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O PERSONALNO-DIALOGICZNY PRZEKAZ SLOW A 
W KATECHEZIE 

Katechizacja, jako jedna z form 
do podstawowych zadań Kościoła. Trzeba jednak zaznaczyć, że ,,...,,,.,.,,°'~'""

prawdę mają być OCllie tylko rnaucz,ydeilami, ale jej pi'.erwsrz;ymi re

w życiu. Karridyniał Nerwmarn uważał, że „na,jskutieczniejszym 
środkiem rozpowszechniania prawdy jest wpływ osobowy", a katechi-

ma „zarazem i wzorem osobowym w zakresie 
przez siebie nauki'' 1. Z praktyki codziennego życia wiadomo, 

że katecheza pozbawiona osobistego świadectwa katechety staje się 

„n1auczaniłem" apelującym Jedynie do intelektu słuchacza i ma 
TTn~ YT·rTTT na człowieka. 

badania psychologiczne rzucają nowe światło na relacje, 
zachodzą między katechetą i katechezą: osoba może otworzyć się 

na słuchanie działaniu drugiej osoby. Znaczy to, że osobowe 
koniecznym warunkiem skuteczności ka.-

Nic też dziwnego, że katecheta, aby mógł wypełnić swoją misję, 
„zna.klem co głosi, świadkiem rzeczywistości, 

swoim słuchaczom, żywym komentarzem Bożego słowa" 2• 

chrześcijańskie, którego źródłem jest do-
by je głosić wciąż w nowy sposób. Ważne są nowe programy, 
środki. Jednak ponad osobowość 

człowieka, który przekazuje prawdę Od 
zdolności nawiązywania osobowych k<on:taktów z mŁodzieżą, od 

z,aJkonz,en:ieniia. w wier1z1e :zależy skuteczność katieche:zy. 
pragnie podejść do problemu 

przedmiotu, ile 
ją głosi, tzn. katechety 

Fifteen Sermones Preached before the University of Oxford. London 1843. 
J. G 10 l db runner: Psicologia del profondo e cura personale deffanima. 

Roma 1961 s. 54. 
Co I om b: Al servizio della fede. Torino 1970 s. 698. 
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znakiem 
w zależności od 
posługi słowa: katecheza, ewange
doktryny chrz:eśd.j1ańskiej, celebra-

4. Katecheza, jako 
sdę w centrum dzdałalnoścli Kościoła. 

profetycznej, jaką Kościół wypełnia 

powstaje między Bo
międzyosobowego ,_, '-''V""''u 

Bóg wychodzi ku człowiekowi, a z 
przez wolne oddanie się. Temu, aby człowiek 
służy katecheza - pośredniczy, 

nazywamy ją katechezą spotkania osobo;;.. 

katechetyczne -
usankcjonowane oficjalnie przez 

te koncepcje 
człowieka do 

Przeniesienie do katechezy koncepcji personalistycznej, 
spotkania osobowego powoduje, że katecheza 

wyłącznie procesem nauczania, wychowania, inicjacji czy 
Staje się rzeczywistością spotkania, rzeczywistością dwuwymiarową 

4 D. M e di 1c a: Dal documento di base ai nuovi catechizmi ana catechest viva. 
Torino 1973 s. 78. 

5 F. B 1 a c h n icki: Katechetyka fundamentalna. Lublin 1970 s. 133. 
t1 Tamże s. 200-211. 
7 M. Maj ew s k 1i: Antropologiczna koncepcja katechezy • . Lublin 1974 s. 131. 
s F. Kam e ck Katecheza spotkania osobowego. „Katecheta" 4:1976 s. 147. 
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boską i ludzką. Wytwarza niejruk.o historię :zbawienia, aktuali-
„tu i teraz". Staje się ·wspólnotową orientacją na - Ko.5-

ciołem urzeczywistnianym na żywo 9 • 

Dojrzała postawa wiary wynika z pomiędzy i czło-

wiekiem. Dialog ten, mający doprowadzić do zbawienia, został zam1CJO~ 
wany przez -Boga, który „wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 

a w dniach przemówił do nas 
przez W zbawczym dialogu, Bóg zaproponował 
człowiekowi, zasadniczą rolę spełnia słowo. Spotkanie ze słowem Bożym 

:zawsze spotkaniem osobowym, katecheta natomiast jedynie po-
średnikiem słowa 10• 

G. Marcel twierdzi, że do tego, aby zaistniała i została zrealizowana 
miłość (spotkanie), konieczne są pewne dyspozycje osobowe tych, którzy 

chcą kochać, a więc najpierw konieczne jest wezwanie-apel jednej 
a potem gotowość wezwanego do odpowiedzi 11 . Zatem miłość speł

nia siię _w .Ziaang!aŻOWiaJrniu i wiernośd. Dzięki .zaanga'żowa.niu dokonuje s:ię 

z płaszczyzny „ja-on" na „ja-ty", natomiast wierności 

więź międzyosobowa trwa i uzyskuje wymiar ponadczasowy. 

