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EDUKACJA RELIGIJNA JAKO WSPARCIE 
W KRYTYCZNEJ KONFRONTACJI ZE ŚWIATEM – 

MODEL EDUKACJI RELIGIJNEJ W AUSTRII

„Nikt nie rodzi się, lecz staje chrześcijaninem”1  – wypowiedź autorstwa 
Tertuliana, niezależnie od jej teologicznej uniwersalności – zdaje się również od-
dawać aktualną sytuację chrześcijaństwa w austriackim społeczeństwie. Zdanie 
niejednokrotnie przypominane w opracowaniach naukowych i materiałach duszpa-
sterskich, stanowi punkt wyjścia dla pastoralno-katechetycznej praktyki Kościoła 
w Austrii. Stawanie się chrześcijaninem przestało być bowiem w tym kraju kwe-
stią jedynie kulturową czy społeczną. Wiara katolicka, przez stulecia określająca 
tożsamość austriackiej monarchii (a później krótko republiki) i przyjmowana 
przez jej obywateli – nierzadko bezrefleksyjnie – jako oczywista część kulturowej 
tradycji, staje się coraz bardziej przedmiotem osobistego i świadomego wyboru 
bądź odrzucenia.

Wspomniana zmiana nie pozostaje bez wpływu na sposób myślenia i dzia-
łania w odniesieniu do nauczania i wychowania religijnego. Celem niniejszego 
opracowania jest przedstawienie i analiza obowiązującego w austriackim Kościele 
modelu edukacji religijnej. Jest ona tutaj rozumiana jako ogół procesów nauczania 
i wychowania religijnego oraz socjalizacji religijnej w Kościele, rodzinie i społeczeń-
stwie.2 Jest to zatem pojęcie o najwyższym stopniu ogólności i niejednoznaczności 

1 Fiunt non nascuntur Christiani – Tertullianus Quintus Septimius Florens, Apologeticum. Ver-
teidigung des Christentums, tekst łaciński z niemieckim tłumaczeniem Carla Beckera, Darmstadt 
1984, s. 18.
2 Termin „edukacja religijna” został zaczerpnięty z tradycji anglosaskiej, gdzie katechezę (catechesis) 
i nauczanie religii (religious instruction) łączy się w refleksji pedagogicznej z całością wychowania 
chrześcijańskiego (christian education) lub – szerzej – wychowania religijnego (religious education). 
Podobne wypływy tradycji anglosaskiej widać też w podejściu do samej pedagogiki. W Polsce w ofi-
cjalnej klasyfikacji obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych jest ona określona wprawdzie jako 
„pedagogika”, ale niektóre wydziały lub instytuty przyjmują nazwę „studiów edukacyjnych” lub 
„nauk o wychowaniu”. Por. B. Milerski, Pedagogika religii, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, 
red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2008, t. 1, s. 262.
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w zestawieniu z innymi terminami katechetyki i pedagogiki religii.3 Natomiast 
słowo „model” (czasem jako synonimów używa się też określeń „koncepcja” lub 
„ujecie”) oznacza „całościowy system elementów personalnych, relacyjnych, tre-
ściowych, działaniowych i strukturalnych, integralnie ze sobą powiązanych, który 
zmierza do osiągnięcia wyznaczonych celów”4 edukacyjnych, katechetycznych bądź 
pedagogicznoreligijnych. 

Model jest zatem – ogólnie rzecz ujmując – przemyślaną teoretyczną strukturą, 
odnoszącą się do istniejącej lub planowanej rzeczywistości. W modelach określone 
elementy tejże rzeczywistości zostają uwypuklone, niektóre celowo uproszczone, 
a jeszcze inne, które wydają się mniej znaczące, pominięte. Model nie może bo-
wiem opisać jakiegoś zjawiska w całej jego złożoności. Poza tym modele – jako 
konstrukcje hipotetyczne – wymagają praktycznego sprawdzenia. Zgodność mo-
delu z rzeczywistością jest szczególnie istotna w pedagogice religijnej i katechetyce, 
zwłaszcza w kontekście wzajemnej zależności i wciąż jeszcze nieprzezwyciężonego 
napięcia między teorią i praktyką. U podstaw każdej katechetycznej praktyki, 
składającej się z celowo opracowanych i prowadzonych działań, leży uświadomiona 
bądź nieuświadomiona wizja teoretyczna. Teoria katechezy z kolei ma na celu zro-
zumienie, wzmocnienie lub zmianę katechetycznej praktyki. Teoria bez praktyki 
byłaby bezsensowna, a praktyka bez teorii zamieniłaby się w chaos. Stąd model 
katechetyczny (lub pedagogicznoreligijny) opiera się na wzajemnym oddziaływaniu 
teorii i praktyki, ponieważ domaga się per definitionem praktycznej weryfikacji5. 
Obowiązujący model, który stoi za aktualną praktyką, można więc rozpoznać 
dzięki interpretacji podstawy programowej i wypracowanych planów nauczania 
religii, projektów katechetycznych i pastoralnych6 oraz materiałów dydaktycznych. 
Dlatego prezentacja aktualnie obowiązującego modelu edukacji religijnej w Austrii 
zostanie oparta na analizie tychże dokumentów oraz literatury przedmiotu w za-
kresie nauczania religii i katechezy parafialnej7.

3 Analogicznie rzecz się przedstawia z pojęciem edukacji w ogóle, która jest definiowana jako ogół 
oddziaływań służących formowaniu się (zmienianiu, rozwijaniu) zdolności życiowych człowieka. 
Por. Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000, s. 54.
4 E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, s. 290.
5 Por. W. Nastainczyk, Katechese: Grundfragen und Grundformen, Padeborn-München-Wien-
-Zürich 1984, s. 62n; H. Rothbucher, Modellbegriff und Modellkritik, w: Handbuch der Religionspä-
dagogik, red. E. Feifel, R. Leuenberger, G. Stachel, K. Wegenast, Zürich-Einsiedeln-Köln 1974, t. 2, 
s. 277n.
6 Na temat znaczenia i opracowywania projektów duszpasterskich i katechetycznych w Kościele 
zob. P. M. Zulehner, Aufbrechen oder Untergehen, so geht Kirchenentwicklung, Ostfildern 2003, 
s. 36-38.
7 Katecheza rodzinna bywa w austriackiej literaturze katechetycznej włączana do katechezy para-
fialnej. Wychodzi się w tym przypadku od przesłanki, że każda rodzina należy do jakiejś wspólnoty 
parafialnej i dlatego podlega jej katechetycznemu oddziaływaniu. W niniejszym opracowaniu zostało 
przyjęte to samo założenie. Stąd podział na dwa – a nie tradycyjnie trzy – środowiska wychowania 
religijnego: szkołę i parafię.
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1. Spojrzenie w przeszłość

Austriacka myśl katechetyczna była – i niewątpliwie pozostaje – pod wpływem 
niemieckiej katechetyki i pedagogiki religii. Stąd procesy przeobrażeń, dotyczą-
cych spojrzenia na edukację religijną, wykazują w obu krajach pewne analogie. 
Jedna z ważnych zmian rozpoczęła się w połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego 
wieku. W niektórych austriackich i niemieckich parafiach pojawiła się wówczas 
katechetyczna praktyka, polegająca na tym, że dorośli katolicy, przeważnie bez spe-
cjalnego teologicznego i pedagogicznego przygotowania, jako świadomi członkowie 
wspólnoty parafialnej zaczęli przejmować odpowiedzialność za przygotowanie 
dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów: pokuty, Eucharystii i bierzmowa-
nia8. Zaobserwowano bowiem, że szkolne nauczanie religii przestaje w tym zakre-
sie wystarczać. Warto podkreślić, że nowa idea pracy katechetycznej nie zrodziła 
się w kuriach biskupich lub na wydziałach teologicznych, ale we wspólnotach 
parafialnych, wśród rodziców, zatroskanych o  wiarę swoich dzieci9. Dopiero 
z czasem ta katechetyczna orientacja w parafiach została naukowo opracowana 
i w Kościele katolickim nazwana „katechezą parafialną” (Gemeindekatechese)10.

Jedną z przyczyn rozwoju katechezy sakramentalnej w parafiach był zarysowu-
jący się kryzys nauczania religii, określanego wówczas jeszcze mianem „szkolnej 
katechezy”. W oficjalnej nomenklaturze funkcjonował model kerygmatyczno-an-
tropologiczny, jednak w praktyce – wskutek przemian społeczno-kulturowych oraz 
przełomu w samoświadomości Kościoła po Soborze Watykańskim II – katecheza 
w szkole zaczęła przekształcać się w lekcję religii i w związku z tym nie przynosiła 

