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WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA EDUKACJI RELIGIJNEJ 
WE WŁOSZECH

Wstęp

Kościół katolicki we Włoszech wpisuje się na stałe w  mozaikę kulturową 
i religijną całego społeczeństwa. Niezwykła witalność i dynamizm typowe dla 
południowego temperamentu znajdują swoje odzwierciedlenie również na płasz-
czyźnie refleksji teologicznej z zakresu edukacji religijnej. Można stwierdzić za 
J. L. Moralem, że włoskie społeczeństwo stoi na straży zasady, że fenomen religii 
zawsze towarzyszył człowiekowi i na wszystkich etapach rozwoju cywilizacji był na 
stałe wpisany w życie i rozwój człowieka. Wszelkiego rodzaju kryzysy i zachwiania 
w tożsamości współczesnej Europy tym bardziej przynaglają, aby uświadamiać 
potrzebę odniesień religijnych w życiu i rozwoju społecznym1.

Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie współczesnej koncepcji edukacji 
religijnej, która odbywa się we Włoszech. Nie chodzi jedynie o wskazanie teore-
tycznych założeń, ale również o odniesienie się do realnie funkcjonującej praktyki. 
Celem jest również ukazanie refleksji i praktyki zarówno w wymiarze założeń wy-
nikających z dokumentów Konferencji Episkopatu Włoch, refleksji akademickiej, 
jak i praktyki wybranych diecezji. 

Na wstępie należy dokonać wyjaśnienia pojęć podstawowych zawartych w samym 
tytule. Wydaję się, że pojęciem zasadniczym wymagającym sprecyzowania jest ter-
min „edukacja religijna”. W literaturze języka polskiego termin ten raczej nie jest 
spotykany. Jeśli nawet jest on używany to raczej intuicyjnie i bez podstaw opartych 
na jasnej definicji. Natomiast w literaturze języka włoskiego termin ten możemy 
odnaleźć w Dizionario di science dell’educazione pod hasem educazione religiosa2, co 
można przetłumaczyć na język polski właśnie jako edukacja religijna. Słownik ten 
podaje dość obszerną definicję rozpoczynając od stwierdzenia, że edukacja religijna 

1 Por. J.L. Moral, Ricostruire l`umanità della religione, Roma 2014, s. 5-7.
2 Por. Z. Trenti, Educazione religiosa, w: Dizionario di science dell’educazione, red. J.M. Prellezo, 
Roma 2008, s. 394-396. 
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„jest to w sposób naturalny zadanie każdej tradycji religijnej”3. Reasumując całą roz-
budowaną definicję do prostego sformułowania można przyjąć, że edukacja religijna 
to całość procesów wychowawczych ukierunkowanych na osiągnięcie dojrzałości 
w wymiarze religijnym4. Takie też rozumienie terminu edukacja religijna zostało 
przyjęte w złożeniach niniejszego tekstu. Uzupełniając powyższą definicję i powołując 
się na E. Albericha, można dodać, że jest do zjawisko niezwykle złożone i dostarcza-
jące różnych wielopłaszczyznowych problemów. Zdaniem E. Albericha za podstawę 
należy jednak uznać stałe zasady i praktykę edukacją osadzoną w przestrzeni życia 
religijnego. W ramach terminu edukacja religijna możemy wtedy wskazać pomniejsze 
terminy takie jak: nauczanie religii, edukacja chrześcijańska, katecheza, wychowanie 
rodzinne, inicjacja sakramentalna, a nawet dialog miedzy religijny5.

Niniejszy tekst przyjmując powyższe założenia terminologiczne postara się 
wskazać jak wygląda to złożone zjawisko we współczesnym kontekście włoskim. 
Niemniej jednak największy nacisk zostanie położony na zagadnienia związane 
z katechizacją i refleksją jej towarzyszącą.

Obraz Kościoła katolickiego we Włoszech

Republika włoska posiada obecnie około 60 milionów mieszkańców, którzy za-
mieszkują powierzchnię nieco ponad 301 tys. kilometrów kwadratowych. Ochrzczeni 
katolicy stanowią około 97% ogólnej populacji. Natomiast deklarowanych katolików 
jest około 87% ogólnej populacji. Owa różnica około 10% wynika z powiększającej 
się liczby ateistów bądź ludzi deklarujących się jako obojętni religijnie6. W całej 
społeczności deklarujących sie jako wierzący około 25% deklaruje się również jako 
regularnie praktykujący7. Około 10% z nich deklaruje swój związek z grupami lub 
ruchami religijnymi. Całość struktur kościelnych jest zorganizowana w ponad 220 
diecezji, ponad 25 tys. parafii. We Włoszech posługę pełni ponad czterystu biskupów, 
około trzydziestu tysięcy księży diecezjalnych i około piętnastu tysięcy kapłanów 

