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NOWE FORA KATECHEZY

Wstęp

Dwudziesta rocznica wydania przez Kongregację ds. Duchowieństwa dokumentu 
zatytułowanego Dyrektorium ogólne o katechizacji stanowi okazję do podjęcia 
pewnej refleksji. Kiedy w 1997 roku publikowano Dyrektorium, to od publikacji 
Directorium Catechisticum Generale, czyli poprzedniej wersji dokumentu mi-
nęło dwadzieścia sześć lat. Jednym z głównych powodów opracowania nowego 
Dyrektorium były zmiany kulturowe i eklezjalne, jakie można było zaobserwować 
od 1971 roku1. Cały szereg nowych dokumentów katechetycznych oraz zmiany 
społeczne doprowadziły do odważnej konfrontacji nowatorskiego jak na owe czasy 
dokumentu z rzeczywistością. Wydaje się, że szczególnym bogactwem Dyrektorium 
była realna ocena rzeczywistości świata, w którym realizuje się posługa kate-
chetyczna. Dokument dostrzega bowiem takie wyzwania jak: ateizm, sekulary-
zację, dwuznaczność, szerzącą się działalność sekt, fundamentalizm, zacieranie 
prawd ontycznych o człowieku, relatywizm etyczny2. Dokument dostrzegał także 
pozytywne elementy rzeczywistości, takie jak: oznaki powrotu do sacrum czy chęć 
poszukiwań religijnych3. Mimo zmian kutrowych i społecznych kluczowy cel do-
kumentu pozostał taki sam, jak w Dyrektorium z 1971 roku. Podkreślone zostało, 
że celem redakcyjnym dokumentu jest „przedstawienie fundamentalnych zasad 
teologiczno-duszpasterskich, zaczerpniętych z Nauczycielskiego Urzędu Kościoła 
oraz w sposób szczególny z dokumentów Soboru Watykańskiego II, ażeby za ich 
pomocą lepiej wypełnić zadanie duszpasterskie w zakresie posługi słowa, a kon-
kretnie katechezy4. 

Podstawowym zamysłem tego Dyrektorium nie było podanie szczegółowych 
rozwiązań i zastosowań katechetycznych lub duszpasterskich, a jedynie ogólnych 

1 Por. DOK 1-3. 
2 Por. Tamże 22-23. 
3 Por. Tamże; P. Tomasik, Nowe wyzwania dla katechezy i kształcenia religijnego w szkole, „War-
szawskie Studia Teologiczne” 12 (1999), s. 243-245.
4 DOK 9. 
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zasad i wytycznych programowych. Taki zamysł przyświecał twórcom dokumentu, 
aby uniknąć braków szczegółowych rozwiązań i błędów. Bezpośrednią aplika-
cję wytycznych ogólnych na przestrzeni poszczególnych krajów pozostawiono 
episkopatom5.

Celem niniejszego opracowania nie jest jedynie refleksja nad aktualnością 
Dyrektorium, co raczej poszukiwanie ewentualnych nowych wyzwań i perspek-
tyw. Analiza obecnej sytuacji duszpasterskiej i katechetycznej zarysowuje szeroką 
panoramę wyzwań. Celem szczegółowym poniższego tekstu jest wyakcentowanie 
dwóch wybranych zagadnień: cyfrowej globalizacji i sytuacji rodziny wraz z po-
trzebą katechezy rodzinnej i rodziny. Poniższe poszukiwanie naukowe pragnie 
stwierdzić, że są to swoiste nowe fora dla współczesnej posługi katechetycznej. 

Wyzwanie cyfrowej globalizacji 

Rozdział drugi Dyrektorium dedykowany jest elementom metodologicznym ka-
techezy. Wychodząc od zasady wielości różnych metod stosowanych współcześnie 
w posłudze Słowa6 oraz sięgając do zasady wierności Bogu i człowiekowi dokument 
odnosi się również do środków masowego przekazu. Świat środków przekazu 
nazwany jest nawet „pierwszym współczesnym areopagiem”7. Wykorzystywanie 
środków przekazu, które „osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym na-
rzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zacho-
waniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych”8 w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat nabrało szczególnego znaczenia dla ewangelizacji i katechizacji. Dyrektorium 
mówiąc o środkach przekazu wymienia: „telewizję, radio, prasę, płyty, taśmy 
magnetofonowe, wideo i audiokasety, dyski kompaktowe, cały sektor urządzeń 
audiowizualnych”9. Należy również zauważyć, że dokument daje ogólne wskazania, 
zalecenia i wymagania odnośnie stosowania tych środków w pracy katechetycz-
nej. Nie wchodząc w szczegółową analizę poszczególnych środków Dyrektorium 
stwierdza, że „każdy z tych środków odgrywa swoją rolę i wymaga specyficznego 
zastosowania; każdy powinien być uznany i dowartościowany”10. W kontekście 
dwudziestu lat to ogólne sformułowanie można uznać za zaletę. Mimo upływu 
czasu pozwala ono budować na ogólnych przesłankach i wytycznych. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że obecna panorama środków społecznego przekazu jest bardzo 
różna od tej sprzed dwudziestu lat. 