8 Trudno dziś powiedzieć dokładnie, gdzie i kiedy ta praktyka się rozpoczęła. Z początkowego 
okresu znane są próby podejmowane przez Paula Weßa w wiedeńskiej parafii Wien-Machstraße, 
przez Antona Kalteyera w niemieckim Rüsselsheim oraz przez członków tzw. parafii zintegro-
wanej Hagen-Haspe. Por. B. Lutz, Gemeindekatechese, w: Lexikon der Religionspädagogik, red. 
N. Mette, F. Rikers, Neukirchen-Vluyn 2001, t. 1, s. 676, A. Kalteyer, Die Katechese heute im Lichte 
des zurückgelegten Weges, „Lebendige Ketechese” (1997), nr 1, s. 21. Swoje doświadczenia, związane 
z przeobrażeniami w praktyce parafialnej Paul Weß opisał póżniej w dwóch książkach: P. Weß, 
Gemeindekirche – Zukunft der Volkskirche: Der Lernweg einer Pfarrgemeinde, Wien-Freiburg-Basel 
1976; tenże, Gemeindekirche – Ort des Glaubens: die Praxis als Fundament und als Konsequenz der 
Theologie, Graz-Wien-Köln 1989.
9 Por. K. H. Schmitt, Katechese im Schwung des Zweiten Vatikanums und der Würzburger Synode. 
Theologische Erinnerungen und praktische Konsequenzen – wider der Resignation, w: Katechese im 
Umbruch. Positionen und Perspektiven, red. F. P. Tebartz-van Elst, Freiburg-Basel-Wien 1998, s. 18; 
tenże, Gemeindekatechese, w: Lexikon der Pastoral, red. K. Baumgartner Konrad, P. Scheuchenpflug, 
Freiburg-Basel-Wien 2002, s. 578.
10 Rozwijająca się tym samym czasie praktyka w parafiach ewangelickich jest w tym obszarze 
określana jako „pedagogika parafialna“ (Gemeindepädagogik). Por. K. Foitzik: Gemeindepädago-
gik/Gemeindekatechese, w: Gemeindepraxis in Grundbegriffen. Ökumenische Orientierungen und 
Perspektiven, red. C. Bäumler, N. Mette: München 1987, s. 186; tenże, Gemeindepädagogik, w: Neues 
Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe, red. G. Gottfried, R. Engelert, G. Miller, K. E. 
Nipkow, München 2002, s. 335-338.
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oczekiwanych rezultatów, szczególnie w zakresie wtajemniczenia chrześcijań-
skiego11. Tym samym zaczęto rozróżniać, a nawet oddzielać szkolne nauczanie 
religii od katechezy parafialnej. Rozdział ten zyskał urzędową kościelną aprobatę 
w Niemczech Zachodnich w połowie lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. 
Obradujący wówczas synod wydał dwa odrębne dokumenty dotyczące nauczania 
religii w szkole oraz katechezy. Znamienne, że w opublikowanych postanowieniach 
synodalnych ukazały się one nawet w dwóch różnych tomach12. Adolf Exeler, jeden 
ze współautorów wspomnianych dokumentów, pisze wprawdzie w swoim komen-
tarzu do nich o korelacji między nauczaniem religii a katechezą parafialną. Chociaż 
są to dwie różne formy religijnego nauczania i uczenia się, to jednak w jego opinii 
powinny się wzajemnie wspierać i uzupełniać13. Tym niemniej rozdział między 
nimi stał się faktem prawnie potwierdzonym przez niemiecki Kościół. Nauczanie 
religii w szkole przestało być katechezą.

Kościół w Austrii początkowo nie poszedł tak daleko. W opublikowanym 
w 1981 roku dyrektorium katechetycznym – niejako w odpowiedzi na sytuację 
w Niemczech – bronił stanowiska, że lekcja religii jest i powinna pozostać szkolną 
katechezą. Już we wstępie można przeczytać: „Tym, co odróżnia niniejszy dokument 
od postanowień ogólnoniemieckiego synodu, jest silne wyakcentowanie nauczania 
religii jako części katechetycznej działalności Kościoła. Chociaż tego typu stwier-
dzenie jest postrzegane w austriackim Kościele jako oczywistość, wydaje się jednak 
koniecznym, by je ponownie sformułować i uczynić punktem wyjścia dla dalszych 
rozważań”14. Konsekwentnie cały pierwszy rozdział austriackiego dyrektorium jest 
poświęcony uzasadnieniu tezy o katechetycznym charakterze szkolnego nauczania 
religii. Nie może być ono jedynie przekazywaniem wiedzy religijnej, ale powinno 
wprowadzać w pełnię życia chrześcijańskiego, realizując trzy nierozerwalnie złą-
czone ze sobą zadania: znajomość Słowa Bożego, celebrację wiary w sakramentach 
oraz wyznawanie wiary w praktyce codziennego życia. Lekcję religii należy zatem 
rozumieć jako szkolną katechezę (schulische Katechese), która ze swej strony zakłada 
i potrzebuje różnych form katechezy pozaszkolnej (außerschulische Katechese)15.

11 Por. D. Emeis, K. H. Schmitt, Handbuch der Gemeindekatechese, Freiburg-Basel-Wien 1986, s. 13.
12 Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Religionsunterricht in 
der Schule, w: Offizielle Gesamtausgabe. T. 1: Beschlüsse der Vollversammlung, Freiburg–Basel–Wien 
1977, s. 123-152; Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Das kateche-
tische Wirken der Kirche, w: Offizielle Gesamtausgabe. T. 2: Arbeitspapiere der Sachkommissionen, 
Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 37-97.
13 Różnica między nauczaniem religii a katechezą polega zdaniem A. Exelera zasadniczo na tym, 
że mają one różne punkty wyjścia i różnych adresatów. Por. A. Exeler, Das katechetische Wirken 
der Kirche, w: Synode – Ende oder Anfang, red. D. Emeis, B. Sauermost, Düsseldorf 1976, s. 108-116.
14 Österreichisches katechetisches Direktorium für Kinder- und Jugendarbeit, erarbeitet von der 
Projektgruppe Religionsunterricht der Österreichischen Kommission für Bildung und Erziehung, 
Wien 1981, s. 5.
15 Por. tamże, s. 7-9.
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Sformułowania zawarte w austriackim dyrektorium katechetycznym mają obec-
nie wartość jedynie historyczną16. Szybko okazało się, że tego, co autorzy doku-
mentu uważali za niepodważalną oczywistość, nie da się utrzymać w kontekście 
zmieniających się warunków społecznych i wewnątrzkościelnych. Takie zjawiska 
jak pluralizm, indywidualizm i oderwanie od tradycji spowodowały, że szkolne na-
uczanie religii nie było w stanie wypełnić wszystkich zadań i wymagań stawianych 
przed katechezą. Potęgowało to kryzys lekcji religii oraz frustrację nauczycieli – 
katechetów. Dlatego zaczęto poszukiwania modelu pośredniego między katechezą 
a religioznawstwem (Religionskunde). Ewoluowały one w kierunku wyznaniowej 
lekcji religii, która nie stawia sobie bezpośrednich celów katechetycznych, ale – 
w świetle wiary katolickiej – próbuje znaleźć odpowiedź na fundamentalne pytania 
o sens: Kim jestem? Dlaczego żyję? Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam?

Zwieńczeniem tych poszukiwań było opublikowanie w 2000 roku podstawy 
programowej i powiązanych z nią programów nauczania. Wyłania się z nich obraz 
lekcji religii, dzięki której szkoła może realizować swoje zadanie współdziałania 
w zakresie wychowania religijnego. Nauczanie religii jako przedmiotu szkolnego 
jest rozumiane w duchu służby uczniom i szkole, a ponieważ jest nacechowane 
konfesyjnie, realizuje swą posługę w oparciu o Objawienie biblijne i kościelną 
Tradycję. Poprzez zindywidualizowanie procesów nauczania traktuje poważnie 
różne stopnie kościelnej socjalizacji lub religijnych doświadczeń uczniów oraz 
pragnie dotrzeć do wszystkich, niezależnie od tego, jak zróżnicowane byłyby ich 
religijne nastawienia. Mając na uwadze integralność szkolnej edukacji, naucza-
nie religii stawia sobie cele kognitywne, afektywne i działaniowe, które realizuje 
zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka jako istoty ukierunkowanej na transcen-
dencję. W ten sposób odpowiedzi na zasadnicze ludzkie pytania o pochodzenie, 
przyszłość i sens zyskują określony wymiar religijny. W centrum zainteresowania 

16 Podobną wartość należy przypisać opisowi katechetycznego modelu szkolnego nauczania religii 
w Austrii, który znaleźć można w „Dizionario di catechetica” pod redakcją Josepha Gevaerta („Sia 
dal punto di vista della legge che dal punto di vista delle attese dei genitori e degli studenti, l’IR è 
inteso come C.”; Dizionario di catechetica, red. Joseph Gevaert, Torino 1986, s. 68). Należy zwrócić 
uwagę, że słownik ukazał się po raz pierwszy w 1986 roku czyli zaledwie pięć lat po publikacji au-
striackiego dyrektorium katechetycznego, a autor hasła „Austria” w tymże słowniku, Edgar Josef 
Korherr, wybitny katechetyk z Grazu, był jednocześnie głównym redaktorem dyrektorium. Nic 
zatem dziwnego, że w omawianym haśle opowiada się za modelem nauczania religii jako szkolnej 
katechezy, choć można pokusić się o stwierdzenie, że już wtedy taka koncepcja była bardziej po-
stulatem niż opisem rzeczywistości. Współcześnie z pewnością nie odpowiada realiom. Ten pogląd 
jednak – zapewne w ślad za słownikiem J. Gevaerta i wkazaniami autriackiego dyrektorium – bywa 
powielany w niektórych polskich publikacjach z zakresu katechetyki porównawczej, utrzymującymi, 
iż po dziś dzień nauczanie religii w Austrii jest szkolną katechezą (zob. np. R. Chałupniak, Katolickie 
wychowanie religijne w szkołach publicznych w jednoczącej się Europie, „Zeszyty Katechetyczne” 
2007, nr 1, s. 8), lub że wpisuje się ono w model katechetyczno-ewangelizacyjny (zob. np. P. Mąkosa, 
Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym, „Roczniki Pastoralno-
Katechetyczne” 2011, t. 3, s. 126).
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lekcji religii znajduje się uczeń. Stąd treścią nauczania jest zarówno ludzkie życie, 
jak i chrześcijańska wiara w jej historycznym rozwoju i aktualnym przeżywaniu 
we wspólnotach. Doświadczenia uczniów, związane z własną egzystencją, wiarą 
i światem, w którym żyją, są interpretowane z perspektywy wiary chrześcijań-
skiej, której centrum jest Jezus Chrystus. Jednocześnie uczniowie są zachęcani do 
podejmowania osobistych decyzji dotyczących wiary i kształtowania swego życia 
według jej zasad. Tym samym nauczanie religii przyczynia się w znaczący sposób 
do odkrywania sensu, kształtowania kompetencji religijnych oraz wychowania 
do wartości17.

Przedstawiona pokrótce wizja wyznaniowego nauczania religii w austriackich 
szkołach wykazuje istotny brak funkcji wtajemniczenia, dlatego nie sposób przypi-
sać mu charakteru katechetycznego. Powiązany z tą wizją model edukacji religijnej 
podlegał jednak dalszej ewolucji. Rozwój ten zbiegł się w czasie z wprowadzeniem 
w austriackim szkolnictwie koncepcji nauczania opartej na efektach kształce-
nia i kompetencjach. Obie wspomniane przyczyny spowodowały kolejną zmianę 
podstawy programowej nauczania religii po czternastu latach obowiązywania 
poprzedniej. 