3 Tamże, s. 394. 
4 Por. Tamże, s. 394-396.
5 Por. E. Alberich, L’educazione religiosa oggi. Verso un chiarimento concettuale e terminologico, 
„Orientamenti Pedagogici” 44 (1997), s. 311-333.
6 Por. Hasło „Italia” w: https://it.wikipedia.org/wiki/Italia#Religione (20.12.2015).
7 Warto w tym momencie pokreślić, że dane te pochodzą z badań wynikających z deklaracji. Dane 
te nie zostały zweryfikowane poprzez badania empiryczne konkretnego liczenia wiernych. Pojedyn-
cze przypadki weryfikacji danych deklarowanych wykazały, że są one średnio o połowę zawyżone. 
W konsekwencji więc tę cyfrę 25%-30 % należy podzielić na połowę i dopiero wtedy osiągnie się 
uśrednioną dla całych Włoch realną liczbę osób praktykujących. Należy przy tym pokreślić dość 
duże zróżnicowanie w praktykach niedzielnych w poszczególnych regionach kraju. Por. S. Magister, 
Chi va a messa e chi no. L’incerto domani dell’Italia cattolica, w: http://chiesa.espresso.repubblica.
it/articolo/1344389 (20.12.2015).
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należących do zgromadzeń życia konsekrowanego. Całość struktur jest wspierana 
posługą ponad dwustu tysięcy katechetów świeckich8. 

Warto zauważyć, że jeszcze w 2010 roku około 94% rodziców posyłało swoje 
dzieci na godzinę nauczania religijnego, które odbywa się w szkołach. Natomiast 
blisko 85% młodzieży sama decydowała, aby uczęszczać na ten przedmiot w ra-
mach edukacji szkolnej. Obecnie wydaję się, że sekularyzacja zbiera swoje owoce 
i te punkty procentowe są nieco niższe9.

Dość ciekawie przedstawiają się dane statystyczne odnośnie do katechistów. 
Około 80% z całej liczby katechistów stanowią kobiety. Około 88% stanowią ka-
techiści posługujący wśród dzieci i młodzieży, a zaledwie 12% poświęca się pracy 
z dorosłymi. Około 60% z ogólnej liczby katechistów jest w wieku ponad 50 lat, 
a jedynie około 17% ma poniżej 30 lat10. Należy zauważyć, że mimo dużej pracy 
jaka została włożona na tym gruncie w ostatnich dziesięcioleciach liczba katechi-
stów, jak też i katechizowanych maleje11.

Kościół katolicki we Włoszech wyposażony w stosunkowo duże zaplecze mate-
rialne ma również zdolność oddziaływania na przestrzeni edukacji religijne poprzez 
różnego rodzaju instytucje. Są to biblioteki i muzea (ok. 2300), przedszkola (ok. 
6200), szkoły podstawowe (ok. 1200), szkoły średnie (ok. 1100), struktury akade-
mickie (ok. 130) i uniwersytety (5)12.

Analizując religijność we Włoszech, można zanotować pewną tendencję: im 
bardziej na południe od Rzymu tym religijność rośnie, ale rośnie tam również 
szybko średnia wieku praktykujących. W zdecydowanej większości są to starsze 
kobiety. Natomiast czymś pozytywnym może być fakt, że w północnej części kraju 
pojawia się niewielki wzrost młodzieży męskiej pośród praktykujących regularnie. 
Patrząc całościowo na strukturę społeczną można również stwierdzić, że tradycyjny 
model włoskiej rodziny opartej o zasady wychowania religijnego przeżywa dziś 
dość poważny kryzys lub właściwie stanowi już rzadkość13. 

Zjawisko szeroko rozumianej sekularyzacji życia społecznego bez wątpienia 
przyczynia się do wytworzenia dość trudnego klimatu wzrostu i rozwoju edukacji 
religijnej. W ostatnich latach należy do tego dodać jeszcze sprawy emigrantów, 
wielokulturowości czy nawet wpływ kultury islamu na klimat i sposób przeżywania 
wiary katolickiej w przestrzeni publicznej. 

8 Wszystkie dane statystyczne pochodzą z informacji opublikowanych w Internecie przez Konfe-
rencję Episkopatu Włoch (CEI). Por. Conferenza Episcopale Italiana, La Chiesa cattolica, w: http://
www.cesnur.com/la-chiesa-cattolica/ (20.12.2015).
9 Por. tamże. 
10 Dane te pochodzą z tekstu zamieszczonego na stronie internetowej diecezji Turtyn. Por. Alcuni 
flash sulla catechesi nel mondo, w: http://www.indaco-torino.net/gens/08_34_03.html (20.12.2015).
11 Por. Conferenza Episcopale Italiana, La Chiesa cattolica, dz. cyt. 
12 Tamże.
13 Por. Religiosità e ateismo in Italia nel 2014, w: http://www.doxa.it/news/religiosita-e-ateismo-in-
-italia-nel-2014/ (20.12.2015).
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Współczesna refleksja 

Zagadnienie współczesnej refleksji należy podzielić właściwie na dwie płaszczy-
zny. Pierwsza to myśl podana w nauczaniu oficjalnym Kościoła Katolickiego we 
Włoszech. Natomiast druga to myśl opracowana na uniwersytetach lub wydziałach 
zajmujących się zagadnieniem edukacji religijnej. 

