 

ono 
dla nich nazwę. 

przeżycia, ma bardzo 
Jest z nim uczuc1iowo silnie 

słowo 
nie jest dla niego obojętny. 

dziecka będzie mu 
psychofizycznego, a 

paszcze-

jest kimś 
bliskim. W nad językiem dwadzieściorga dzieci 

aviu.te:Ln11L;11 stwierdzono, że rzeczownik osobowy „Bozia" pojawia się 
4 · ł k" 5 - 4 razy 21

• Boska" - , „an10 e . ___.:. , 
wiec do dziecka o Bogu bardzo dużo wcześniej 
ono będzie umiało wyrazić s:woje odniesienie do Boga. N~Le~y .to ,n,,,,,.,.,.....,,,.. 

odkąd tylko rodzice zauważą przejawy porozum1ema ze 

kilkumiesięcznym synem czy córką. 

20 Por. Le is t, jw. s. 11 n. 
21 s p i o n e k, jw. s. 175. 

Ci za 
czyna wtedy 

PIERWSZE ODNIESIENIA DZIECKA DO BOGA 

dziki i fiołki mają coś z wielkim i 
nabierać opiekuńczego stosunku do 

Chce o nie dbać, a nie niszczyć ::rn. 

niech za wsze do dziecka 
Bóg", albo po prostu „Pan Bóg". Nie 

nazwy . Dziecko ma bowiem wznosić się do 
a nie „przymierzać" wielkiego Boga do swoich małych możliwości. 

dzieckiem rodzice niech nie 
Jezus", Boża", 

Dziecko do trzech lat ma koncentrować 
który nas kocha, na Jego 
dziecko zaczyna odnosić 

niem wypowiada słowa „Ojcze nasz" przez 
też można zacząć wyjaśnianie słów 

ze zrozumie-

"'"'hri--.rrr-.c<.r„"''T to dziecko, 

które mamusia nosi siercem, i na zdirowe" 24. 

małe dziecko zaczyna kojarzyć narodzenie nowego człowieka 

Boga i z do ze rodziców. 
Wówczas i ono radośnie oczekuje narodzin maleństwa. 

Dopiero od czwartego ro'ku życia dziecko potrafi przeżywać Boga 
w grnnie rówieśników na przedszkolnych zajęciach katechetycznych. 

się wówczas dostrzegać Go we wszystkich sytuacjach swojego co
dzi€nnego życia. Ki,eruje do Boga razem z innymi modlitwę, w której 
uwielbia, dziękuje, prosi i przeprasza$ zależnie od potrzeb i okoliczności. 

22 Por. Le is t, jw. s. 35 n. 
23Por. Spionek, jw.s.267n. 
24 Por. Le is t, jw. s. 36 n. 
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Budzenie sumienia 

można od dziecka 
J..JLd.C\.,'n..'U rlr.ciT'<"l"70''""' w głosie i .w TV'•C<T".>"<J!T'i.O 

do 

:go nie 
karania. W zaczyna bać ni.e że 

unika kontaktu z Bogiem. Stopniowo t:raci chęć do modlitwy. 

sposobem małego dziecka do r> ..... •:>"'<YY-l-

kontaktu z. jest budz,enie wielkiej ufności w dobroć 
tym, nas ro:zm:n1·e, 

bo widzi, co i co nawet wtedy, gdy nie widzą nas ludzie. 
Gotów jest zawsze nam 

1
pomóc, gdy tego potr.zebujemy, gdy o fo prosimy. 

Chce nam wybaczyć, gdy przepraszamy. Kształtując takie ""n„,.,.,~„.,.....,,,:,,-,.,..,; 

Boga, dziecko będzie stopniowo uważać, aby nie zrobić nic takiego, co 
wielkiemu, dobremu i kochającemu Bogu może nie podobać. Zau-

że .to, co się nie po:doba również nie jest mile Jemu. 
Postara się więc przepiraszać rodzic6w i przepraszać Boga 26

• 

25 Por. W i 1 k, jw. s. 87 n. 
26 Le is t, jw. s. 45 n. 

PIERWSZE ODNIESIENIA DZIECKA DO BOGA 177 

THE FIRST GOD 

MA 

in scientific lite.rature and in the pedagogical practice little space 
devoted to the religious education of a small child although this is where the 
ioundations of Christian attitudes are formed. This is why attention should be 
drawn to the fact that, on the one hand, there is a need for such education and, 

- Seminare 
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on the other, it should be carefully planned. The first contacts of a child with 
God become the factors of either growth or set-back of religious life in later 
years. When the child is contacting God it is necessary to remember about the 
total contact, i.e. perception, expedience, action. It must not be forgotten, either, 
that a small child is educated in the sphere of religion by: the atmosph2re at 
home, the child's pcrayer, conversations between the parents, and the shaping of 
the conscience. In the process of religious education there are interwoven: i.mita
tion; the environment; the child's sensitivity to beauty, goodness, and love; the 
sense of right and \\'Tong. 

Ks. MIECZYSŁAW MAJEWSKI 

Z PROBLEMATYKI KATECHETYCZNEJ W BADANIACH 
KATEDRY KATECHETYKI KUL 

Istnieje współcześnie duże zapotrzebowanie na nauki empiryczne, 
techniczne i praktyczne. Ponieważ katechetyka w znacznym stopniu 
mieści się w wymienionych kategoriach, otwierają się przed nią szanse 
rozwojowe. Dzięki temu też współczesna katechetyka ogromnie posze
rzyła zakres swoich badań, weszła ze swoim decydującym zdaniem w 
sz,ereg dziedzin życia i przez to zdobyła sobie nie znany do tej pory 
autorytet. 

J a\k nigdy dotąd obecnie katechetyka posiada wielką liczbę fachow-
urządza się naukowe i spotkania praktyczne, wydaje 

mnóstwo książek teoretycznych i 
nych, wymienia się doświadczenia pomiędzy różnymi środowiskami. 

W minionym okiresie Polska 1bardzo powoli i w małym stopniu przeszcze
piała na swój teren światowe zdobycze katechetyczne, natomiast 
dokonuje się to stosunkowo szybko i na szerszą skalę. Do 
wają katechetycy z różnych państw, nasi zaś naukowcy dość często 
udział w zjazdach zagranicznych, 1by między innymi świat 

o rodzimych osiągnięciach. Ze zderzenia i przenikania doświadczeń 

i myśli Jmrzysfają obydwie wzbogacając się i upo
wszechniając konkretne zdobycze. 

Spoś.r1ód wielu polskich ośrodków znaczący 

Teologii Pastoralnej KUL, w iramach którego rozwija się rówmez spe
cjalizacja katechetyczna. Z jednej strony świadomie i dobrowolnie po
·c'ej:muje ona prace specjalistyczne, a z drugiej jest do tego zmuszana 
przez powszechne zainteresowianiie się katechezą, koni1eczność dialogu 
z człowiekiem nowej epoki i rzeczywistości oraz potrzebę wz,rastającego 
poziomu .nauczania i wychowania. Chcąc zaradzić nawoływaniom 
tyki katechetycznej, katedra katechetyki KUL wydaje książki indywi
dualne i prace zbiorowe, urządza sympozja tematyczne i O['gani:zuje spot
kania w teirenie. W bogatej działalności najważniejsz,e jednak są badania 
naukowe, ich zakres, profil i tematyka. 