2. Model nauczania religii w austriackich szkołach publicznych

W listopadzie 2013 roku Konferencja Episkopatu Austrii zaaprobowała nową 
podstawę programową nauczania religii dla nauczania początkowego (Volksschule). 
Weszła ona w życie z początkiem roku szkolnego 2014/2015 dla klas pierwszych i ma 
być sukcesywnie wprowadzana w klasach kolejnych18. Od 1 września 2016 roku za-
czyna obowiązywać podstawa programowa dla cztero- i pięcioletnich szkół średnich 
(Oberstufen allgemeinbildender höherer Schulen)19. Jako aktualnie obowiązujące 

17 Por. np. Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, mit der 
die Verordnung über die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen geändert wird. Bekan-
ntmachung der Lehrpläne für den Religionsunterricht an diesen Schulen, Bundesgesetzblatt für die 
Republik Österreich 2000, Nr. 133, ausgegeben am 11. Mai 2000, Teil II, s. 1110-1118.
18 Zob. Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht an der Volksschule, Wien 2013.
19 Zob. Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht an den vier- und fünfjährigen Oberstufen 
allgemeinbildender höherer Schulen (einschließlich des Lehrplans für die Wahlpflichtgegenstände), 
Wien 2016. W różnych typach szkół zawodowych obowiązują znowelizowane (opisane według 
efektów kształcenia) w 2014 r. podstawy z 2003 roku (zob. np. Lehrplan für den Katholischen Reli-
gionsunterricht an berufsbildenden höheren Schulen, Wien 2014). Reforma programowa nie dotknęła 
na razie tzw. Hauptschulen i niższych stopni szkół ogólnokształcących (obejmujących uczniów 
w wieku 10-14 lat), gdzie nadal w użyciu jest podstawa z 2003 roku (zob. Lehrplan für den katholischen 
Religionsunterricht an allgemeinbildenden höherer Schulen [Unterstufe] und Hauptschulen, Wien 
2003).
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zostaną niniejszym poddane bardziej szczegółowej analizie, poprzedzonej naszki-
cowaniem prawnego umocowania lekcji religii w austriackiej szkole.

2.1. Status prawny nauczania religii w Austrii

Prawo do organizowania zajęć z religii w austriackiej szkole publicznej (oraz 
w zrównanej w prawach szkoły publicznej) przysługuje na mocy ustawy z dnia 
13 lipca 1949 roku (z późniejszymi poprawkami20) wszystkim uznanym przez 
państwo Kościołom i związkom wyznaniowym21. Dla uczniów przynależących do 
określonego Kościoła lub związku wyznaniowego lekcje religii są obowiązkowe22, 
z możliwością pisemnej rezygnacji z zajęć przez ucznia, który ukończył czternasty 
rok życia. Do ukończenia czternastego roku życia decyzję o ewentualnej rezygnacji 
podejmują rodzice dziecka (§ 1, p. 2). 

Troska o prowadzenie i nadzorowanie nauczania religii przysługuje odpowied-
nim Kościołom lub związkom wyznaniowym. Organy nadzoru pedagogicznego 
zastrzegają sobie natomiast prawo kontroli lekcji religii pod względem organizacji 
i dyscypliny nauczania (§ 2, p. 1). Programy nauczania i rozkłady materiału w prze-
widzianym wymiarze godzin (dwie w tygodniu23) aprobują władze danego Kościoła 
lub związku wyznaniowego i podają do wiadomości kompetentnemu ministrowi 
(§ 2, p. 2). W nauczaniu religii wolno używać tylko takich podręczników i mate-
riałów dydaktycznych, które nie stoją w sprzeczności z wartościami społeczeństwa 
obywatelskiego (§ 2, p. 3).

Zarówno uczniom, jak i nauczycielom przysługuje prawo do zwolnienia z zajęć 
lekcyjnych przy szczególnych okazjach związanych z ważnymi wydarzeniami z ży-
cia szkoły (zwłaszcza nabożeństwami na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego) 
lub życia społecznego, a także związku z wymaganymi przez daną religię ćwicze-
niami duchowymi lub uroczystościami (§ 3, p. 2a). Jeśli większość uczniów danej 

20 Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, betreffend den Religionsunterricht in der Schule (Religionsunter-
richtsgesetz), BGBl. Nr. 190/1949, konsolidierte Fassung vom 27.04.2016.
21 Prawodawstwo w Austrii rozróżnia uznane (anerkannte) oraz zarejestrowane (registrierte) Ko-
ścioły lub związki wyznaniowe. Przywilej prowadzenia nauki religii, organizowania duszpasterstwa 
w szpitalach lub w wojsku itp. przysługuje tylko uznanym wspólnotom religijnym. Jest ich obecnie 
16. Zob. Bundeskanzleramt Osterreich, Religionen in Österreich. Übersicht der in Österreich aner-
kannten Glaubensgemeinschaften, Wien 2014.
22 Z wyłączeniem publicznych szkół zawodowych, w których religia jest przedmiotem nadobowiąz-
kowym. Zapis o wyłączeniu nie dotyczy jednak szkół zawodowych w krajach związkowych Tyrol 
i Voralberg oraz zawodowych szkół rolniczych i leśnych na terenie całego kraju (§ 1, p. 1 i 3).
23 Ilość godzin religii może ulec zmniejszeniu do jednej godziny tygodniowo w przypadku, gdy 
liczba uczniów w grupie nie przekracza 10 i nie ma możliwości łączenia grup. Zostaje obowiązkowo 
zmniejszona do jednej godziny, gdy ilość uczniów w grupie wynosi 3 lub 4, chyba że stanowi to 
połowę uczniów w danej klasie (§ 6, p. 2-3).
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placówki należy do któregokolwiek z wyznań chrześcijańskich, władze szkoły mają 
obowiązek we wszystkich salach lekcyjnych umieścić krzyże (§ 3, p. 2b).

Nauczyciele religii muszą posiadać obywatelstwo austriackie (§ 5, p. 1) oraz 
odpowiednie przygotowanie. Za ich wykształcenie odpowiadają poszczególne 
Kościoły lub związki wyznaniowe, które udzielają im upoważnienia (Ermächtigung) 
do nauczania w swoim imieniu (§ 4, p. 3). Koszty ich wynagrodzenia pokrywa 
państwo lub samorządy (§ 6, p. 1)24. W zakresie nauczanego materiału i jego zgod-
ności z doktryną oraz innych wymagań stawianych przez Kościoły lub związki 
wyznaniowe nauczycielom religii, odpowiadają oni przed władzami kościelnymi, 
w innych obszarach podlegają ogólnym normom prawa oświatowego (§ 3, p. 3). 
W przypadku cofnięcia upoważnienia przez kompetentne władze religijne, nauczy-
ciel traci prawo do nauczania religii, co może stanowić podstawę do rozwiązania 
stosunku pracy (§ 4, p. 4)25.

2.2. Model nauczania religii według podstaw programowych

Wizję katolickiego nauczania religii w Austrii znaleźć można zasadniczo we 
wstępach do podstaw programowych. Co do ogólnych założeń są one do siebie 
podobne, niezależnie od typu szkoły, dla której są przeznaczone26. Późniejsze 
szczegółowe rozpisanie treści oraz efektów kształcenia i kompetencji jest natural-
nym odzwierciedleniem przyjętych kategorii edukacyjnych. 

Preambuły podstaw programowych przypominają o długiej i bogatej historii 
nauczania religii w Austrii. Zwraca się uwagę, iż współcześnie musi ono stawić 
czoło nowym wyzwaniom w zróżnicowanym religijnie i kulturowo społeczeństwie, 
partycypując w zadaniach szkoły publicznej wyznaczonych przez austriacką kon-
stytucję. Nauczanie religii ma w nich swój udział poprzez wspieranie i promowanie 
wartości obyczajowych, religijnych i moralnych.

Efektem historycznego rozwoju jest wypracowanie modelu konfesyjnego naucza-
nia religii, które opiera się na korelacji między Objawieniem biblijnym i kościelną 
Tradycją a życiem i wiarą uczniów. Towarzyszą temu intencje ekumeniczne i mię-
dzyreligijne jako znak żywego dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi 
i religiami. Lekcja religii ma za zadanie zachęcić i – na ile to możliwe – uzdolnić 
uczniów do podjęcia w wolności osobistej decyzji dotyczącej wiary i wypływających 

24 Z wyjątkiem sytuacji, gdy lekcje religii w szkole są organizowane dla mniej niż trzech uczniów. 
Wówczas koszty wynagrodzenia pokrywa Kościół lub związek wyznaniowy (por. § 6, p. 4).
25 Ale nie musi. Ustawa zakłada wyjątki, między innymi ze względów humanitarnych. Gdy na 
przykład nauczycielowi religii pozostał krótki czas do emerytury, może – mimo że nie posiada 
prawa do nauczania -pozostać w stosunku pracy, o ile nie ma wobec niego innych zarzutów dyscy-
plinarnych (por. § 4, p. 5).
26 Dlatego w niniejszym opracowaniu odwołuję się do podstawy programowej dla nauczania po-
czątkowego; Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht an der Volksschule, dz. cyt., s. 3-11.
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z niej zobowiązań. Tym samym nauczanie religii wpisuje się w tradycję usystema-
tyzowanej i intelektualnie pogłębionej wiary chrześcijańskiej, bez chęci narzucania 
jej komukolwiek siłą. Należy je traktować jako zaproszenie skierowane do uczniów 
o różnym stopniu kościelnej socjalizacji, wychodząc przy tym od ich zróżnico-
wanych doświadczeń religijnych i etycznych oraz indywidualnych uwarunkowań 
i potrzeb. Tak rozumiana katolicka lekcja religii otwiera nowe perspektywy dla 
szkolnego uczenia się i umożliwia jego rozwój w kierunku nauczania pojmowanego 
jako towarzyszenie życiu uczniów.

Podstawy programowe podają szereg argumentów za potrzebą nauczania reli-
gii. Jego uzasadnienie dla życia jednostki zmierza w stronę możliwości zdobycia 
określonej kompetencji religijnej czyli świadomej konfrontacji z własnym życiem 
i jego wielkimi pytaniami: Co powinienem wiedzieć? Jak powinienem postępować? 
W czym pokładać nadzieję? Kim jest człowiek? Skąd przychodzę? Dokąd zmie-
rzam? Dlaczego istnieje niesprawiedliwość i cierpienie? Jak radzić sobie z winą? 
Jak pogodzić rzeczywistość z marzeniami o szczęśliwym życiu? Jaki sens ma życie 
i śmierć? Udzielane w duchu chrześcijańskim odpowiedzi mają być dla uczniów 
wyzwaniem. Chodzi w nim o poważny i dostosowany do wieku dialog, o wspólne 
poszukiwanie i stawianie pytań – bez udzielania przedwczesnych i ostatecznych 
odpowiedzi. 