5 Por. Tamże. 
6 Por. Tamże 148.
7 Por. Tamże 160. 
8 Tamże.
9 Tamże. 
10 Tamże.
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Papież Franciszek rozpoczynając swoje orędzie na światowy dzień środków spo-
łecznego przekazu podkreśla, że „dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi 
technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się 
informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę”11. Konfrontując to stwier-
dzenie z rzeczywistością zauważa się, że często pomiędzy komunikujące się osoby 
wkracza środek techniczny, który staje się częścią procesu komunikowania.

Ogromny postęp techniczny na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wprowadził 
współczesnego człowieka w świat środków społecznego przekazu. Rozbudowany 
proces masowej komunikacji, spowodował to, iż współczesną cywilizację określa 
się mianem informacyjnej lub medialnej, natomiast wiek XXI bywa nazywany 
„epoką Sieci”12. Oddziaływanie świata medialnego na człowieka jest dziś niekwe-
stionowane. Współczesne media nierzadko przejmują rolę wychowawczą, kształtują 
rozwój zainteresowań i narzucają nowe elementy światopoglądowe13. Wydaję się, że 
ta przestrzeń otwiera przed Dyrektorium nowe wyzwania. Czymś istotnym wydaje 
się być fakt, że we wspomnianym wyżej katalogu środków społecznego przekazu 
nie znajduje sie internet, lub cała cyberrzeczywistość, którą on kreuje. Wizjonerskie 
spojrzenie w przyszłość było niemożliwe dwadzieścia lat temu. Natomiast obecnie 
internet i cały cyberświat stanowią nowe forum, gdzie również mają być obecne 
treści katechetyczne14. Szybkość funkcjonowania i łatwość wymiany informacji 
sprawiły, że internet stał się dominujący względem pozostałych mediów. World 
Wide Web pozwala na samodzielne wyszukiwanie informacji w dowolnym czasie 
i miejscu. Globalny dostęp do sieci pozwala również praktycznie każdemu człowie-
kowi być nie tylko odbiorcą, ale i twórca przekazu. Uzasadnione wydaję się zatem 
stwierdzenie papieża Benedykta XVI: „Świat cyfrowy nie jest światem paralelnym 
ani czysto wirtualnym, lecz dla wielu ludzi, zwłaszcza najmłodszych, stanowi część 
codziennej rzeczywistości”15.

11 Franciszek, Nie lękaj się, bo jestem z tobą (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych 
czasach. Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: http://press.vatican.va/
content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/24/0051/00118.html#POL (20.02.2017).
12 Por. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa 
2010, s. 10; G. Łęcicki, Edukacja medialna w służbie katechezy, „Kultura–Media–Teologia” (2011) 4, 
s. 72-81; J. Kloch, No i po co nam ten Internet?, w: D. Ciszek, M Urbańska (red.), W poszukiwaniu 
sensu wychowania, Tarnów 2006, s. 361-366.
13 Por. D. Poleszak, Środki masowego przekazu jako narzędzie edukacji w drodze do kształtowania 
postaw i konstruktywnych form zachowania wśród młodzieży, „Kultura – Media – Teologia” (2013)12, 
s. 23-32; A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 154; J. Bednarek, Multimedia w kształceniu, 
Warszawa 2008. 
14 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, nr 5, w: http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol_internet_22022002.
html (20.02.2017). 
15 Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu 
i przyjaźni, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2009_24012009.html (20.02.2017).
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W 2014 roku w Atenach na spotkaniu odbywającym się w ramach Konferencji 
Biskupów Europy podjęto temat wyzwań duszpasterskich dla dzisiejszej Europy. 
W ramach tego spotkania padł głos włoskiego jezuity Antonio Spadaro, który 
mówił, że: „Internet jest rzeczywistością, która już tworzy nasze codzienne życie; 
to nie jest już jakaś opcja, ale realny fakt. (...) dlatego też ewangelizacja nie może 
nie brać pod uwagę tej rzeczywistości. Należy zatem podjąć w duszpasterstwie 
to wyzwanie jakie stanowi komunikacja cyfrowa”16.