Jeśli chodzi o  płaszczyznę nauczania Kościoła w  wymiarze Konferencji 
Episkopatu Włoch to warto przytoczyć jedynie najnowsze dokumenty. Właściwie 
to one stanowią punkt wyjścia do praktyki duszpasterskiej. Pośród dokumen-
tów, które mają wpływ na obecną praktykę edukacji religijnej należy wymienić 
tekst bazowy i fundamentalny w całej praktyce posoborowej: Il Rinnovamento 
della Catechesi – Documento Base (1970)14. Natomiast pośród współczesnych do-
kumnetów na uwagę zasługują: Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia 
(2001)15, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia (2004)16, 
Comunicazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della 
Chiesa (2004)17. Najnowszymi dokumentami związanymi z edukacją religijną są 
wydany w 2010 roku Educare alla vita buona del Vangelo – Orientamenti Pastorali18, 
ktróry daje wytyczne na drugie dzięsięciolecie w duszpasterstwie Kościoła we 
Włoszech oraz Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 
Italia19 z 2014 roku. Ten najnowszy dokument jest odpowiedzią Episkopatu Włoch 
na adhortację Papieża Franciszka Evangelii gaudium. To również swoiste odnowie-
nie spojrzenia na sprawę pogłębiania wiary i relacji z Jezusem. Mimo że autorzy 
tekstu podkreślają, że nie jest to nowa wersja „dokumentu bazowego” (Documento 
di Base) to jednak wydaje się, że ten dokument stanowi podstawę do najnowszej 
refleksji katechetycznej. Można powiedzieć, że główne postulaty tego dokumentu 
to: katecheza ewangelizacyjna, odnowienie kerygmatyczne i katechizacja osób 
dorosłych20. 

14 Por. Conferenza Episcopale Italiana, Il Rinnovamento della Catechesi. Documento Base, Roma 
1970.
15 Są to wytyczne duszpasterskie Konferencji Episkopatu Włoch na pierwsze dziesięciolecie 
dwudziestego pierwszego wieku. Por. Conferenza Episcopale Italiana, Comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia, Roma 2001.
16 Por. Conferenza Episcopale Italiana, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. 
Nota Pastorale, Roma 2004.
17 Dokument ten daje podstawowe wytyczne do komunikacji wiary. Nie ma w nim mowy w sposób 
bezpośredni o edukacji religijnej. Zasługuje on jednak na szczególną uwagę z racji na przejrzysty 
język i sposób mówienia o sprawach wiary i religii. Por. Conferenza Episcopale Italiana, Comuni-
cazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, Roma 2004. 
18 Por. Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo – Orientamenti Pastorali, 
Roma 2010.
19 Por. Conferenza Episcopale Italiana, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi 
in Italia, Roma 2014. 
20 Por. tamże, s. 9-11.
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Na uwagę w ogólnym spojrzeniu na zagadnienie edukacji religijne we Włoszech 
zasługuje również refleksja akademicka. Zagadnienia związane z katechizacją, z na-
uczaniem religii w szkole, czy nawet z ewangelizacją są podejmowane na większości 
wydziałów teologicznych różnych uniwersytetów. Należy tu wymienić Papieskie 
Uniwersytety i Akademie w Rzymie, jak również wydziały teologiczne z Mediolanu, 
Florencji, Neapolu czy Palermo. W szerokim zakresie szczegółowa refleksja zagad-
nień związanych z edukacją religijną prowadzona jest jednak jedynie na Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium21 i Università Pontificia Salesiana22.

Nieocenioną zasługę w rozwój refleksji nad szeroko rozumianą edukacja religijną, 
a szczególnie nad katechizacją ma departament Pastorale giovanile e catechetica 
z Università Pontificia Salesiana. Jest to międzywydziałowy departament, gdzie myśl 
teologiczna splata się z najnowszymi osiągnięciami nauk o edukacji23. Jego tradycje 
sięgają roku 1940, kiedy to zostało ustanowione Ateneum Salezjańskie. W obecnej 
formie, łączącej dwa wydziały istnieje od roku 198624. To departament, z którym 
wiążą się takie postaci jak: Joseph Gevaert, Cesare Bissoli, Ubaldo Gianetto, Riccardo 
Tonelli, Emilio Alberich i wielu innych. To także publikacje fundamentalnych słow-
ników z zakresu nauk związanych z edukacją religijną: Dizionario di Catechetica25, 
Dizionario di Pastorale Giovanile26, Dizionario di scienze dell’educazione27. Jest to 
wydział, który nieustanie wnosi wkład w rozwój współczesnej myśli katechetycznej, 
nie tylko we Włoszech, ale również w całej Europie. Liczne sympozja, spotkania, 
otwarcie na świat różnych dziedzin nauki, bliska współpraca z Watykańskim kon-
gregacjami sprawiają, że ta myśl ciągle się odradza i aktualizuje28.