Z powyższego wynika znaczenie katolickiego nauczania religii dla państwa 
i społeczeństwa. Konfrontacja z własnym pochodzeniem i przynależnością ko-
ścielną przyczynia się bowiem do kształtowania tożsamości katolickich uczniów, 
a tylko człowiek świadomy swej tożsamości może otworzyć się na innych. Wymaga 
to poznania innych światopoglądów i religii, kultur i trendów, które – nierzadko 
na różne sposoby konkurując ze sobą – odciskają swoje piętno na współczesnym 
pluralistycznym świecie. Nauczanie religii uzdalnia zatem do uznania innych 
przekonań i do popartej rzeczową argumentacją dyskusji z nimi. Przyczynia się 
również do zaangażowania uczniów na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony 
dzieła stworzenia, co oznacza przykładowo inspirowanie sprzeciwu wszędzie tam, 
gdzie zagrożona lub poniżona jest godność człowieka.

Dla Kościoła katolickiego nauczanie religii jest jednym ze sposobów potwierdze-
nia jego istnienia w świecie. Obecność w szkole sprawia też, że Kościół pozostaje 
wierny swej odpowiedzialności za wychowanie i tym samym za współpracę na 
rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie. Dzięki lekcjom religii Kościół ma też 
możliwość rozumienia siebie nie tylko jako wspólnoty nauczającej, ale i uczącej 
się w sensie potwierdzania własnej wiarygodności w warunkach współczesności, 
szczególnie w obliczu pokus, trudności i porażek. Powiązanie Kościoła z naucza-
niem religii jest oddziaływaniem obustronnym. Konfesyjność lekcji religii daje 
katolickim uczniom możliwość odniesienia do doświadczenia wiary wspólnoty 
oraz pewność, że za przekazywanymi im prawdami i wartościami stoi konkretna 
grupa religijna. Jednocześnie pozostawia się im wolność w określeniu własnego 
dystansu lub bliskości do wyznawanej przez Kościół wiary.
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Nauczanie religii ma również swój wkład w pedagogiczny rozwój austriackiego 
systemu oświaty, szczególnie pod względem ogólnie pojętej „kultury szkoły” czyli 
właściwego podejścia do różnorodności w kontekście religijnego i kulturowego 
pluralizmu. Poza tym określone kompetencje religijne (wiedzieć, potrafić, działać) 
wskazują na człowieka jako integralną całość, wskazując tym samym, że edukacja 
musi mieć odniesienie do życia. Wiąże się to z krytycznym zadaniem nauczania 
religii wobec tendencji do ekonomizacji oświaty i funkcjonalnego traktowania 
zdolności i umiejętności uczniów. Wartość i godność człowieka leży bowiem w nim 
samym, a nie w jego kompetencjach i osiągnięciach. Przypominanie o tym buduje 
kulturę wzajemnego szacunku i czyni szkołę miejscem wsparcia i rozwoju dla 
wszystkich.

Podając ogólne wskazania odnośnie celów i treści nauczania religii autorzy 
podstaw programowych wychodzą od prawdy o Wcieleniu. Skoro Bóg stał się 
człowiekiem w Jezusie Chrystusie, nie można odpowiedzialnie – zarówno z punktu 
widzenia teologii jak i pedagogiki religii – mówić o Bogu bez odniesienia do czło-
wieka, ani nauczać o człowieku bez spojrzenia na Boga. W tym sensie w centrum 
lekcji religii znajdują się uczennice i uczniowie. Należy z szacunkiem traktować 
ich doświadczenia związane z życiem, wiarą i światem. Dlatego treść nauczania 
stanowią jednocześnie ludzkie życie i wiara chrześcijańska. Natomiast celem jest 
osiągnięcie kompetencji religijnej, którą uczniowie osiągają przez konfrontację 
z innymi ludźmi i ich egzystencjalnymi nastawieniami, z nauczaną i przeżywaną 
własną wiarą, z religią w kontekście społecznym i kulturowym oraz z religijną 
i światopoglądową różnorodnością.

Ponieważ człowiek jest obrazem Boga, edukacja religijna jest pojmowana jako 
sposób, by wspierać młodego człowieka w rozwijaniu otrzymanych od Boga darów. 
Wpisuje się ona w ogólne zadanie systemu oświaty, jakim jest pomoc uczniom 
w dobrym przeżyciu swego życia. Na tym założeniu opiera się również edukacyjne 
uzasadnienie nauczania religii. Wśród innych przedmiotów wyróżnia się ono tym, 
że jako jedyny odpowiada uczniom na pytania o sens i wartości w szczególnej 
perspektywie wymagań i obietnic Boga.

Podstawy programowe wymieniają ogólne zasady dydaktyczne, jakimi powinno 
kierować się nauczanie religii. Należą do nich uwzględnienie wieku i warunków 
życia uczniów, odniesienie do ich doświadczeń, poglądowość, kompetencja i facho-
wość, aktywizacja i motywacja, indywidualizacja, zróżnicowanie i wspomaganie 
oraz ewaluacja wyników nauczania. Specyfika lekcji religii każe jednak wychodzić 
poza ogólne pryncypia dydaktyczne. Dlatego należy uwzględnić dodatkowo normy 
dydaktycznoreligijne, wśród których na pierwszym miejscu wskazana została 
„wierność Bogu i człowiekowi”, pozostająca ważną zasadą korelacyjną, polegającą 
na obustronnym interpretowaniu wiary i życia, konkretnej sytuacji i chrześcijań-
skiej Tradycji. W równym stopniu obowiązuje zasada „całości we fragmencie” jako 
leitmotiv dydaktyczno-religijnej praktyki. Nawet jeśli tok nauczania i uczenia się 
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jest prowadzony egzemplarycznie, powinien równocześnie odzwierciedlać cało-
kształt życia i wiary.

W przełożeniu na efekty kształcenia proces nauczania religii ma doprowadzić 
uczniów do zdobycia kompetencji w pięciu obszarach: 

- „dostrzega i opisuje” (aspekt percepcyjny) – uczeń zostaje uwrażliwiony na 
różnorodne przejawy religijności i na odkrywanie różnych dróg duchowości (zróż-
nicowane formy modlitwy, świętowania, rytuałów, języka religijnego, śpiewu, 
malarstwa, religijnego argumentowania czy zaangażowania społecznego itd.).

- „rozumie i interpretuje” (aspekt kognitywny) – uczeń jest wspierany w stawianiu 
pytań oraz poznawaniu znaczących opowiadań o udanym lub zagrożonym życiu, ze 
szczególnym uwzględnieniem tekstów biblijnych. Wiara, którą się żyje, domaga się 
bowiem wiedzy i refleksji nad tym, w co się wierzy. Z drugiej strony należy ukazywać 
przykłady postaci biblijnych, świętych Kościoła i bohaterów codzienności, którzy 
wiarygodnie ukazują różnorodne formy konsekwentnego życia wiarą.

- „kształtuje i działa” (aspekt performatywny) – uczeń jest uzdalniany do podję-
cia współodpowiedzialności za kształtowanie świata i działania w zglobalizowanym 
świecie na rzecz życia, pokoju i sprawiedliwości. Religijne zaangażowanie wobec 
świata, które jest nieodłączną częścią chrześcijańskiej Tradycji, zależy w dużym 
stopniu od umiejętności posługiwania się odpowiednim językiem. Stąd uczeń 
powinien posiąść umiejętność wyrażania uwielbienia, prośby, dziękczynienia, 
zdziwienia i skargi w różnych ich odcieniach. Do tego obszaru kompetencji należy 
również umiejętność odkrywania sensu przez zmysły27 oraz dostrzeżenia głębszego 
wymiaru ludzkiej egzystencji. Pozwala to uczniom przeczuć coś z tajemnicy Boga 
i człowieka oraz wejść z innymi w dialog na ten temat.

- „komunikuje i ocenia” (aspekt interaktywny) – uczeń zdobywa umiejętność 
obchodzenia się z wielością poglądów i przekonań (Differenzkompetenz). Katolickie 
nauczanie religii postrzega różnorodność współczesnego społeczeństwa jako szansę 
i ubogacenie, które wymagają uczenia się tolerancji, zakładającej jednocześnie 
uzdolnienie do rzeczowego sporu i sprzeciwu.

- „uczestniczy i decyduje” (aspekt partycypacyjny) – uczeń poznaje możliwości 
uczestniczenia w praktyce życia religijnego. Wsparciem dla nauczania religii, które 
poszerza zakres jego oddziaływania, jest w tym zakresie duszpasterstwo szkolne. 
Uczeń zostaje zaproszony do uczestnictwa w działalności Kościoła: w parafii, 
w grupach Caritas, w liturgii i przepowiadaniu Ewangelii. Doświadczenie osobi-
stego zaangażowania – także w samą lekcję religii – i refleksja na nim umożliwia 
uczniowi zakorzenienie w konkretnej wspólnocie i odnalezienie wartości dla siebie. 

Wymienione wyżej obszary kompetencyjne są następnie uwzględniane przy 
szczegółowym rozpisaniu materiału oraz konkretyzacji i strukturalizacji treści 
nauczania czy poszczególnych tematów.