Równie istotne może być stwierdzenie innego włoskiego teologa analizującego 
współczesne wyzwania duszpasterskie, który zachęca do uczynienia odważnego 
kroku i zmiany definicji społeczności medialnej. Jego zdaniem, mówienie dziś 
o człowieku, społeczeństwie czy doświadczeniu komunikacji bez dostrzegania 
świata komunikacji cyfrowej byłoby błędne i niekompletne. Świat mediów cy-
frowych stał się konieczny, aby zrozumieć współczesnego człowieka. Być może 
nadszedł już czas, aby odrzuć „tradycyjne” definicje społeczeństwa medialnego 
(definicje McLuhana, de Kerckhova, Baumana). Należy to uczynić nie w celu prze-
kreślenia tego, co dawne, ale celem odnowienia lub zaktualizowania spojrzenia 
na dynamiczny element łączący człowieka i świat medialny. Tradycyjne definicje 
powstałe w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku tworzyły się w prze-
strzeni pomiędzy terminami: podmiot i przedmiot komunikacji oraz człowiek 
i media. Obecny postęp cywilizacyjny jest tak szybki i tak daleki, że cyfrowe środki 
przekazu nie stanowią już „instrumentów” lub „środków” przekazu. One stają się 
„projektem” lub wręcz „projekcją” samego człowieka17.

Można więc stwierdzić, ze media, zwłaszcza te cyfrowe, zaczynają coraz bar-
dziej być integralną częścią życia człowieka. Człowiek „tworząc” media wyraża 
samego siebie, swoje zewnętrzne i wewnętrzne przeżycia. Akt komunikowania 
to nie tylko proces wymiany informacji pomiędzy podmiotem a przedmiotem 
procesu, ale realna i integralna rzeczywistość życia człowieka. Z jednej strony może 
ona stanowić zagrożenie i możliwość zagubienia się człowieka, ale z drugiej, może 
być doskonałą okazją do mówienia o Bogu. Nowa dynamika komunikowania się, 
rozważnie poprowadzona, może stanowi nowe forum głoszenia Dobrej Nowiny18.

Należy jednak pamiętać o istotnej prawdzie dotyczącej posługi katechetycz-
nej. Jej zadaniem jest prowadzenie człowieka do pogłębiania wiary i komunii 
z Bogiem19. Do tego potrzebne jest wprowadzenie człowieka w wymiar wertykalnej 

16 A. Spadaro, Le sei sfide della comunicazione digitale alla pastorale, w: http://www.cyberteologia.
it/2014/11/le-6-grandi-sfide-della-comunicazione-digitale-alla-pastorale/ (20.02.2017.)
17 Por. A. Palermo, La pastorale digitale secondo la prospettiva dell’umanità mediale, „Orientamenti 
Pastorali” (2016) 12, s. 54-61.
18 Por. M. E. Coscia, Abitare i Social Network con autenticità: Nuove sfide per l’Evangelizzazione e la 
testimonianza cristiana, Revista Pistis Praxis 8 (2016) 2, s. 415-442; G. Riva, I social network, Bologna 
2016; P. Siuda, Religia a Internet, o przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 
2010. 
19 Por. DOK 90.
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relacji z Bogiem. Tymczasem wszelkie środki komunikowania, choćby najnowsze 
i najbardziej doskonałe, pozostają głównie w wymiarze poziomu horyzontalnego. 
Komunikacja medialna odbywa się na płaszczyźnie międzyludzkiej (horyzontal-
nej). Wszelkie osiągnięcia cyber świata, nawet te najnowsze rozbudowują jedynie 
tę właśnie płaszczyznę20. Tak więc nowy kierunek, który w przyszłości mogłoby 
podjąć Dyrektorium powinien skupić się na dwóch podstawowych założeniach: 

 – po pierwsze: aby komunikat przekazywany w nowoczesnych mediach nie 
był jedynie informacją, ale aby zmierzał w kierunku bycia materiałem for-
macyjnym. Ewangelia przekazywana na katechezie ma nie tylko dostarczać 
faktów, ale powinna prowokować do myślenia i zmiany życia21; 

 – po drugie: aby komunikat zamieszczany lub przekazywany poprzez media 
jak najczęściej miał charakter świadectwa. Świadectwo umieszczone w rze-
czywistości cybernetycznej, gdzie „przebywa” człowiek może być kluczem 
mówienia do ludzi, którzy pragną konkretnych i widzialnych doświadczeń22.