W całej strukturze instytucji zajmujących się w sposób zorganizowany refleksją 
nad katechezą współczesną we Włoszech należy wymienić włoski odpowiednik 
polskiego Stowarzyszenia Katechetyków Polskich jakim jest Associazione Italiana 
Catecheti29. To stowarzyszenie, które istnieje od 1976 roku i skupia wszystkich 
zainteresowanych zganieniami i kształtem katechezy we Włoszech. Najnowsze 

21 Szczegółowe informacje na temat zakresu studiów i prowadzonych badań można znaleźć na 
stronie internetowej: http://www.pfse-auxilium.org/ (20.12.2015). 
22 Por. https://www.unisal.it/ (20.12.2015). 
23 Por. https://www.unisal.it/dip-pastorale-giovanile-e-catechetica (20.12.2015).
24 Por. https://www.unisal.it/dip-pastorale-giovanile-e-catechetica/chi-siamo47 (20.12.2015).
25 Por. Istituto di Catechetica dell’UPS, Dizionario di Catechetica, Roma 1986. 
26 Por. Istituto di Teologia Pastorale dell’UPS, Dizionario di Pastorale Giovanile, Roma 1989.
27 Por. Facoltà di scenze dell’educazione, Dizionario di scienze dell’educazione, Roma 2008.
28 Dla przykładu można wymienić coroczne sympozja interdyscyplinarne, gdzie poświęca się uwagę 
współczesnym zagadnieniom i wyzwaniom, którym musi sprostać szeroko rozumiana edukacja 
religijna. Ostatnie takie sympozjum było poświęcone katechezie ludzi młodych w kontekście świata 
medialnego. Por. Istituto di Catechetica dell’UPS, La catechesi dei giovani e i new media, Roma 2015.
29 Por. http://www.catechetica.it/ (20.12.2015).
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badania prowadzone przez to stowarzyszenie umiejscawiają katechezę w kontekście 
nowych wyzwań edukacyjnych30.

Aktualne kierunki refleksji teologicznej

Najnowsze ujęcie zagadnień związanych z edukacją religijną znajduje swoje 
odniesienie w wspomnianym już dokumencie Konferencji Episkopatu Włoch 
Incontriamo Gesù. Ogólny zamysł tego dokumentu stwierdza, że troskę o wycho-
wanie religijne należy rozpatrywać w kontekście nakazu misyjnego Chrystusa. 
Zadaniem centralnym nauczania i katechezy jest „nawrócenie i formacja sposobu 
myślenia na wzór Chrystusa”31. 

Czymś ciekawym a zarazem wartościowym jest fakt, że cały dokument rozpa-
truje edukację religijną w perspektywie pozytywnej. Nie skupia się on jedynie na 
problemach czy wyzwaniach, ale dostrzega również wiele pozytywnych elementów 
i działań. Ze szczególnym uznaniem odnosi się do pracy rodziców i zadań jakie 
ma rodzina w procesie edukacji religijnej32. Apeluje jednocześnie do wszystkich 
zaangażowanych w rozwój wiary o właściwy kompromis pomiędzy tym, co po-
chodzi z serca, a tym co pochodzi z intelektu. Doceniając wszelkie osiągnięcia 
pedagogiki nie należy przy tym zapominać o wartości modlitwy i refleksji w pro-
cesie wychowywania33. Dokument przypomina również o wartości wspólnoty 
w całym procesie edukacyjnym. Wspólnota jest bowiem jedynym miejscem gdzie 
można zarazem pogłębiać doktrynę jak i celebrować prawdy wiary34. Cały proces 
edukacyjny ma mieć charakter formacji i wychowania do wrażliwości biblijnej, 
liturgicznej, charytatywnej i duchowej35.

Patrząc całościowo na proces edukacji religijnej, a w szczególności na katechezę 
należy zauważyć, że z poziomu refleksji teologicznej całość zmierza w kierunku 
posługi ewangelizacyjnej. Sama katecheza chce czynić kolejne kroki w kierunku 
współczesnych wyzwań, które utrudniają człowiekowi osobową relację z Bogiem. 
W 2012 roku w czasie spotkań katechetycznych w poszczególnych regionach 
Włoch opracowano cztery główne wytyczne odnośnie najbardziej pilnych zadań. 
Na pierwszym miejscu postawiono zadanie towarzyszenia rodzinom w procesie 
wychowywania religijnego. Stwierdzono również potrzebę pogłębionej refleksji 
i troski w zakresie przygotowania do chrztu rodziców dzieci. Jako kolejne zadanie 

30 Por. http://www.catechetica.it/associazione/linee-programmatiche/ (20.12.2015).
31 A. Bagnasco, Presentazione, w: Conferenza Episcopale Italiana, Incontriamo Gesù, Roma 2014, 
s. 7.
32 Por. U. Montisci, La famiglia nell`iniziazione cristiana: problema o risorsa?, „Catechesi” 73 (2004) 
1, s. 55-64; Incontriamo Gesù, n. 5-7.
33 Por. tamże, 9.
34 Por. tamże, 14-15.
35 Por. tamże, 23.
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duszpasterskie postawiono przywrócenie niedzieli właściwego świątecznego wy-
miaru. Przypomniano również potrzebę ciągłej formacji ludzi tworzących wspól-
notę Kościoła; chodzi tu o formację zarówno katechetów jak i katechizowanych36.