27 W języku niemieckim gra słów: „Sinn durch Sinne erschließen”.
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2.3. Wnioski: nauczanie religii jako pomoc w radzeniu sobie z życiem

Lektura podstaw programowych pozwala na wysunięcie wniosków dotyczących 
modelu edukacji religijnej w austriackiej szkole. Trudno zaprzeczyć, że pojawiają się 
w nim pewne intencje katechetyczne. Są one jednak wyrażane dość ostrożnie („na 
ile to możliwe”), co jest skutkiem aktualnej sytuacji religijnej, zmieniającej się na 
niekorzyść chrześcijaństwa. Społeczeństwo austriackie uległo daleko idącej sekula-
ryzacji, dlatego poszukuje się takich sposobów dotarcia do młodego człowieka, które 
odpowiadałyby realiom, w których przyszło mu żyć. W modelu edukacji religijnej 
uwzględniony zostaje zatem pluralizm świata, a dominujące staje się ukierunko-
wanie antropologiczne, osadzone w rzeczywistości świeckiej, bez zamknięcia się 
wyłącznie w obszarze wartości specyficznie chrześcijańskich. Zasadniczym celem 
jest natomiast przygotowanie ucznia-katolika do radzenia sobie z różnorodnością 
opinii i poglądów oraz do aktywnego włączenia się w przemianę świata. Edukacja 
religijna w szkole ma budować i umacniać osobową i chrześcijańską tożsamość 
uczniów. Ma ich wspierać w poszukiwaniu dróg wiodących do udanego życia 
oraz pomóc w byciu szczęśliwym człowiekiem i chrześcijaninem. Stąd chodzi 
przede wszystkim o wprowadzenie w kulturę stawiania pytań, o uzdolnienie do 
poszukiwań w myśleniu i działaniu oraz o wsparcie w odnalezieniu własnej drogi. 
W realizacji celów i zadań nauczania religii na pierwszy plan wysuwają się reflek-
sja nad własnym życiem, orientacja na przykłady oraz spotkanie z różnorodnymi 
formami urzeczywistniania się chrześcijańskiej egzystencji.

Uderzająca w opisywanym modelu jest niemal zupełna nieobecność funkcji 
wtajemniczenia i wymiaru eklezjalnego w sensie włączenia w życie konkretnej 
wspólnoty. O tym, że jest to luka zamierzona, wynikająca z przyjętych założeń, 
świadczy wypowiedź Martina Jäggle, jednego z autorów podstaw programowych, 
dla austriackiej Katolickiej Agencji Prasowej. Jeszcze na etapie przygotowania 
nowych podstaw mówił on: „Nie wolno mylić szkolnego nauczania religii z wpro-
wadzeniem w praktykę religijną. Wprawdzie niektórzy tego oczekują, ale to jest 
sprawa rodziny i parafii czyli katechezy. Natomiast religia w szkole ma na celu 
edukację do krytycznej konfrontacji ze światem i innymi religiami”28.

Wydaje się, iż powyższa opinia zwięźle wyjaśnia brak eklezjalnej mistagogii 
w szkolnym nauczaniu religii w Austrii. Nie takie stawia sobie ono cele, nie takie 
są jego zadania. Nie jest traktowane jako katecheza, ponieważ w opinii osób od-
powiedzialnych za systematyczny przekaz wiary, miejsce na katechezę jest gdzie 
indziej. Skoro tak, należy kontynuując zapytać, jaki model katechezy realizowany 
jest w austriackich parafiach?

28 Wiener Religionspädagoge Jäggle gegen „religionsfreie Schule”, „kathpress“ z  30.03.2012  r. 
[dostęp: 8 września 2015  r.], dostępny w  Internecie: www.kathpress.at/goto/meldung/429410/
wiener-religionspaedagoge-jaeggle-gegen-religionsfreie-schule.
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3. Model katechezy parafialnej

Na podstawie analizy materiałów opracowanych na potrzeby katechezy parafial-
nej sakramentalnej (przygotowującej do Pierwszej Komunii Świętej29 i do sakra-
mentu bierzmowania30), do katechizacji rodziców i pozostałych dorosłych31 oraz 
literatury przedmiotu można wyróżnić trzy charakterystyczne kategorie religijnego 
nauczania i uczenia się w austriackich parafiach: mistagogię, spotkanie i gościnność.

3.1. Katecheza parafialna jako mistagogia

Chrześcijańskie pojęcie mistagogii pochodzi od Ojców Kościoła i oznacza do-
słownie wprowadzenie w tajemnicę, w specyficznie chrześcijańskim sensie – w ta-
jemnicę wiary, która jest celebrowana w sakramentach. W Kościele pierwszych 
wieków mistagogia odbywała się w okresie paschalnym, po przyjęciu sakramentów 

29 W austriackich parafiach używane są zasadniczo materiały i projekty, które zostały opracowane 
w Niemczech. Przy niektórych z nich współpracowali austriaccy katechetycy i katecheci. Nie sposób 
wymienić wszystkich materiałów. Na potrzeby niniejszego opracowania zostały przeanalizowane: 
W. Gies, Komm, geh mit. Auf dem Weg zur Erstkommunion, Freiburg-Basel-Wien 2002; F. Reitgen, 
Ch. Willers-Vellguth, K. Vellguth, Gott lädt uns alle ein. Der Erstkommunionkurs, Freiburg-Basel-
-Wien 2007; B. Salentin, Mit Jesus durch mein Leben. Erstkommunionvorbereitung in Familientagen, 
München 2004; H. König, K. H. König, K. J. Klöckner, Tut dies zu meinem Gedächtnis, München 
2005; A. Biesinger, H. Bendel, D. Biesinger, B. Berger, Gott mit neuen Augen sehen, Neuausgabe, 
München 2004. Ostatni projekt można też zaliczyć do kursów katechezy rodzinnej i z rodzicami.
30 Zob. F. Rohner-Dobler, Feuer in mir. Firmung als Initiation, München 2004; I. i H.-G. Spangen-
berger, Wo meine Sehnsucht ein Zuhause hat. Ein Firmkurs, München 2002; F. Reintgen, K. Vellguth, 
Menschen-Leben-Träume. Der Firmkurs, Freiburg-Basel-Wien 2009; J. Ehebrecht-Zumsande, Zu 
Hause bei Gott. Handreichung zur Firmvorbereitung, München 2010; C. Hofrichter (red.), Ich glaube. 
Handreichung zur Firmvorbereitung, München 2005; K. Waldau, H. Betz, U. Krauß, Abenteuer 
Firmung. Firmvorbereitung mit Sport, Spiel und Erlebnispädagogik, München 2006; B. Friedrich, 
Handbuch Firmvorbereitung. Ein Leitfaden für Begleiter/innen, München 2009; H.-J. Remmert, 
Firmung vorbereiten. Ein Werkstattbuch, Freiburg-Basel-Wien 2001; M. Lautenbacher, Die Firmung 
miteinander vorbereiten. Projekte, Gottesdienste, Gruppenstunden, Regensburg 2002; E. Gruber, Die 
Firmung. Begleitbuch zur Arbeit mit Firmgruppen, München 2000.
31 Zob. A. Reinders, Das Kommunionmütterbuch, München 2005; K. Roos, Mein Kind geht zur 
Erstkommunion. Eine Vorbereitung für Eltern, Meinz 1999; C. Hofrichter, Wir möchten, dass unser 
Kind getauft wird. Eine Handreichung für Taufgespräche in Elterngruppen, München 2003; J. Hauf, 
Familienbiographische Katechese. Unterwegs mit Familien in der Erziehungsphase, Ostfildern 2004; 
M. Ball, M. Kaune, U. Koch, Werkbuch Erwachsenenkatechese, München 1999; L. Tanner, K. Armb-
ruster, Neu anfangen. Impulse für ein befreites Leben, Lachen 2001; F.-P. Tebartz-van Elst, Handbuch 
der Erwachsenentaufe, Münster 2002; F. Bürger-Nock, H. Schuler, J. Scheuerecker, L. Wimberger, 
Grundkurs Erwachsenenkatechumenat. Leiterbuch, Stuttgart 2005.
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inicjacji chrześcijańskiej i miała na celu ich bliższe objaśnienie nowo ochrzczonym. 
Po epoce Ojców określenie to popadło w zapomnienie32.

W niemieckojęzycznej literaturze dotyczącej katechezy parafialnej, mistago-
gia jest rozumiana jednak bardziej w znaczeniu, które w latach sześćdziesiątych 
dwudziestego wieku nadał jej Karl Rahner. Należy ona do najważniejszych pojęć 
jego teologii, ma jednak z tradycyjnym pojmowaniem tego słowa tyle wspólnego, 
że również tutaj chodzi o pewną tajemnicę. Rozszerzone rozumienie mistagogii 
bazuje u K. Rahnera na założeniu, że to sam człowiek jest misterium, które wy-
kracza poza siebie ku absolutnej tajemnicy, obejmującej i przenikającej jego życie 
i historię. Tajemnicę tę nazywamy Bogiem33. Druga zasada mistagogii K. Rahnera 
zakłada, że bezwarunkowa tajemnica Boga jest dostępna każdemu człowiekowi. 
W tym kontekście „mistagogia wprowadza człowieka w tę tajemnicę, którą jest 
jego życie, to znaczy w historię miłości Boga do ludzi”34. 

Powołując się na K. Rahnera, w mistagogicznej katechezie parafialnej w Austrii 
nie chodzi – przynamniej nie w pierwszym rzędzie – o sakramenty, lecz o bez-
pośrednie doświadczenie Boga, które nie stoi w sprzeczności do codziennych 
doświadczeń życiowych, ale się w nich rozgrywa35. To znaczy, że każda jednostka 
w swych powszednich doświadczeniach dotyka Boga, choć w sposób niebezpo-
średni i niesystematyczny. Rola współczesnej mistagogii polega na tym, by pomóc 
człowiekowi odkryć Boga, za którym do tej pory często nieświadomie tęsknił, jako 
tajemnicę i wewnętrzną siłę swego życia36. 

Zgodnie z koncepcją K. Rahnera katecheza parafialna ma wychodzić od tych 
jeszcze nienazwanych doświadczeń i ukrytych tęsknot osoby. Nauczyć, w jaki spo-
sób można je odkryć i pielęgnować, należy do najważniejszych zadań katechezy. 
Aby je zrealizować, trzeba najpierw obudzić w człowieku niepokój poszukiwania, 
potrzebę odkrywania tajemnicy własnego życia. W tym kontekście pojawia się miej-
sce na nauczanie moralne. Przestrzegane przykazań i zasad Ewangelii winno być 
jednak rozumiane nie jako ślepe posłuszeństwo wobec ograniczającego osobę auto-
rytetu, lecz jako realizacja tęsknoty za udanym życiem. Moralność chrześcijańska 

32 W średniowieczu wyjątek stanowi mistyczna teologia Bonawentury, która zawiera wiele mista-
gogicznych intuicji. Bonawentura, wychodząc od ludzkiej egzystencji, stawia pytanie, w jaki sposób 
człowiek wchodzi w tajemnicę Boga i jaki kształt to doświadczenie przyjmuje w jego życiu. Teologią 
Bonawentury zajmował się szczegółowo K. Rahner i na jej podstawie rozwinął własną koncepcję 
mistagogii (por. M. Schambeck, Mystagogisches Lernen. Zu einer Perspektive religiöser Bildung, 
Würzburg 2006, s. 78-108).
33 Por. P. M. Zulehner, «Denn du kommst unserem Tun mit deiner Gnade zuvor…». Zur Theologie 
der Seelsorge heute. Paul M. Zulehner im Gespräch mit Karl Rahner, Düsseldorf 1984, s. 64.
34 K. Rahner, Die grundlegenden Imperative für den Selbstvollzug der Kirche in der gegenwärtigen 
Situation, w: Handbuch der Pastoraltheologie, red. F. X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr, L. Weber, 
Freiburg im Breisgau 1964-1972, t. 2/1, s. 269.
35 Por. A. Biesinger, H. Bendel, D. Biesinger, B. Berger, Gott mit neuen Augen sehen, dz. cyt., s. 12.
36 Por. I. i H.-G. Spangenberger, Wo meine Sehnsucht ein Zuhause hat, dz. cyt., s. 32-54.
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ukazuje bowiem człowiekowi taki rodzaj egzystencji, którego każdy w głębi serca 
dla siebie pragnie37.