...,v .... ..,.< .......... J.U. osobowego stara się 
też 

nastawionej wyłącznie na wiedzę (spotkanie intelektualne) i na wycho-
wyakcentowuje natomiast osoby i ich wzajemne powiązania. 

W katechezie tej stawia się twierdzenie, że treść katechezy i wszelka 
met10da 1kat:echetyezna musi być podpor:ząd\kowan:a ''-''-"'"'!"'~·~~~. K-Cl!resrpoin·,au 
to z odczuciami współczesnego człowieka, który w szczególny sposób 

jest na ludzkiej, prawo do wolności i samodecy-
dowania. Człowiek nie jest przedmiotem manipulacji wychowawczej czy 

Poszanowanie jego uprawnień, a także jego de-
cyzji, należy uznać za podstawowe credo katechetyczne 12. Obecnie, kiedy 
uważa za ideał dialogiczne podejście w każdej dziedzinie życia, 
podkreślać znaczenie dialogicznego ujęcia katechezy, łącząc wartości an
tropologiczne i kerygmatyczne 13. Trudno- nie zauważyć, że w kształtowa
niu znaczenie ma osobowe i czło

wieka. 

2 B 1 ach n icki, jw. s. 66-77. 
10 C o I o m b, jw. s. 697. 
11 Homo viator. Warszawa 1959. 
12 Kamecki, jw. s. 145. 
rn M. Majewski: Wartości antfopóiogiczne i kerygmatyczne. „Katecheta'' 

4: 1975 s. 155. 
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Człowiek jest jedyną istotą, która może powiedzieć o sobie „ja", po
nieważ posiada rozum i wolną wolę. Jako osoba uświadamia sobie 
działania i oraz stawia odpowiednie ·cele. Istotną cechą osoby 
jest samookreślenie, wolność, poczucie godności, zdolność stawiania sobie 
celów oraz umiejętność urzeczywistniania ich w twórczym działaniu 14• 

Osoba ludizk:a ma dwa wymiary: we,wnętr:zny i ;ze~wnętrzny. Wymiar 
to intymność, poprzez którą zamknięta jest sama w sobie. 

Intymność ta jest nie do przezwyciężenia z zewnątrz; na tyle poznajemy 
drugiego na ile on nami, na ile się wypowie 
w sfowi1e. I tu dochodlzi do drugiego ,;v;ymiaru" osoby - możHwoścri 

nawiązania osobowego kontaktu z „ty" 15• Słowo, które ściśle łączy się 

z osobą, głęboko ludzką, skutecznym znakiem 
wzajemnej komunikacji, proponuje spotkanie w najgłębszym ludzkim 
„ja". W mowie realizuje się w sposób istotny duchowe życie. człowieka 16• 

Faktem jest, że człowiek posługuje się niekiedy językiem czysto in-
i apersonalnym: to język zwykłych informacji, które 

nie mają żadnego egzystencjalnego znaczenia. W takich wypadkach nie 
nie dochodzi do osobowego z ale 

w ogóle trudno mówić o „słowie ludzkim", które z natury 
nikiem treści duchowych 17• 

jako istota duchowa, może nadać pewien sens wypowiada-
nym przez siebie wyrazom. wyraz bowiem symbo-

stoi inna rzeczywistość. Rzeczywistość tę pragniemy prze
też istotną funkcję mowy stanowi komunika

przekazywanie i nawiązywanie łączności, dzięki czemu może zaist-
nieć ludźmi 18• 

tajemnicę człowieka, nie tylko jest 
środkiem porozumiewania się, ale powoduje wyjście ludzi 

z własnej izolacji, aby nawiązać dialog osobowy z drugim człowiekiem. 
Dzięki wypowiadanemu słowu człowiek wychodzi z siebie, z 
własnego „ja", otwiera się na . Komunikacja międzyludzka bardziej 

14 N. de Mar i n i: Personalitd e sesso. Roma 1974 s. 21-48. 
15 Tamże s. 28. 
111 J. Mo 11 er: Człowiek w świecie. Paryż 1969 s. 29-32. 
17 E. A 1 ber ich: Natura e compiti di una catechesi moderna. Torino 1972 

s. 14. 
18 S. Mo y s a: Słowo zbawienia. Kraków 1974 s. 16. 
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na płaszczyźnie serca, woli i intuicji niż na płaszczyźnie 

rozumu czy intelektu 19
• 

nawiązanie 

co pail'tne:r moż·e 
kosztem „ryzyk:a", że mogę z1ostać się w ndm 
również gotowość do własnej przemiany i do wywierania wpływu na in-

Przyjaicielsk:ie, sziez1ere nie może bez 1wpływu na 
osobowość partnerów oraz na rzeczywistości, w której 
spotykają. Prawdziwy dialog nie ·zwycięzców 
ale jedynie zmi:elnionych 20. 

re 

Jest ono czy
~, .... „._1'> ..... +~ p1r:z,1e:rnLi:e~rl!ić 11"''7:~r,n1,~~m1P\lzt:=1 _ Istnde ją słow1a, któ

oznacza, że nie 

fiz:y:ezn.ą, lecz 
jego serce, 

miłości i do 
Jeżeli 

rn Mo 11 er, jw. s. 73-76. 
20 M o y s a, jw. s. 28. 
21 Tamż,e s. 34. 
22 Tamże. 