Całość procesu związanego z wychowaniem religijnym, wychowaniem w wierze 
ma opierać się na formie apostolatu, gdzie następuje zmiana mentalności, a wiara 
rozwija się również na płaszczyźnie świadomości37. Chodzi o ukształtowanie 
myślenia apostolskiego na wzór Chrystusa. Można to wyrazić posoborową zasadą: 
„Wychowywać w sposobie myślenia Jezusa Chrystusa, aby widzieć historię tak jak 
On, aby widzieć życie tak jak On, aby mieć nadzieję tak jak On, aby żyć z Nim we 
wspólnocie z Ojcem i Duchem Świętym”38.

Warto również podkreślić, że najnowszy dokument w zakresie rozumienia 
terminu „katecheza” pozostaje bardzo wierny względem Dyrektorium Ogólnego 
o Katechizacji z 1997 roku. Jako pierwsze zadanie katechezy stawiana jest po-
moc w poznaniu, celebrowaniu, przeżywaniu i kontemplowaniu tajemnicy Jezusa 
Chrystusa. Katecheza to posługa polegająca na wychowywaniu, pogłębianiu wiary 
oraz na umacnianiu relacji osobowej z Jezusem Chrystusem39.

Współczesne kierunki rozwoju 

Badając zjawisko edukacji religijnej we Włoszech można wyróżnić trzy podsta-
wowe miejsca, gdzie się ona dokonuje. Pierwszorzędnym miejscem jest rodzina. 
Towarzyszy temu edukacja wiary, która dokonuje się przy parafii oraz nauczanie 
religii, które dokonuje się w szkole. 

Obecnie obowiązujący model nauczania religii katolickiej we włoskich szko-
łach jest oparty na Konkordacie zawartym pomiędzy Republiką Włoską a Stolicą 
Apostolską w 1984 roku. Mimo że dyskusja i spory o kształt tego przedmiotu w sys-
temie edukacyjnym trwają nieprzerwanie od 1984 roku, to został wypracowany dość 
stabilny i trwały model40. To nauczanie ma charakter pedagogiczno-dydaktyczny 
i zasadniczo jest zgodne z celem działania szkoły. Cały system i program tego przed-
miotu odnośnie do treści ma być natomiast zgodny z doktryną katolicką. Jednak 
nie można tu mówić o promocji wiary. Jest to raczej „neutralne” lub wręcz „martwe 
studium” pozbawione zasadniczo elementu celebracji i przeżyciowości. Oficjalne 
porozumienie stwierdza, że „Konferencja Episkopatu Włoch (…) utrzymuje, że 

36 Por. C. Scuito, Un quadro della catechesi in Italia, „Il Regno – Documenti” 19 (2012), s. 603-620.
37 Por. Incontriamo Gesù, n. 10.
38 Conferenza Episcopale Italiana, Il Rinnovamento della catechesi, Roma 1970, n. 38. 
39 Por. Incontriamo Gesù, n. 21-25.
40 Por. La Santa Sede e la Repubblica Italiana, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana 
che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, w: http://www.vatican.va/roman_curia/
secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html (20.12.2015).
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nauczanie religii katolickiej przestrzega celów nie autokratycznej indoktrynacji, 
ale jest wykwalifikowanym prezentowaniem Ewangelii i chrześcijaństwa w optyce 
najszerzej rozumianej propozycji ze strony szkoły”41. Innymi słowy nauczanie re-
ligii w szkole ma polegać na promowaniu znajomości treści wiary chrześcijańskiej, 
zgodnie z celami i metodami właściwymi szkole. W tym kontekście sama wiara jest 
raczej rozumiana jako fakt kulturowy i socjologiczny niż przylgnięcie do Boga42. 

Nauczanie religii w szkołach jest traktowane fakultatywnie, jedynie w Południowym 
Tyrolu jest obowiązkowe. Mogą jednak brać w nim udział wszyscy uczniowie, nie-
zależnie od wyznania. Obejmuje ono od 1 do 2 godzin w programie tygodniowym. 
Nauczyciele religii zobowiązani się do posiadania kompetencji kościelnych (w poro-
zumieniu z biskupem) i kompetencji szkolnych (zatrudnienie daje szkoła)43. 

Frekwencja w 2014 roku wynosiła dla szkół podstawowych ok. 91%, dla szkół 
średnich ok. 80%, średnia dla całych Włoch wynosi około 88% i od kilkunastu lat 
utrzymuje się w niewielkiej tendencji spadkowej44. 

W ogólności można jednak stwierdzić, że nauczanie religii w szkołach włoskich 
dostarcza różnego rodzaju problemów zarówno uczniom jak i nauczycielom. Nie 
wiadomo właściwie jak daleko może posunąć się nauczyciel w mówieniu o Bogu, 
żeby nie była to już ewangelizacja czy katechizacja, a jedynie przekazywanie dok-
tryny osadzonej w realiach kulturowych. Można podać pewien przykład obrazu-
jący czy jest właściwie nauczanie religii we włoskim systemie edukacyjnym. Otóż 
jeśli temat dotyczy Modlitwy Pańskiej – Ojcze nasz to można wytłumaczyć czym 
jest ta modlitwa, można podać gdzie ją znajdziemy, jak jest zbudowana, ale nie 
można jej odmówić wspólnie. Modlitwa byłaby już bowiem celebracją45. Kolejnym 
miejscem, w którym edukacja religijna odbywa się na podstawie choćby ogólnych 
wytycznych bądź bardziej szczegółowych wskazań jest parafia46. Można stwier-
dzić, że w parafii dokonuje się edukacja religijna w przestrzeni szeroko rozumianej 
katechezy. Zadaniem biskupów, a potem i proboszczów jest zorganizowanie struk-
tur związanych z katechizacją najpierw na szczeblu diecezji, a potem i parafii47. 
W praktyce w większości parafii wygląda to tak, że katecheza odbywa się przy 