Człowiek doświadcza na drodze swego życia wielu różnych, częstokroć ambi-
walentnych sytuacji. Doświadczenia te kształtują jego historię życia, nawet jeśli nie 
do końca zdaje sobie z tego sprawę. To, że na codziennych ścieżkach egzystencji 
obecny jest również Bóg, pozostaje dla człowieka nierzadko zakryte. K. Rahner 
zwraca szczególną uwagę na tzw. doświadczenia pierwotne: „Czym jest radość, 
strach, wierność, miłość, zaufanie i wiele innych, (…) człowiek doświadczył, jeszcze 
zanim zdołał się nad tym zastanowić i ubrać w słowa, czym jest to, co przeżywa 
i czego doświadcza”38. Tego typu doznania są wg K. Rahnera miejscem spotka-
nia Boga. Należy je zinterpretować w horyzoncie chrześcijańskiej wiary. Dlatego 
mistagogiczna katecheza osadza się na wyrwaniu człowieka z codzienności, by nie 
zadowalał się jedynie tym, co powierzchowne i banalne, ale podjął refleksję nad 
własnym życiem. Zastanowienie się nad jakąś sytuacją lub wydarzeniem stwarza 
szansę uwrażliwienia na głębszą przyczynę swej egzystencji, a co za tym idzie 
również na Boga39.

Z powyższych powodów w katechezie parafialnej potrzebne są miejsca, które 
staną się przestrzenią bezpośredniego i osobistego doświadczenia religijnego. Takim 
miejscem jest niewątpliwie mała grupa, w której może wzrastać wzajemne zaufanie 
uczestników katechezy40. Możliwe staje się w niej także realizowanie w praktyce 
przykazania miłości Boga i bliźniego. Poza tym indywidualne doświadczenie nie 
może pozostać tylko „prywatne” – oznacza to z jednej strony potrzebę dzielenia 
się z innymi własnym przeżywaniem wiary, z drugiej strony konieczność wej-
ścia w dialog z chrześcijańską Tradycją, czyli z wiarą tych, którzy żyli wcześniej. 
Wzajemne odniesienie doświadczeń osobistych i tych przekazanych w Tradycji 
daje okazję do owocnej komunikacji wiary. Osobiste doświadczenie Boga czyni 
bowiem zrozumiałymi wypowiedzi i treści chrześcijańskiego orędzia. I na odwrót: 
indywidualne doświadczenie Boga może zostać wsparte, skorygowane, uzupełnione 
lub poszerzone dopiero w spotkaniu z chrześcijańską Tradycją. Umożliwia ono rów-
nież wyrażenie własnego doświadczenia w języku wiary i ukazanie Ewangelii jako 
orędzia, które interpretuje ludzką egzystencję. Mistagogiczna katecheza parafialna 
jest zatem czymś więcej niż tylko budowaniem osobowej tożsamości, choć na niej 
bazuje. Opiera się jednak pokusie selektywnego doboru treści katechetycznego 
przekazu. Ma na celu wprowadzenie uczestników w podwójną tajemnicę: wiary 
i własnego życia. To, że owo wprowadzenie ma być mieć charakter dynamiczny, 

37 Por. C. Hofrichter (red.), Ich glaube, dz. cyt., s. 20-21.
38 K. Rahner, Die grundlegenden Imperative für den Selbstvollzug der Kirche, dz. cyt. s. 263.
39 Por. J. Schulte, Katechese als Mystagogie, „Lebendige Katechese“ 1987, nr 1, s. 18; M. Schambeck, 
Mystagogisches Lernen, dz. cyt., s. 365; zob. J. B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien 
zu einer praktischen Fundamentaltheologie, Mainz 1977, s. 150n.
40 Por. W. Gies, Komm, geh mit, dz. cyt. s. 12.
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wynika z samego pojęcia mistagogii. Jest ona ruchem i wędrowaniem41. Proces 
mistagogiczny jest drogą, prowadzącą do określonego celu, podzieloną na odcinki 
lub fazy, ale także narażoną – ponieważ zawsze ma do czynienia z żywymi ludźmi 
– na błądzenie lub wejście w ślepe uliczki. Ma to wiele wspólnego z praktyką 
chrześcijańskiego katechumenatu, który jest również indywidualnym procesem 
dojrzewania, podzielonym na etapy i stopnie42. Jest drogą wzrastania w chrze-
ścijańskiej tożsamości, która w procesie katechetycznym uwzględnia aktualne 
uwarunkowania człowieka oraz nie pomija znaczenia wspólnoty, towarzyszącej 
i pomagającej katechumenowi w jego rozwoju. Te sprawdzone przez wieki sposoby 
uczenia się wiary próbuje się w Austrii przenieść na praktykę katechezy parafialnej 
ludzi już ochrzczonych. Dotyczy to przede wszystkim zwrócenia większej uwagi 
na ich zróżnicowaną sytuację wiary43.

3.2. Katecheza parafialna jako spotkanie

Kategoria spotkania jest akcentowana w  teorii katechezy parafialnej44. 
Nieodzowność katechezy, rozumianej jako spotkanie osób, wynika z pojmowania 
Kościoła jako Ludu Bożego, który znajduje się w drodze do domu Ojca. Kościół 
to społeczność „zwolenników drogi Jezusa Chrystusa” (por. Dz 9,2), to wspólnota 
wiary i miłości, obejmująca wszystkich ochrzczonych. W wędrówce wiary chrze-
ścijanie spotykają się z tymi, którzy idą tą samą drogą, wspierają się nawzajem 
i pomagają powstać z upadku lub biorą na siebie część ciężaru sióstr i braci w wierze 
(por. Ga 6,2). 

Spotkanie jest autentycznym miejscem uczenia się i dojrzewania jako osoba, 
ponieważ stwarza możliwość wymiany doświadczeń życiowych i praktyki wiary. 
Takich wartości jak ufność, miłość, poświęcenie nie można bowiem nauczyć się 
według planów nauczania lub programów, lecz w relacjach z innymi tzn. poprzez 
uczestnictwo w spotkaniu z żywą wiarą, miłością i oddaniem drugiego człowieka. 
„Czy nie żyjemy wszyscy, bardziej niż niekiedy sądzimy (…), dzięki pojedynczym 
spotkaniom, który wywarły wpływ na nasze życie?”45. 

41 Por. H.-J. Remmert, Firmung vorbereiten, dz. cyt., s. 29-54.
42 Por. M. Ball, Zum Profil der Erwachsenenkatechese heute. Ein Plädoyer für anhänger- und kun-
denorientierte Verkündigung, w: M. Ball, M. Kaune, U. Koch, Werkbuch Erwachsenenkatechese, 
dz. cyt., s. 39-44.
43 Por. C. Hofrichter (red.), Ich glaube, dz. cyt., s. 14-16; M. Ball, Zum Profil der Erwachsenenkate-
chese heute, art. cyt., s. 22-25.
44 Por. K. H. Schmitt, Katechese als Begegnung, „Lebendige Seesorge“ 1993, nr 4, s. 158-164; tenże, 
Was bedeutet Katechese heute?, „Katechetische Blätter“ 2000, nr 5, s. 304; tenże, Ernstfall »Erwach-
senenkatechese«, „Katechetische Blätter“ 1987, nr. 5/6, s. 492.
45 K. H. Schmitt, Katechese im Schwung des Zweiten Vatikanums und der Würzburger Synode, 
Theologische Erinnerungen und praktische Konsequenzen – wider der Resignation, art. cyt., s. 29.
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Droga chrześcijańskiej wspólnoty krzyżuje się wciąż z drogami ludzi, którzy 
wprawdzie są ochrzczeni, ale pozostają sceptyczni w odniesieniu do Kościoła. Jeżeli 
katecheza parafialna ma być prawdziwym spotkaniem, nie może stracić z oczu 
także tych osób. Do tego potrzeba ludzi, którzy będą otwarci na spotkanie, tj. we-
zmą na serio wątpliwości i pytania sceptyków, razem z nimi wyruszą w drogę, by 
w sposób wiarygodny i autentyczny podzielić się z nimi własnym doświadczeniem. 
Autentyczność nie oznacza w tym wypadku, że w czasie katechezy będzie mowa 
wyłącznie o wierze46. O wiele bardziej chodzi o to, by prowadzący – w obliczu 
pytań uczestników katechezy – sam po raz kolejny i na nowo zaczął poszukiwać 
źródeł i sensu swego życia i swojej wiary. Katecheza spotkania zakłada zatem żywe 
świadectwo prowadzącego, ale także jego życzliwość i szacunek wobec drugiego 
człowieka. Może stać się przestrzenią, w której osoba poszukująca prawdy i dobra 
doświadczy serdeczności i miłości Boga, któremu zależy na ludzkim szczęściu, na 
jego życiu w całej pełni i we wszystkich jego wymiarach (por. J 10,10). W tym kontek-
ście staje się jasne, że katecheza parafialna – rozumiana jako spotkanie – nie może 
być jedynie towarzyską pogawędką, ale musi też umożliwić spotkanie z Bogiem47.