23 Tamże. 

- Seminare 
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W śwri.ecie hellenistycznym Boga było symbolem 
boskości. W Starym Testamencie również podkreślone jest m:llc:ze:111e 

Boga, które poprzedzało objawienie się Boga w stworzeniu, poprnedzało 
gniew na faraona 18,14) i poprzedzało nowe stworzenie (4 Ezd 

objawił już swą wiekuistą moc poprzez stlwo:rz<::mi1e. 
wolę poprzez proroków, mimo to pozostał nadal ta
niezrozumiały, niezbadany, niewidoczny, ukryty za 

i za i zgrozą, za maską, która jedynie 
widzialna. Przyszedł jednak moment, :iż Bóg uchylił maski i nagle prze-

Gua 
J. J rem 

27 A 1 be i c 

Stalo to się w Jezusie z Nazaretu 24• 

Abrahama, Izaaka i Jakuba jest 
Bogiem objawienia, lecz także 

,_. ... ...,, ...... „ .... L...,. słowa : „Na początku było Sło
Ono było na 

Słowem (Logos), orzeka się coś o 
-'-''-'"'·"'•.L.'-'""v .1."'"· ........... „u. .... , ...... Bóg sam w sobie 

jest miłującym pQzn1aiwaniem 

1969 s. 191. 
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rzend.ia historyczne, przez proroków i 
to nie tylko 
do kogo zostało 

skutE~czna i dynamiczną 28• W po
ukrytego w Bogu, 
dabar oznacza 

,.,+,:u.n,,,,..,,n..-.·u świat, przez 

przez Chrystusa; Słowo, w biblij
myśli, ale coś konkretnego, zo

to w porządku stworzenia, 
Słowo Boże sprawia to, co 

czy też w porządku histocrycz
które nie ale przemienia: nie 

· nie tylko oznajmia, ale 29 

2s M o y s a, jw. s. 48. 
29 Alb e ich, jw. s. 17. 
ao Tamże s. 20. 

C o l o m b, jw. s. 67. 

słowie Bóg zwraca 
Słowo Boże, aby stać 
wzywa człowieka do dialogu, 
wzywa, prowokuje i 

człowiek 
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,.,+,:u.n,,,,..,,n..-.·u świat, przez 

przez Chrystusa; Słowo, w biblij
myśli, ale coś konkretnego, zo

to w porządku stworzenia, 
Słowo Boże sprawia to, co 

czy też w porządku histocrycz
które nie ale przemienia: nie 

· nie tylko oznajmia, ale 29 

2s M o y s a, jw. s. 48. 
29 Alb e ich, jw. s. 17. 
ao Tamże s. 20. 

C o l o m b, jw. s. 67. 

słowie Bóg zwraca 
Słowo Boże, aby stać 
wzywa człowieka do dialogu, 
wzywa, prowokuje i 

człowiek 
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przez apostołów i staje się Tradycją Kościoła. Kościół przyjmuje słowo 
w wierze i strzeże go wiernie oraz przekazuje. Nie tylko 

ale cały Kościół, we wszystkich swoich· członkach 
kich przejawach życia, przekazuje słowo 32• 

Boże przez posiada moc 
ono magicznie i automatycznie. W -.....u.v:.1. •• v„ ............ 

słowa pewnych warunków, aby 
niem personalnym, egzystencjalnym i historycznym między Bogiem 

nie działa lecz osobowo. 
Kościele domaga wa-

posłannictwu otrzymanemu od Boga (wierność ewan-

2. człowiekowi, do którego jest skierowane (trzeba 
dla ludzi, uwzględniając czas, miejsce i men-

wspólnoty kościelnej, która jest znakiem 
i bliźniego (na pierwszym miejscu trzeba postawić osobiste 

!'.l.r1,:i.ri1„tu(), katechety czy kaznodziei). 

Słowo Kościele musi być poświadczone znakiem caritas 

Z samego 
f etycznego wynika 

proklamowanemu 
mym centrum posługi 

32 A l b e r i c h, jw. s. 53. 
33 Tamże s. 63. 
34 Tamże. 

na świat i zain-

w sa
mani-

misji Chrystusa na mocy sa
są 

świata i wszyscy 
że zanim zacz-

mogą istnieć 

przyczyniają się do głęb-

O PERSONALNO-DIALOGICZNY PRZEKAZ SŁOWA 85 

profetyzm Znaczy że katecheza 
zadaniem i obowiązkiem kleru i tych laików, 

od biskupa. 
form katechetycznych, tak indywidualnych, 

wielka różnorodność 

i wspólnotowych 35 • 

samotności i 
o zbawieniu zostajemy 

w której staje możliwa nowa forma komuni-
dało i otrzymujemy razem - poprzez słowo 

które nie naszą Zacho-
0 o ile przyjmujemy jako dar 

siebie samego ani dla poszczególnych swoich czlon
komunikować dobrą nowinę o zba-

łaski. który nie 
być Kościołem, a stał

prawom socjologii. Zadaniem 
ludziom, i to 

zbawiony przy-
do ·zbawienia 'zapraszając do spotkania i dialogu z Bo-

w konkretnych sytuacjach żydowych 36. 