41 U. Poletti, Dichiarazione del Presidente della CEI in ocazione dell’intesa per l’insegnamento della 
religione cattoloca nella scuola publica, w: Intesa tra Atorità scolastica e Conferenza Episcoapale 
Italina per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, „Gazzetta Ufficiale della 
Republica” 20 XII 1985, nr 299.
42 Por. K. Misiaszek, Włoski model nauczania religii katolickiej, „Studia katechetyczne” t. 7, s. 63-67.
43 Por. tamże, s. 70-79; Conferenza Episcopale Italiana, Insegnare religione cattolica oggi. Nota 
pastorale dell’Episcopato italiano sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 
Roma 1991. 
44 Por. G. A. Battistella (red.), Insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane. 
Annuario 2014, Vicenza 2014, s. 4.
45 Por. C. Scuito, Un quadro della catechesi in Italia, „Il Regno – Documenti” 19 (2012), s. 603-620.
46 Por. Incontriamo Gesù, n. 23; Il volto missionario delle parrocchie, n. 6 
47 Por. Incontriamo Gesù, n. 6-7.
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parafii w wymiarze jednej godziny w tygodniu. Uczestniczą w niej dzieci od 2 klasy 
szkoły podstawowej. Spotkania prowadzą odpowiednio przygotowani katechiści. 
Całość katechezy parafialnej powiązana jest z katechezą sakramentalną48. Średnio 
przygotowanie do Pierwszej Komunii trwa od 2 do 3 lat. Następnie jest przygotowa-
nie do bierzmowania około 3 lub 4 lat. Później organizowane są grupy młodzieżowe. 
W katechezę parafialną sakramentalną można również wpisać przygotowanie do 
sakramentu małżeństwa. Katecheza parafialna to także katecheza osób dorosłych. 
Choć właściwie nadal stanowią one raczej wyzwanie niż rzeczywistość to można 
mówić o katechezach: biblijnych, liturgicznych, adwentowych czy wielkopostnych49. 

Wydaje się, że założenia zawarte w dokumentach i praktyka katechetyczna sta-
nowią w sytuacji włoskiej dwie różne rzeczywistości. Choć właściwie należałoby 
stwierdzić, że praktyka stara się ciągle wypełnić założenia teoretyczne. Obraz 
założeń teoretycznych jest bardzo bogaty i zgodny z wytycznymi Dyrektorium 
Ogólnego o Katechizacji50. 

Największa jednak rozbieżność jest chyba w przestrzeni edukacji religijnej, która 
dokonuje sie lub powinna mieć miejsce w rodzinie. Z jednej strony dokumenty 
i założenia teoretyczne podkreślają uprzywilejowaną pozycję rodziny, a z drugiej 
strony praktyka wykazuje kryzys w tej przestrzeni. Brak tradycyjnego i zarazem 
katolickiego modelu rodziny, wzrastająca liczba rozwodów i separacji, spadająca 
liczba osób zawierających sakrament małżeństwa, przesuwanie odpowiedzialności 
za rozwój wiary na parafię, a w ostatnich latach również wpływ różnych kultur 
nieeuropejskich to tylko główne przyczyny takiego stanu rzeczy51. Mimo że od 
2000 roku bardzo wyraźnie widać w dokumentach episkopatu Włoch troskę o ro-
dzinę i o edukację religijną dzieci właśnie w tej podstawowej komórce społecznej 
to założenia teoretyczne w zderzeniu z rzeczywistością codzienną okazują się nie-
wystarczające52. Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, że jedynie 
około 1% rodzin na pierwszym miejscu stawia troskę o to, aby wspólnota rodzinna 
był oparta na katolickich zasadach53.

48 Por. Servizio nazionale per il catecumenato, Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, 
Roma 2001.
49 Por. C. Scuito, Un quadro della catechesi in Italia, „Il Regno – Documenti” 19 (2012), s. 611-618; 
U. Montisci, L’iniziazione cristiana in Italia in un tempo di transizione, „Catechesi” 76 (2007) 3, 
s. 46-61.
50 Por. C. Scuito, Un quadro della catechesi in Italia, „Il Regno – Documenti” 19 (2012), s. 603-606.
51 Por. R. Volpi, La fine della famiglia, Milano 2007.
52 Por. Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita Buona del Vangelo, Roma 2010, n. 5; 12; 
14; Conferenza Episcopale Italiana, Lettera ai cercatori di Dio, Roma 2009, s. 23; Incontriamo Gesù, 
n. 5; 7; 24; 28.
53 Por. D. Cabras, Proposito di laicita: il rapporto CISF sulla famiglia in Italia, w: http://www.
forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/stato_la-
ico_liberta_religiosa/0001_cabras.pdf (20.12.2015).