Jeśli w czasie katechezy dojdzie do spotkania uczestników z Bogiem, „może 
się zawsze wydarzyć” to, co nieprzewidywalne i zaskakujące – może się wydarzyć 
nawrócenie, nadanie życiu nowego kierunku, podjęcie decyzji, by swą drogę życia 
połączyć z drogą Jezusa Chrystusa i z drogą chrześcijańskiej wspólnoty, bo na niej 
można odnaleźć więcej życia i pełniejszą wolność. Trwałego związania z Kościołem 
nie sposób jednak z góry zaplanować ani postawić jako cel lub kryterium owocności 
katechezy. Mówi się nawet o jej „zaprogramowanej bezowocności” (w sensie łatwo 
mierzalnych efektów i obiektywnej weryfikacji). Jeśli bowiem zasadą wychowania 
chrześcijańskiego jest dojrzałość człowieka na wzór Chrystusa, to osiągnięcia tego 
celu nie można sprawdzić zwykłymi narzędziami ewaluacji. Nie inaczej rzecz się 
ma z dojrzewaniem wiary lub identyfikacją ze wspólnotą wierzących. Autorzy ma-
teriałów uważają, że czasem za sukces uznać będzie trzeba, jeśli po katechetycznym 
spotkaniu pozostanie w katechizowanym dobre wspomnienie o ludziach, wśród 
których można doświadczyć, co oznacza autentyczna i zaangażowana wiara48. 

3. 3. Katecheza parafialna jako gościnność

Dostosowanie rytmu katechezy do stopnia rozwoju wiary człowieka domaga się 
zastosowania w katechezie parafialnej zasady gościnności49. Ma ona wiele wspól-

46 Por. H. König, K. H. König, K. J. Klöckner, Tut dies zu meinem Gedächtnis, dz. cyt., s. 19-20.
47 Por. H.-J. Remmert, Firmung vorbereiten, dz. cyt., s. 71-84.
48 Por. K. H. Schmitt, Was bedeutet Katechese heute?, art. cyt., s. 305.
49 Rolf Zerfaß widzi w motywie gościnności model wszelkiego działania duszpasterskiego. Tutaj 
jest on rozpatrywany tylko w kontekście katechetycznym (por. R. Zerfaß, Menschliche Seelsorge. Für 
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nego z tym, co powiedziano wyżej o kategorii spotkania, tym niemniej domaga się 
doprecyzowania niektórych aspektów. Chodzi w niej przede wszystkim o podej-
ście do obcości. Dzisiejszy świat jest areną nowej wędrówki ludów, a nowoczesne 
społeczeństwa stają się w coraz większym stopniu społecznościami „obcych”, 
tzn. ludzi oderwanych od swych społecznych, kulturowych i religijnych korzeni. 
Mobilność ta – ze wszystkimi swymi zagrożeniami (anonimowość, samotność, 
utrata orientacji) – wiąże się także z nowymi poszukiwaniami na płaszczyźnie 
duchowej. Coraz więcej ludzi stara się odnaleźć sens życia na własną rękę, poza 
granicami tradycyjnych, religijnych instytucji. Jednocześnie wielu czuje się obco 
w Kościele, nawet jeśli formalnie jeszcze do niego należy50.

Poczucie wyobcowania ze wspólnoty wierzących jest w austriackiej rzeczywistości 
spore. Tym bardziej nie można zrezygnować z form katechezy, które wychodziłyby 
naprzeciw aktualnej sytuacji. Obcość skutkuje zdystansowaniem. Nawet tak zwani 
„dominicantes“, którzy uczestniczą jeszcze w niedzielnych i świątecznych nabo-
żeństwach, odnoszą się z dużą rezerwą do katechetycznych propozycji Kościoła. 
Ich dystans należy ocenić oczywiście inaczej niż tych, którzy wchodzą w kontakt 
z wspólnotą wierzących jedynie z rzadka, przy okazji ważnych wydarzeń życiowych 
(chrzest, pierwsza Komunia, pogrzeb w rodzinie). Dlatego w katechezie parafialnej 
poszukuje się różnorodnych dróg, by nie nakładać na wszystkich tego samego jarzma. 
Istnieje potrzeba zaproponowania katechezy podstawowej. „Czasem mniej oznacza 
więcej”51. Nie można zakładać, że wszyscy uczestnicy katechezy są zakorzenieni 
w chrześcijańskiej Tradycji lub że celem procesu katechetycznego jest umacnianie 
i dojrzewanie ich wiary. Potrzeba katechezy dla ludzi, którzy jeszcze nie spotkali 
się z Ewangelią w sposób, który poruszyłby ich wiarę. Są wprawdzie ochrzczeni, ale 
wahają się jeszcze, czy oddać całe życie Jezusowi Chrystusowi (por. CT 19). 

Każdy człowiek, a szczególnie ten, który znajduje się na drodze niespokojnego 
poszukiwania, potrzebuje „dachu nie tylko nad głową, ale także nad duszą”52. 
Chrześcijańskie wspólnoty stają przed wyzwaniem, by zaproponować mu gościnę. 
Dotyczy to również katechezy. Zadanie to wynika zresztą nie tylko z aktualnej 
sytuacji Kościoła w Austrii, ale jest jednym z podstawowych elementów chrześcijań-
skiej duchowości. „Przestrzegajcie gościnności” – wzywał apostoł Paweł (Rz 12,13). 
W Piśmie Świętym gościnność jest postrzegana jako szansa, by w przybyszu spo-
tkać Boga (por. np. Rdz 18, 1-33). Od obcego i gościa można też czegoś się nauczyć. 
W katechezie parafialnej trzeba być wrażliwym na to, że Bóg jest obecny zarówno 
w osobie gospodarza (katechety), jak i przybysza (uczestnika)53. 

eine Spiritualität von Priestern und Laien im Gemeindedienst, Freiburg-Basel-Wien 1985, s. 11-32).
50 Por. C. Hofrichter (red.), Ich glaube, dz. cyt., s. 14-16
51 B. Salentin, Mit Jesus durch mein Leben, dz. cyt., s.. 16.
52 M. P. Zulehner, Ein Obdach für die Seele. Geistliche Übungen – nicht nur für fromme Zeitgenossen, 
Düsseldorf 1995, s. 14.
53 Por. C. Hofrichter (red.), Ich glaube, dz. cyt., s. 53
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Do kanonu katechetycznej gościnności należy, by zdystansowanych wiernych 
nie postrzegać przez pryzmat ich deficytów, lecz jako ludzi, którzy również mają 
Kościołowi coś do powiedzenia. Także oni są w drodze, która raz po raz krzyżuje 
się z drogą chrześcijańskiej wspólnoty. Spotkania na rozdrożach są dla katechezy 
doskonałą okazją, by najpierw przyjąć ich z otwartymi rękami, a potem towarzyszyć 
im na jakimś odcinku wędrówki życia – tak długo jak na to pozwolą54.

Ostatecznym celem gościnności jest, by poprzez dialog i międzyludzką komu-
nikację przełamać lub przezwyciężyć obcość. Do tego potrzeba pragnienia, by 
poznać każdego z osobna, przyjąć go w sposób bezwarunkowy, uznać jako osobę, 
która przynosi z sobą coś cennego, mianowicie siebie. Dzięki takiej postawie go-
ścinność przyczynia się do przekazania choćby namiastki tego, na czym polega 
absolutna miłość Boga55. Nie będzie to możliwe bez poszanowania wolności uczest-
ników katechezy – to im trzeba zostawić decyzję, czego szukają w chrześcijańskiej 
wspólnocie i co chcą z niej zabrać ze sobą „jako prowiant na dalszą wędrówkę”56. 
Uszanowanie wolności nie oznacza postawy obojętności wobec doczesnego i wiecz-
nego losu tych ludzi. Chrześcijańska nadzieja nie traci z oczu ewentualności, że 
katechetyczne spotkanie może być dla nich początkiem drogi wiary w Kościele 
i z Kościołem. Nie zawsze jednak tak być musi. Wówczas katecheza gościnności 
powinna przynajmniej pomóc człowiekowi stać się podmiotem własnego życia 
i historii, by mógł bardziej odpowiedzialnie i świadomie kroczyć własną drogą. 
Jednak prawdopodobieństwo, że dojdzie do wyzwalającego i zbawczego spotkania 
z Bogiem, które nada życiu jednostki całkiem nowy kierunek, jest bez wątpienia 
większe w przestrzeni wolności. W tym tkwi misyjna, względnie ewangelizacyjna 
siła katechetycznej zasady gościnności57.

3.4. Wnioski: katecheza parafialna jako wspólna wyprawa w nieznane

Syntetycznie ujmując opisane wyżej kategorie, można stwierdzić, że katechezie 
parafialnej w Austrii najbliżej jest do modelu ekspedycyjnego. Określenie to zo-
stało zaczerpnięte od Rudolfa Englerta, który wyróżnia cztery zasadnicze modele 
religijnego uczenia się i nauczania: 

54 Por. B. Friedrich, Handbuch Firmvorbereitung, s. 20, H.-J. Remmert, Firmung vorbereiten, s. 23.
55 Por. R. Zerfaß, Menschliche Seelsorge, dz. cyt., s. 12n; R. Scoralick, Von Mehltöpfen, die nicht 
leer werden, und Gästen, die nicht schlürfen dürfen, „Katechetische Blätter“ 2005, nr 3, s. 204-207, 
A. Scholten, Gastgeberschaft praktisch, „Katechetische Blätter“ 2005, nr 3, s. 208-210.
56 Zulehner M. Paul: Ein Obdach für die Seele, dz. cyt., s. 10; zob. też Vorstand des Deutschen Ka-
techeten-Verein, Gemeindekatechese an ihren Grenzen?, „Katechetische Blätter“ 1992, nr 5, s. 373.
57 Por. R. Zerfaß, Menschliche Seelsorge, dz. cyt., 29.



70 Ks. Artur Filipiak

 – model konwersyjny – dorosły człowiek dochodzi do wiary wskutek przepo-
wiadania misyjnego, przyjmuje propozycję porzucenie dawnego życia i stania 
się „nowym stworzeniem”;

 – model inkulturacyjny – człowiek uczy się wiary przez urodzenie się i życie 
w kontekście chrześcijańskiego społeczeństwa. Samo środowisko społeczne 
– przeniknięte religią chrześcijańską – pełni ważną funkcję ewangelizacyjną. 
Udzielanie sakramentów, obchodzenie niedziel i świąt łączy się nierozerwalnie 
z rytmem całego życia społecznego i zawodowego;

 – model formacyjny – interioryzacja i pogłębienie otrzymanej na chrzcie świętym 
wiary następuje przez świadomie podjęte procesy nauczania i wychowania 
religijnego;

 – model ekspedycyjny – otwarty proces dochodzenia do wiary własną drogą; 
człowiek uczy się wierzyć w niespokojnym osobistym poszukiwaniu58.