Kościół dar 
ludu Bożego. Z też powodu wszyscy 
mówiącymi w mieniu Boga. Niemniej posługa sło-

została zlecona w inny laikom 37• J akkol-
na Kościół i Kościół nauczany 
można rozrozmc: a) nauczanie poprzez świa-

(na mocy otrzymanej ka-

1. N a u c z a n i e p p 0 p r z e z ś w i a d e c t w o ż y c i a. Świadectwo 
dać kapłani, sw1eccy. Niemniej 

ł k · ciała to od stanu, w jakim żyją poszczególni cz on owie . , . 
Chry:stusia. Znaczy ~e każdy . chrz;eśoi j1aniin prz:yn1osi s1~e własne sw:1.a-

wła:s:nie kiaipłaństwo, które spriowadz;a się do c,hwalerna, 
dziękczynienia i głoozenia sfowa Bożego. Nie można spr.owadzac tego 

d k · · ma to być świadectwo życ1a wewnętrznego. 
O a CJl , · kt · 

Kościół jest znakiem „miłości Boga w Chrystusie". ~w1ad~ctwo: orego 
stanowi działalność Ducha świętego w nas, me moze byc 

35 Tamże s. 67. 
36 R. Me h 1: Persona e comunicazione. Bologna 1971 s. 53. 
:Ji Alb er ich, jw. s. 57. 
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zowane z to jest 
gdzie jest życie ch:rzE!'Sc:UańsJ~ie nu-•nr,ync, 38 

'> N . 
.... . a u c. z a n 1 e z ur z ę d u. Nauczanie urzędowe sprawuje ko1e-

. b1skup1~ w łączności z Oni głoszą autorytatywnie 
Boze we wspoln?cie ludu Bożego z charyzmatem autentyczności. Wspól-

b1skupa są: księża i diakoni, (rodzice i chrzestni), 
1.r .... 1rr\,h' .n•n 

pomocy teologów, ko-

rz1ek:az1te słowa 

W Kościele, misję stanowi posługa słowa słowo Boże 
jest za katechety. Jakkolwiek pra~dą że 

skuteczność sław~ ,Bożego nie jest uza1eżnfona od świętości katechety, to 
skutecznosc w dużym stopniu zależy od osobistej świę-

. , na co zwrócił uwagę Pius XII jako że katechety 
me . czy~s z~w~ętrznym w stosunku do przekazywanej prawdy 
ewangehczneJ ; mow1ąc o Kościele, którego jest członkiem i 
w którego został przez chrzest wszczepiony, mówi równi~ż 0 sobie :sa-
~m i 

w os~hie, ~rt~tra je głosi41: Co więcej, katecheta poprzez własne życie musi 
nadac własc1wy sens w1erze, którą głosi, ponieważ przez doświadczenie 

życia w wierze przemawia Bóg. 

h:istorti 'z1ba1wiierni1a Bóg za:ws:ze prz1emawi1ał za pośrednictwem ludzi. 
bard~iej niż inni wydawali mieć w sobie „boskość'', by komu~ 

mnym. Zawsze byli prorocy (widzący), którzy byli słuchani 
przez ludzi, którzy dawali Bogu , którzy ludzi do 

na wezwanie Boże. przemawiał Bóg przez proroków, 
przez swego Syna, a potem ustawicznie przemawia pTzez tych, 

. w Kościele i duchu Kościoła posyła Znaczy to, że katecheta 
musi być prorokiem w sile Ducha Świętego. Aspekt organizacyjny posłu

jako integracja w precyzyjnych strukturach, charakter 
metodyczny nie mogą zmniejszać zapału misyjnego, jaki Kościół i 
techeta otrzymują ustawicznie od Ducha świętego 42. 

.• 
38 C o l om b, jw. s. 704. 
39 Tamże s. 719. 
40 

Przemówienie Piusa XII do ~ongresu świeckich KatoUków w 1957 r. 
w Rzymie. 

41 C o l o m b, jw. s. 698. 
42 Tamże, s. 699. 
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który pobudza i podsyca w człowieku pragnienie 
1;u.1..._ ................... Boga w coraz głęboki oraz- µi..aJ;;:._ai.~:;J..LJ.c; 

pełni wiary 43• Mówiąc najogólniej, katecheta jest tym, 
dojrzałym w wierze", wchodzi w kontakt z jeszcze „niedoj

' by żbliżyć go - okazjonalnie lub systematycznie - do dialogu 
wierze. Prawdziwy katecheta jest świadkiem, nauczycielem i 

wawcą 44• 

L świadek. Świadectwo katechety jest takie, jak każdego chrześ
-- ·-------- : świadczyć o Chrystusie całym swoim życiem, w zależności od 
okoliczności i otrzymanych łask osobistych, czyli inaczej - żyć w Duchu. 