106 Ks. Tomasz Kopiczko

Analizując powyższe fakty można stwierdzić, że edukacja religijna rozłożona 
w przestrzeni rodzinnej, szkolnej i parafialnej przeżywa obecnie swoiste trudności. 
Trudno tu mówić o jakimś katastrofalnym kryzysie, niemniej jednak lista wyzwań 
jest dość długa. Mons. Giulio Sanguineti, emerytowany biskup Bresci, dokonując 
systematycznej oceny katechezy we Włoszech dostrzegł cztery główne aspekty. 
Po pierwsze zauważył on zmianę sytuacji kulturowej i społecznej, co ma wpływ 
na kryzys rodziny. Po drugie podkreśla on fakt, że większa część „dynamiki” 
katechetycznej skupia się na dzieciach i młodzieży (6-14 lat), brak natomiast jest 
zorganizowanych struktur katechezy dorosłych. Po trzecie główny wysiłek po-
sługi katechetycznej skupia się na formach inicjacji – przygotowanie do Pierwszej 
Komunii i Bierzmowania. Czwarta obserwacja to właściwie wniosek, że w więk-
szości przypadków cel katechezy (doprowadzenie do dojrzałej wiary) nie ma szans, 
aby kiedykolwiek został osiągnięty. Edukacja religijna dzieci i młodzieży jest bez 
wątpienia czymś potrzebnym i ważnym. Jednak w przypadku ludzi młodych trudno 
mówić o ukształtowanej i dojrzałej osobowości. Taka natomiast postawa jest cechą 
ludzi dorosłych i tylko w tym przypadku można mówić o właściwym osiągnięciu 
celu edukacji religijnej54.

Podsumowanie i perspektywy 

Czymś niezwykle ważnym w spojrzeniu na zagadnienie edukacji religijnej we 
Włoszech jest fakt, że osobom zaangażowanym w ten proces nie brak optymizmu 
i nadziei na zmiany, wobec czego nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań. 
W ramach podsumowania wszystkich powyższych obserwacji warto również poka-
zać dynamizm współczesnych działań i inicjatyw, przynajmniej kilku wybranych, 
bardziej znaczących. 

Wiele diecezji podejmuje różne cenne inicjatywy. Diecezja Verona zdecydowała 
się na wprowadzenie programu katechetycznego, gdzie przygotowanie do sakra-
mentów inicjacji odbywa się w grupach razem z udziałem rodziców (Metodo a 4 
tempi)55. Diecezja Turyn w podobny sposób prowadzi przygotowanie do sakramen-
tów inicjacji chrześcijańskiej. Cały proces odbywa się w ramach małych grup razem 
z rodzicami przy parafii. Składają się na to dwa programy „Pastorale battesimale 
0-6 anni” i „Laboratori di formazione”56. Diecezja Florencja od wielu lat prowadzi 
dekanalne kursy formacyjne dla katechistów. Ciekawą inicjatywą ostatnich lat były 

54 Por. C. Fassi, Alcuni flash sulla catechesi nel mondo, dz. cyt.
55 Por. Metodo a  4 tempi, w: http://www.catechesiverona.it/index.php/metodo-a-4-tempi/ 
(20.12.2015).
56 Por. http://www.diocesi.torino.it/diocesitorino/s2magazine/index1.jsp?idPagina=24863 
(20.12.2015).
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katechezy do dorosłych kardynała Silvano Piovanelli57. Diecezja Bresia proponuje 
natomiast w ramach katechez dwa innowatorskie pomysły: spotkania katechistów 
w domach z rodzicami dzieci, które mają przyjąć chrzest oraz formację religijną 
opartą na dziełach sztuki58.

Na szczególną uwagę zasługuje Diecezja Mediolan i jej programy „Alleanza 
educativa” – przymierze edukacyjne polegające na skupieniu wysiłku parafii i ro-
dziny. Celem tego programu jest także wypełnienie przestrzeni pomiędzy chrztem 
a pierwszą Komunią59. Ciekawym pomysłem jest również program formacji ka-
techistów i ich formaterów. Cały program jest wpisany w regularne spotkania 
w strukturach dekanatów60.

Dokonując całościowego podsumowania zebranych materiałów na temat współ-
czesnej edukacji religijnej we Włoszech należy podreślić wielkie nadzieje, z jakimi 
odpowiedzialni za tę edukację podejmują liczne inciatywy. Pilną potrzebą jest bez 
wątpienia zorganizowanie ewangelizacji, która nie będzie jedynie akcją, a raczej 
szeroko rozumianym sposobem wypełniania posługi Słowa w odnowionym duchu, 
metodzie i formie. To także troska katechumenalna o ludzi już ochrzczonych. Z naj-
nowszych dokumentów wynika dbałość o to, aby już ochrzczeni stawali się w pełni 
ludźmi wiary. Kolejnym wyzwaniem, które dotyczy nie tylko Włoch, ale większości 
krajów europejskich jest zorganizowanie regularnej katechezy dorosłych. Wydaję 
się, że to może być najbardziej właściwy sposób edukowania religijnego. W tym za-
kresie dokumenty zwracają uwagę na tzw. mistagogię, czyli rozwijanie świadectwa 
wiary żywej i osobowej (przeżywanie sakramentów pokuty, Eucharystii, małżeń-
stwa). Z katechezą dorosłych wiąże się mocno temat troski o rodzinę. Patrząc na 
wymiar praktyczny i propozycje wielu diecezji można stwierdzić, że ta dziedzina 
obecnie w całej palecie pastoralnej Kościoła Katolickiego we Włoszech rozwija się 
dość dobrze61. 