W ostatnim z wymienionych modeli „ekspedycja” jest rozumiana jako odważna 
wyprawa w nieznane na wzór Abrahama, który opuścił swoją ziemię, nie wiedząc, 
dokąd idzie (por. Hbr 11, 8). Chodzi zatem o taki kształt katechezy parafialnej, 
o taki kierunek jej rozwoju, który pozwoli ludziom dotkniętym sekularyzacją 
spotkać Chrystusa w Kościele59. Oznacza proces religijnego nauczania i uczenia 
się, w którym jednostka próbuje odnaleźć własną drogę (do) wiary. W kulturze 
pluralistycznej ten sposób dochodzenia do wiary jest nie tyle postulatem, ile co-
raz bardziej rzeczywistością60. Człowiek w szybko zmieniającym się świecie zo-
staje niejako przymuszony do kształtowania swojego życia wciąż na nowo i w tym 
sensie także do ciągłego podejmowania osobistych decyzji. Przymus wyboru nie 
pozostaje bez wpływu na religijne życie jednostki i prowadzi do religijności zin-
dywidualizowanej61. Przełamując lub kreatywnie modyfikując tradycyjne formy 
religii i wiary, człowiek wyrusza na poszukiwanie własnej prawdy. Przestaje mu 
wystarczać to, co zostało mu przekazane przez przodków. Rudolf Englert wskazuje 
w tym kontekście następujące cechy modelu ekspedycyjnego: „Ten coraz bardziej 
powszechny typ religijnego uczenia się jest naznaczony wysoce indywidualnym 
przebiegiem samego procesu, zmieniającymi się systemami odniesienia w zakresie 
religii oraz wysokim stopniem selektywności w stosunku do tradycji religijnych 
i form instytucjonalnych62. 

Człowiek próbuje zatem stać się podmiotem własnej egzystencji i samodzielnie 
kształtować swoje życie wiary. Nie jest już „formowany” i kształtowany przez jakąś 

58 Por. R. Englert, „Schwer zu sagen…“: Was ist ein religiöser Lernprozess?, „Der Evangelische 
Erzieher”1997, nr 2, s. 135-150.
59 Por. O. Fuchs, Kirchendistanzierung – ein zwiespältiges Problem mit Konsequenzen, w: Handbuch 
der praktischen Gemeindearbeit, red. L. Karrer, Freiburg-Basel-Wien 1990, s. 89n.
60 M.P. Zulehner, Ein Obdach für die Seele, dz. cyt., s. 24. 
61 P. L. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt 1980, 
s. 40-42.
62 R. Englert, „Schwer zu sagen…“, dz. cyt., s. 147.
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tradycję religijną, lecz odnajduje swoją własną drogę do wiary – niewykluczone, iż 
także w ramach tejże tradycji, ale możliwe, że również poza nią.

Katecheza parafialna rozumiana jako ekspedycja chce dotrzeć do każdego czło-
wieka, przyjąć go bez żadnych wstępnych warunków i zaoferować gościnę. W ten 
sposób katecheza może sprostać sytuacji zarówno ludzi bliskich Kościołowi jak 
i sytuacji tych, którzy się od niego oddalili. Ci i tamci są przecież na badawczej 
wyprawie, którą jest ich życie. Katecheza parafialna stawia sobie za zadanie uświa-
domienie każdemu z osobna, że na drodze ich życia jest stale z nimi i przy nich Bóg. 

Celem katechezy parafialnej jest pomoc człowiekowi w udanym życiu. Do speł-
nionego ludzkiego życia należy również wytrwanie w cierpieniu i niepowodzeniu, 
ponieważ droga chrześcijan jest drogą Tego, który cierpiał i został ukrzyżowany. 
Nasuwa się pytanie, czy określenie „udanego ludzkiego życia” jako celu katechezy 
nie jest efekcie instrumentalizacją Boga (wiary, sakramentów). Bóg nie może być 
bowiem traktowany jako narzędzie do osiągnięcia przez człowieka szczęścia, jakkol-
wiek by to szczęście rozumiano. Z drugiej strony nie można zaprzeczyć, że samemu 
Bogu zależy na ludzkiej pomyślności. Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby 
wsławić imię Ojca (por. J 12,28), stawia jednocześnie człowieka w centrum swojego 
posłannictwa. On jest blisko szczególnie tych, których życie jest w jakikolwiek 
sposób ograniczone lub zagrożone i chce, aby mieli oni życie „w obfitości” (por. 
J 10,10). Pełnia życia polega z kolei na uwielbieniu Boga i uznaniu Jezusa Chrystusa, 
którego posłał Ojciec (por. J 5,24; 17,1-8). Antropologia i teologia nie wykluczają 
się, lecz wzajemnie uzupełniają63.

Podsumowanie

Model edukacji religijnej w Austrii wychodzi naprzeciw aktualnej sytuacji spo-
łecznej i eklezjalnej. Charakteryzuje się ona wysokim stopniem sekularyzacji, 
zerwaniem z kulturową przeszłością, dystansem wobec tradycyjnych form życia 
religijnego oraz pluralizmem. Zjawiska te nie są postrzegane wyłącznie jako za-
grożenie, ale również – a nawet przede wszystkim – jako szansa dla Kościoła jako 
wspólnoty, która wciąż się uczy. W poszukiwaniu dróg dotarcia do współczesnego 
człowieka nie chodzi jedynie o optymalizację katechetycznego instrumentarium, 
lecz znacznie bardziej o świeże spojrzenie, o nowy sposób myślenia i działania 
w obszarze katechetycznego posłannictwa Kościoła. Na ile okaże się ono adekwatne 
i skuteczne, pokaże czas.

63 Więcej na temat modelu ekspedycyjnego i możliwości zastosowania niektórych jego elementów 
w polskiej praktyce katechezy parafialnej zob. A. Filipiak, Od formacji do ekspedycji. Perspektywa 
rozwoju katechezy parafialnej w Polsce, „Edukacja. Teologia i Dialog” 2013, t. 9: Katecheza i caritas 
w parafii w świetle psychologii pastoralnej, red. Borys Jacek Soiński, s. 23-38.
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Edukacja religijna jest podejmowana zasadniczo w dwóch środowiskach: w szkole 
i w parafii. Nauczanie religii i katecheza parafialna są od siebie oddzielone, choć 
w jakiś sposób na siebie oddziałują. Lekcje religii nie mają z założenia charakteru 
katechetycznego, nie stawia się przed nimi zadań związanych z wtajemniczeniem 
chrześcijańskim. Ich celem jest wsparcie uczniów w radzeniu sobie z – szeroko 
pojętym – światem, w którym przyszło im żyć. Realizacji tego celu służy wpro-
wadzenie w kulturę stawiania pytań, o uzdolnienie do krytycznych poszukiwań 
w myśleniu i działaniu oraz o uzdolnienie do odnalezienia własnej drogi życiowej.

Również organizując katechezę parafialną Kościół chce stawić czoło wyzwaniom 
współczesności i pomóc człowiekowi – nierzadko zdystansowanemu i nieufnemu 
– w wejściu w tajemnicę, którą jest on sam i jego życie oraz w odkryciu, że w jego 
ludzkiej biografii obecny jest Bóg. Dlatego katecheza parafialna niejednokrotnie 
nabiera cech badawczej wyprawy, w czasie której katecheci i uczestnicy katechezy 
wspólnie poszukują śladów Boga oraz interpretują życie jako historię Jego miłości 
do człowieka. Nie można zakładać z góry, że na tej drodze katechizowany od-
kryje Boga w sakramentach i we wspólnocie Kościoła, choć model ekspedycyjny 
katechezy parafialnej nie wyklucza takiej możliwości. Dlatego wynik procesu 
katechetycznego jest kwestią otwartą.

Streszczenie
Artykuł przedstawia obraz współczesnej edukacji religijnej w Austrii. Autor zarysowuje 

krótko tradycje formacji religijnej, następnie prezentuje aktualny stan nauczania religii 
w austriackich szkołach publicznych, analizuje treści podstaw programowych oraz wpływ 
nauczania na życie uczniów. W dalszej części artykułu opisana jest katecheza parafialna 
z jej naczelnymi aspektami takimi jak mistagogia, spotkanie, gościnność. W podsumo-
waniu autor dokonuje oceny dzisiejszego modelu edukacji religijnej w Austrii w świetle 
wyzwań współczesności.

Słowa kluczowe: edukacja religijna, nauczanie religii, religia w Austrii, katecheza 
w Austrii

RELIGIOUS EDUCATION AS A SUPPORT IN CRITICAL 
CONFRONTATION WITH THE WORLD- THE MODEL OF RELIGIOUS 

EDUCATION IN AUSTRIA

Summary
The article draws a picture of modern religious education in Austria. At the beginning 

the author briefly outlines the traditions of religious formation, then presents the current 
condition of R.E. in Austrian state schools. He analyses the content of syllabus as well as 
its influence on pupils’ lives. The further part of the article deals with parish catechesis 
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together with its main aspects such as: mystagogy, encounter, hospitality. In the summary 
the author evaluates the state of religious education in Austria in light of modern challenges.

Keywords: religious education, teaching of religion, religion in Austria, catechesis in 
Austria

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE COME SUPPORTO IN 
UN CONFRONTO CRITICO CON IL MONDO - UN MODELLO 

DELL’EDUCAZIONE RELIGIOSA IN AUSTRIA.

Riassunto
L’articolo presenta un quadro di contemporanea educazione religiosa in Austria. L’autore 

illustra brevemente le tradizioni di formazione religiosa, e quindi presenta lo stato attuale 
dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche in Austria, analizza il contenuto 
dei programmi e l’impatto dell’insegnamento sulla vita degli alunni. Di seguito descrive 
la catechesi parrocchiale nei suoi aspetti principali ovvero mistagogia, incontro, ospitalità. 
In sintesi, l’autore valuta l’attuale modello di educazione religiosa in Austria alla luce delle 
sfide contemporanee.

Parole chiave: istruzione religiosa, educazione religiosa, la religione in Austria, cate-
chesi in Austria
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