konkretnym wypadku to życie w Duchu musi uzewnętrznić się w dzia
tej działalności zorganizowanej. Świadectwo katechety zależy 

tego, na ile on żyje głoszonym słowem. Nie zasługuje na miano ka
ten, który tylko naucza, a nie świadczy w Duchu o prawdzie, 

żyje Kościół 45• 

Świadectwo, w najwłaściwszym tego słowa L<.LJ.U.'-'U.'-· ..... .._,...._, 

niem osoby, zaangażowaniem się do końca, ·zaryzykowaniem sobą, tak 
którą męczennik składa dla potwierdzenia własnej wiary. Świade

ctwo bardziej niż słowo polega na życiu, świadczyć, to znaczy żyć dla 
wartości. Struktura świadectwa 

wertykalna. Katecheta jest człowiekiem „porwanym przez 
świadectwo, żyjąc w swojej Nim i pene-

bogactwo posłannictwa, które przekazuje. To 
pełniący ale 

pozycję wobec 

musi wyrazić Go całym swoim życiem. 
autentyczności - świadek 

W służbie słowa nie ważny ile 
świadectwo życia; na ile dla katechety Hczy się prawda, którą przeka-

43 Tamże s. 765. 
44 Dokument dotyczący odnowy katechetycznej we Włoszech wydany przez 

Episkopat włoski w 1970 r. (Documento di base) w taki właśnie sposób i takiej 
kolejności ustawia zadanie oraz obowiązki katechety: świadek - nauczuciel -- wy
chowawca. 

45 Co 1 om b, jw. s. 705. 
411 F. Paje r: La catechesi come testimonianza. Torino 1968 s. 13. 
47 D. Med i ca: Documento di base (komentarz). Torino 1972 s. 287. 
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katecheza nie może być zredukowana 

oznacza dialog, autentyczność, 
też stało się ono „słowem-kluczem'" 

nim w okresie Oświecenia, a wiedza 
świadectwem katechety nauczanie. 

stanowi zrozumienie znaków, przez które 
przemawia i daje się nam 49. 

znaczeniu istotę katechezy stanowi 
w imieniu Boga). Zawiera ona 

używane w Kościele do głoszenia do10rej nowi-
1.'l...c:tLt~cr:te:z;a uczy rozpoznawać znaki Boże, rozumieć 

"l'.Xn:rlr·,-..,.r,f'>rT~ Boga w naszym życiu. Jest tym, który 

w tajemnicy Boga, jako że tajemnica 
nasza wiara może oświetlić poprzez Bi-

liturgi~ ~ teologię. katechety to kontemplacja 
w sw1etle nauki Chrystusa. 

3. W y c h o w a w c a. religijne ma doprowadzić do 
na wzór Chrystusa. W wychowaniu 

jest jedno, to ziem-
na 

się z grzechem i '-A/~J.u,ca
ludziach. Słuchacz jest nie 

z którym się współpracuje 51. 

'7<::>;:1'T".:'l'Y'1-itr""" w słowie 
na to wezwanie wiara. 

Boże przez 
można 

ma mu w 
jest wolną nnnn,ur1,o../'i·71 

Przez wiele wieków uważano. że dyskusja oparta na rozumowa-
niu . logiczno-matematycznego ma sens. Zasługą myśli współczesnej 
____ z_e mit rozumowania analitycznego; Prawda po-

48 Pa j er, j·w. s. 20. 
49 Med i ca: Documento di base jw. s. 289. 
50 Ta1mże s. 361. ' 
51 C ,o 1 o m b, jw. s. 760. 
52 DCG 3. 

O PERSONALNO-DIALOGICZNY PRZEKAZ SŁOWA gg 

logiczno-matematycznego nie jest w stanie wyrazić 
człowieka. P. Prini wyróżnia typy rozmów: rozmowa nau-

kowa (oparta na możliwości sprawdzenia); rozmowa 
na świadectwie); rozmowa wspólnotowa (oparta na uznaniu 
wartości prżez grupę). Tym trzem odpowiadają zasadnicze 

bytu: przedmiotowy, 
wiedza przedmiotowa, przekazywana na drodze 

możliwości wiedza życiowa, która 
może być zakomunikowana jedynie przez osobę 

że mówi to, co widzi się 
doświadczeniu, lecz język, w którym następuje samo-

się osoby osobie. Pierwszy można nazwać 
informacyjnym drugi natomiast 

munikacyjnym wyrażającym wartości to 
w kontekście międzyosobowym „ja - , gdzie dochodzi do wzajem-

nego Każda zakłada podwójność osób i 
zakłada drugiego, dawanie 
i branie 54• 

wymaga od Bóg, 
zdolność i v.rolność w komunikacji. Komu-

aktem ludzkim. Fakt ten czło-

wieka. Im bardziej wzrasta nasza możliwość komunikacji z innymi, 
bardziej jesteśmy ludźmi. Trzeba jednak zaznaczyć, że komunikacja 
nie pokrywa się z językiem. Może istnieć komunikacja milcząca, z dru-

natomiast strony nie zawsze jest tam, 
sam z siebie nie powoduje komunikacji. Wprawdzie jest on ko

nieczny dla człowieka - dzięki niemu można nawiązać 
w wolności człowieka 55 . Człowiek staje się 

coraz bardziej wolny nie poprzez powiększanie swego stanu 
wypadku wzrasta jedynie jego potęga), lecz poprzez nawiązywa-

nie kontaktów z innymi wolnościami. wszystkich kontaktów jest 
kontakt personalny (osobowy) 50 • 

która może przekazywana na 
płaszczyźnie osobowej. Między innymi i prawda religijna realizuje się 

a nie rzeczy. Chrześcijaństwo jest nie tylko doktryną 
:system, i dlatego ni,e jest rozpowszechniane przez 