Całość wytycznych zawartych w najnowszych dokumentach polega na tym, aby 
budować dojrzałą wspólnotę ludzi wierzących. Wspólnotę, gdzie dorośli będą nie 
jedynie nauczycielami, ale świadkami, nie jedynie ekspertami, ale tymi, którzy 
towarzyszą i biorą udział w rozwoju. Wspólnotę, gdzie „ja” zatraca się na rzecz 
„my”, wreszcie wspólnotę gdzie „być” poprzedza „działać”62.

57 Por. www.diocesifirenze.it/catechistico (20.12.2015).
58 Por. http://www.diocesi.brescia.it/diocesi/uffici_servizi_di_curia/ufficio_catechistico/ufficio_ca-
techistico.php (20.12.2015).
59 Por. Alcuni flash sulla catechesi nel mondo, dz. cyt. 
60 Por. http://www.chiesadimilano.it/cms/2.662/struttura-persone/uffici-e-servizi/settore-per-l-
-evangelizzazione-e-i-sacramenti/servizio-per-la-catechesi/news-per-home/formazione-diocesa-
na-per-equipe-formatori-decanali-1.114086 (20.12.2015).
61 Por. R. Pierfortunato, I nuovi orentamneti per l`annunzio e la catechesi in Italia, „Dosier Cate-
chista” 6 (2015), s. 14-15. 
62 Por. C. Torcivia, Per una criteriologia teologico-pastorale della dotrina teologica e dell`agire 
pastorale, w: red. G. Alcano, La catechesi educa alla gioia evangelica, Milano 2014, s. 113-135. 
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Streszczenie 
Artykuł porusza temat współczesnego ujęcia edukacji religijnej we Włoszech. 

Poszukiwania definicji terminu „edukacja religijna” wykazują złożoność tego zagadnie-
nia. Można mówić o bogatej przestrzeni życia, którą tworzą takie posługi jak: nauczanie 
religii, katecheza, ewangelizacja, edukacja wiary. Artykuł podaje zarys obrazu Kościoła 
Katolickiego we Włoszech; dokonuje analizy współczesnej refleksji na poziomie akade-
mickim i oficjalnego nauczania biskupów włoskich. Pokazane są kierunki rozwoju myśli, 
zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Współczesna troska o edukację 
religijną idzie równolegle w kierunku troski o rodzinę, troski o wspólnotę przeżywania 
wiary, troski o właściwe przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz 
troski o katechezę osób dorosłych. 

Słowa kluczowe: edukacja religijna, Włochy, katecheza we Włoszech, Kościół we 
Włoszech. 

THE CONTEMPORARY CONCEPT OF RELIGIOUS EDUCATION 
IN ITALY

Summary
The article brings up the subject of contemporary interpretation of religious education 

in Italy. Searching for the definition of the term ‘religious education’ proves complexity 
of this issue. We can deliberate on wealthy life space created by such services as: teaching 
religion, catechesis, preaching the Gospel, the faith education. In the further stage, the ar-
ticle presents the view of the Roman Catholic Church in Italy; it analyses the contemporary 
reflection on academic level and official teaching by Italian bishops. Afterwards there are 
directions of the development of thoughts presented, both in a theoretical and practical 
dimension. The résumé shows that contemporary concern for religious education parallels 
to care for families, care for a community contemplating the faith, care for relevant pre-
paration to sacramental Christian initiation as well as care for catechesis of adult people.

Keywords: religious education, Italy, catechesis in Italy, Church in Italy.

IL CONCETTO CONTEMPORANEO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA IN 
ITALIA

Riassunto
L’articolo si concentra sul modello contemporaneo di educazione religiosa in Italia. La 

ricerca per la definizione di “educazione religiosa” mostra la complessità della questione. Si 
può parlare di un ampio spazio della vita  formato da tali ministeri come l’insegnamento 
della religione, la catechesi, l’evangelizzazione, educazione della fede. L’articolo presente 
un’immagine della Chiesa cattolica in Italia; analisi della riflessione contemporanea sul 
piano accademico e l’insegnamento ufficiale dei vescovi italiani. Sono mostrati correnti 
di pensiero, sia teorici che pratici. Preoccupazione moderna per l’educazione religiosa va 
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parallela alla cura per la famiglia, per la comunità dei fedeli, per una corretta preparazione 
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana e per la catechesi degli adulti.

Parole chiave: educazione religiosa, l’Italia, la catechesi in Italia, la Chiesa in Italia
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