53 Pa jer, jw. s. 51. 
54 Tamże s. 50. 
55 Me h 1, jw. s. 9. 
56 Tamże s. 20. 
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48 Pa j er, j·w. s. 20. 
49 Med i ca: Documento di base jw. s. 289. 
50 Ta1mże s. 361. ' 
51 C ,o 1 o m b, jw. s. 760. 
52 DCG 3. 
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ludzi, którzy w 
samym czasie 

osobistego 
.................................. i świadkami 57• 

Prawda religijna nie może być sprowadzona do poziomu rzeczy, ale 
jest wiernością które zostało przedstawione naszej wolności 

konieczny warunek, aby stać się sobą 58 • Tak rozumiana 
ma swoją strukturę logiczną. Jest prawdą do życia i realizowania, a nie 
do rozumienia i weryfikowania w strukturach logicznych; jest 
na płaszczyźnie „być", a nie „mieć". Nic też dziwnego, że siła przekony
wania prawdy religijnej zależy od osoby, która ją przekazuje; osoba ta 

gwarantem tej prawdy. W katechezie nie tyle chodzi o przekazanie 
ile o wprowadzenie w życie w prawdzie. Jest w tym coś, co 

naszą wolność i odpowiedzialność, są to zasadnicze i:„r ... rhri,..-.·u· 

egzystencjalne, w których zawiera się pewne ryzyko 59 • 

W nauczaniu i duszpasterstwie personalistycznym ten, który głosi, 

zajmuje centralne miejsce. Owocność i sukces w nauczaniu nie tylko za
od jego zdolności, przygotowania i dobrej woli, lecz również od 

świadomości samego siebie, czyli od stanu samopoznania na poziomie, 
gdziie je!st 1się panem 1właooie1j eg.z,ys:tienicj'i. Tylko osio1ba ma moc 1WJe1zwać 

osobę i słowo oznajmiane przez osobę może rozbudzić oso-
bowe moce drugiego. W odniesieniu do teologii można że 

rodzi duchowe 60• Ka tech eza personalistyczna 
,,,,.u.v·u..<..Lł z założenia, że osoba otwiera się na kerygmę, jeżeli jest druga 

która ją głosi i objawia. 

Katecheta jest wezwany do świadczenia o Niewidzialnym. Istota 
świadectwa sprowadza się do komunikowania innym - za pośredni
ctwem słowa - wielkich dzieł Boga. Katecheta jest sługą 
słowa. Oznacza to jego osobistą postawę wobec objawienia, a nie kate
chumena. Otrzymując objawienie, akceptuje je, strzeże go i mu. 

głoszone słowo było owocne, życie osobiste katechety musi 
zakotwiczone w ponieważ to ma ogromny wpływ na .katte,chlZ{J-

Szczególnie widać to w naszym czasie, kiedy zdecydowanie wy
maga się, by posłannictwo było „wcielone" w osobę. Jeżeli posłannictwo 
osobowe zamiera w życiu katechety, przybywa on do kate
chumenów jako rzecz, jako system idei i wniosków. Nic też dziwnego, 
że jego wpływ na katechizowanych jest nikły. 

57 W. Esse r, G. Negr i: L'incontro personale con Dio nella niwva catechesi. 
T1orino 1970 s. 53. 

58 P a j e r, jw. s. 54. 
59 Tamże s. 55. 
60 Es s er, Negr i, jw. s. 52. 
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~··~"-''J:'- prowadzi ze światem, ma 
czfowiieka - zbaiwtl.,eili1ie. N ie chodz[ o 

rozmowę towarzyską, ale o dialog, najgłębszym ~~~~„„,.,,,...., 
i celem J. est ów Boży dialog, a więc zapoczątkowany i ustalony prze~ sa~ 

rozmowa w Bozym, 
mego Boga. Ma to „rozmowa ' . . , k . 
rozm.owa bezinteresowna, nie ograniczon~, czym~olw1ek, ~1e szu aJąca 

pozostawiająca nietkniętą wolnosc osobistą c.złow~eka, otw~rta 
<lla wszystkich bez różnicy, a więc powszechna, kato~1cka .1 .eku~~mcz-

61 w daje się że w katechezie personalistyczne] um1eJętn~s~ na-
~ąz~wa~ia dialo~u z katechizowanym decyduje o jej skutecznosci. 

Dialog, jako autentyczne spotkanie międzyosobo_we,. doprowadza do 
dwóch wolności, które wzajemnie ubogacaJą ~1ę pod. względem 

,:-,uuu:)..CUJ.J.U. Podstawowym warunkiem autentycznego dial~gu Jest po~za-

nowanie osobistej godności interlokutora oraz pójście w ~1e~u~ku ~b1~: 
rawdy Dialog opiera się na wzajemnym zaufamu, tore .me 

nic wspflnego ~teorią naukową, prawodopodobną opinią czy też hipotezą. 
. . z z 

Dialog, jaki naw1ązuJe . d . . . . do Boga. 
dialogiem duszpasterskim i zawiera się w mri: o mes1eme c 

d t Skl. J. edneJ· strony jest otwarciem serca, przy]ą. 
uszpas er z ' , . 1 . · l 

. 1 k t . drugie]· - umiejętnosc1ą g oszema sowa, 
zrozum1ec in ter o u ora, z . . 

kto, re doprowadza do spotkania z Bogiem 62. J.ak,o taki ma . d . 
b ' d · n1·e w praw zie 

1. . . . . wewnętrzne]·. ma to yc OJrzewa re ig1JneJ 1. · , 
i wolności. 

prowadzący dialog musi mieć świadomość, iż to~ c~, głosi, 
słowem Bożym, a ~ie jego ludzką mądrośc~ą.. Sl~wo Bo:e Jest ze 

Boga gestem zbawienia, odnowienia i wymes1em~ człowieka .. Ro~a 
katechety w dialogu polega na informacji i świadczenn1:. A~y przemo
wiło słowo Boże, mówiący powinien zamilknąć. Ew~ngelrn m~l wy~aga, 

narzucano siłą, podstępem, w sposób sztuczme przemys any . , , 
. · d· b m każda obecnosc 

W dialogu który jest spotkamem mię zyoso owy ' . 
·e' m Sam fakt nawiązania dialogu jest wyrazem pewneJ 

wezwam . . . . · t-. k' . a Aby nadz1eJ e te zostały urzeczyw1s wymiany, ocze iwam . 

111 w. s 0 b czy k: Wychowanie do dialogu w 
katechizacji. „Katecheta" 

1·1967 s. 7. T. · 1968 s 19 
· 112 A. A 1 st e n n s: n prete e iL diaŁogo pastorale. onno .· · · 

es S 0 b czy k, jw. s. 7. 



9(1 HENRYK ŁUCZAK 

ludzi, którzy w 
samym czasie 

osobistego 
.................................. i świadkami 57• 

Prawda religijna nie może być sprowadzona do poziomu rzeczy, ale 
jest wiernością które zostało przedstawione naszej wolności 

konieczny warunek, aby stać się sobą 58 • Tak rozumiana 
ma swoją strukturę logiczną. Jest prawdą do życia i realizowania, a nie 
do rozumienia i weryfikowania w strukturach logicznych; jest 
na płaszczyźnie „być", a nie „mieć". Nic też dziwnego, że siła przekony
wania prawdy religijnej zależy od osoby, która ją przekazuje; osoba ta 

gwarantem tej prawdy. W katechezie nie tyle chodzi o przekazanie 
ile o wprowadzenie w życie w prawdzie. Jest w tym coś, co 

naszą wolność i odpowiedzialność, są to zasadnicze i:„r ... rhri,..-.·u· 

egzystencjalne, w których zawiera się pewne ryzyko 59 • 

W nauczaniu i duszpasterstwie personalistycznym ten, który głosi, 

zajmuje centralne miejsce. Owocność i sukces w nauczaniu nie tylko za
od jego zdolności, przygotowania i dobrej woli, lecz również od 

świadomości samego siebie, czyli od stanu samopoznania na poziomie, 
gdziie je!st 1się panem 1właooie1j eg.z,ys:tienicj'i. Tylko osio1ba ma moc 1WJe1zwać 

osobę i słowo oznajmiane przez osobę może rozbudzić oso-
bowe moce drugiego. W odniesieniu do teologii można że 

rodzi duchowe 60• Ka tech eza personalistyczna 
,,,,.u.v·u..<..Lł z założenia, że osoba otwiera się na kerygmę, jeżeli jest druga 

która ją głosi i objawia. 

Katecheta jest wezwany do świadczenia o Niewidzialnym. Istota 
świadectwa sprowadza się do komunikowania innym - za pośredni
ctwem słowa - wielkich dzieł Boga. Katecheta jest sługą 
słowa. Oznacza to jego osobistą postawę wobec objawienia, a nie kate
chumena. Otrzymując objawienie, akceptuje je, strzeże go i mu. 

głoszone słowo było owocne, życie osobiste katechety musi 
zakotwiczone w ponieważ to ma ogromny wpływ na .katte,chlZ{J-

Szczególnie widać to w naszym czasie, kiedy zdecydowanie wy
maga się, by posłannictwo było „wcielone" w osobę. Jeżeli posłannictwo 
osobowe zamiera w życiu katechety, przybywa on do kate
chumenów jako rzecz, jako system idei i wniosków. Nic też dziwnego, 
że jego wpływ na katechizowanych jest nikły. 

57 W. Esse r, G. Negr i: L'incontro personale con Dio nella niwva catechesi. 
T1orino 1970 s. 53. 

58 P a j e r, jw. s. 54. 
59 Tamże s. 55. 
60 Es s er, Negr i, jw. s. 52. 
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muszą otworzyć się na prawdę i być zdol-

nie 
wolności człowieka. 

Katecheta któremu zlecił słowa. Kto głosi 
wo, musi zjednoczony z Chrystusem. Katecheta, 

tez 

mówi o Bogu, musi najpierw rozmawiac z dlatego też modlitwa 
słowa 64• Skuteczność przepowiadanego słowa 

tego, czy katecheta w sobie w wierze, nadziei 
łoścL Nic też jest 

słowo Boże. 

poprzez modliitwę, medytację 

miłość wobec 
trzeba ......... ,,'-' .... ~ ... 

ra-

świadkiem oznajmiającym prawdę, która jest 
prawdą. Taka jest przedmiotem doświadczenia „świętego" i nie 
ma nic wspólnego z prawdą naukową. W takich wypadkach sam świadek 

praway. Widać że tego rodzaju świadectwo 
maga nie tylko uczciwości ale przede wszystkim uczci-

świadek nie zasługuje na zaufanie wówczas, 
umiejącą rozumowo uzasadnić to, co 

tak szczery i uczciwy w życiu_, że wzbudza za-

64 Med i ca: Documento di base, jw. s. 111. 
65 Tamże s. 153. 

PRZEKAZ SŁOWA 93 

FOR A 
TRANSMISSION OF THE WORD IN THE 

CATECHESIS 

SUMMARY 

The essence of the Revelation is the free initiative of God, who .reveals His 
of salvation for mankind. God expresses Himse.lf. in t~e Word, whh1ch ~eC'c;;n~; 

d 
· ,in man's histon' determm1ng its future. T e or 

the Body an is , · ' - f the Fa:ther 
initiates the saving dialogue with man, reveaJ.s the savmg o 1 

"'n'd carries out the plan of salvation of manki:nd. . . 
u • 1 in the Chur:ch 

Chr:Lst, in who:m the revelation reaches 1ts c 1max, is. 
d f Ch t is also the Word of 

through His Spidt. The Churieh, the mystical Bo Y o ns , 
God. the Word whtch creates and reveals: reveals to 

the fullness 

God;s gift, that is the Church itself. 
In the Church, whose main mission is to 

the Word, the Word is 

sa G. Bara: Come 
oggi con i giovani. Tor:ino 1971 s. 17. 
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preached thxough the medium of a cat:echi:bsrt. In :oirde!r :to :fulfiJ Ms a 
chist must be the sign of what he proclaims, the sign of the reality which he 
presents to his a commentary the W ord of God. A 
catechist is a witness whose whole life folfows fn the footsteps of Christ, depen
ding on the circumstances and the personal gifts he received; he is a te::tcheT 
who shows how to recognize and understand te signs by which God 
reveals speaks, and gives Himself to us; he is a tutor who leads 
chumen to the fuUness of as exemplified by Christ. 

A catechist is the servant of the Word. Thi:s determines his pernonal attitude 
towards the Revelation and not the catechumen. This is why he is obliged 
show that the effects of by faith and witnessing about it can get 
md better by conscious tha:t it is the Holy Spirit alone who 
can open man's heart to the Word of Gad. Faith is always man's free response 

the Grace of God, who is revealing Hims elf. 
The catechesis of personal assumes that only a person has 

power to summon another person, and only the word said by that person 
awaken the personal powers of another. Also in the catechesis the main role 
played by personal contaot: a person opens to kerygma if there is another 
person who shares and demonstrates it. 

Ks. JÓZEF WILK 

RODZINA PIERWSZYM SEMINARIUM 

Mamo! ... od wielu zało-

duszach swych dzieci mocny fundament silnie 
o prawo Boże. Ponieważ sama szczerze modlić się umiałaś, wy

,,,....,.,.„,,..t<::1·c na1s łatwo i dobrze pacierza, z którego po dziś dzień czerpię moc 
i ufność w Bogu. Otwarłaś przed :nami szeroko drogę do szczęścia, boś 
nas wychowała nie do pieszczot i wygód, lecz do hartu i pracy. Nauczy
łaś nas kochać obowiązek, a powinność wypełniać poważnie i ochoczo. 
Toteż nie gdzie ·indziej w i dostojeństwie 
go a oddanego Bogu serca jest początek drogi, którą mnie łaska Bo"-

Te same uczucia składam w na grobie 
którego ofiarnym i duchem nieraz się pokrzepiam i kie-

Jest to wy ją tek listu do matki, 
prymasa Polski, z 

Przytaczam go tutaj z 
do nasz:ych 

i doświadczeń oraz powszechnego 
wielkim znaczeniu domu roctz1rnrieJg' 

daru powołania 
-~--·~·· · w założeniu swoim 

Nauka Kościoła 

Przekonanie 

on rolę wpro-

Kościele. Przekonania 
fJUL.J..1.a.,,, ........ , zrozumieniu i przy-

1951 s. 313. 
najbardziej znane: Au-