Wydaje się zatem, ze skoro internet i wszystkie jego pochodne z dnia na dzień 
stają się coraz bardziej powszechne i dostępne, ta rzeczywistość nie może być 
ignorowana w refleksji katechetycznej. I chociaż komunikacja, która się odbywa 
w cyberprzestrzeni ma wymiar jedynie horyzontalny, to wydaje się wręcz konieczne, 
aby przyszłe Dyrektorium katechetyczne wskazywało na tę rzeczywistość w sposób 
znaczący. Choć świat cybernetyczny nie posiada możliwości bezpośredniego prowa-
dzenia do pogłębiania wiary i zjednoczenia z Bogiem, to bez wątpienia, może o tym 
przypominać. Elementy formacyjne przekazywane w cyberprzestrzeni (obrazy, 
filmy, muzyka, teksty, linki) powinny przekazywać nie jedynie suchy komunikat, ale 
mają otwierać odbiorcę na nowy wymiar poszukiwań; skłaniać do głębszej refleksji. 
Pewnym modelem powinno być założenie, że „duszpasterstwo” w cyberprzestrzeni 
nie może być jedynie swoistym przekazem informacji o charakterze religijnym23. 
Wyzwaniem staje się, takie budowanie przestrzeni cyfrowej, aby w konsekwencji 
prowadziła ona do realnego spotkania ze wspólnotą Kościoła, który poprzez życie 
sakramentalne wypełnia dzieło ukierunkowujące na zbawienie24.

20 Por. D. Pompili, La narrazione della fede nell’era della comunicazione digitale, w: F. Pasqualetti 
(red.), Reti Sociali: porte di veritŕ e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione, Roma 2014, s. 19-31.
21 Por. T. Beaudoin, Virtual faith, The irreverent spiritual Quest of Generation X, San
Francisco 1998; R, Podpora, Internet jako narzędzie w dialogu Boga z człowiekiem, w: Secondo Life 
i Internet, Lublin 2009, s. 204–220.
22 Por. A. Spadaro, Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete. Milano 2012, s. 71; 
R. Podpora, Internet w środowisku eklezjalnym w Polsce, w: K. Klauza (red.), Przekaż mojemu ludowi 
co mówi Bóg, Lublin 2007, s. 95-112. 
23 Por. A. Palermo, La pastorale digitale non deve ridursi ad una sorta di messaggistica religiosa, 
w: https://elementidipastoraledigitale.wordpress.com/2016/05/17/la-pastorale-digitale-non-e-una-
sorta-di-messaggistica-religiosa-comunicare-il-vangelo-con-la-logica-della-prossimita/ (20.02.2017).
24 Por. CT 23; DOK 30; 87; A. Draguła, Ewangelizacja w erze komputerów, „Ethos” 69-70 (2005), 
s. 395-405. 
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Współczesna rodzina 

Dyrektorium ogólne o  katechizacji w  paragrafie poświęconym tematowi: 
„Rodzice, pierwsi wychowawcy wiary swoich dzieci” podkreśla, że: „Świadectwo 
życia chrześcijańskiego, dane przez rodziców w łonie rodziny, dochodzi do dzieci 
wraz z tkliwością i szacunkiem macierzyńskim i ojcowskim. Dzieci uświadamiają 
sobie w ten sposób i radośnie przeżywają bliskość Boga i Jezusa ukazywaną przez 
rodziców. To pierwsze doświadczenie chrześcijańskie często zostawia decydujący 
ślad, który trwa przez całe życie. To dziecięce przebudzenie religijne w środowisku 
rodzinnym ma charakter niezastąpiony”25. Wynika z tego jasno jak istotna jest rola 
rodziny w przekazywaniu i pogłębianiu wiary. Dokument stwierdza wręcz, że: 
„katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej i po-
szerzają”26. Dokument dowartościowuje posługę rodziców, poprzez którą przekazuje 
się prawdy ewangeliczne. Rodzina jest szczególną rzeczywistością wychowującą 
w wierze, gdyż posiada sakramentalną łaskę. Katecheza, którą dzieci mogą otrzy-
mać w rodzinach „jest do pewnego stopnia niezastąpiona”27. Rodzina jest środowi-
skiem pozytywnym i dającym poczucie bezpieczeństwa. To także żywy przykład 
dorosłych i pierwsza zachęta do praktykowania wiary. Dyrektorium mówi wręcz 
o rodzinie jako o „Kościele domowym”, gdzie dokonuje się posługa prowadząca do 
zbawienia. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań, aby rodziny były otoczone 
szczególna troską całej wspólnoty Kościoła28. 

Katechetyczna troska o rodzinę wyrasta z misji Kościoła. Pomiędzy rodziną 
a wspólnotą Kościoła zachodzą szczególne więzi. Z jednej strony wspólnota wy-
chowuje rodzinę, a z drugiej, sama ma się upodabniać do rodziny29. Nie sposób 
jednak we współczesnym świecie nie dostrzegać „kryzysu rodziny” lub, mówiąc 
inaczej, nasilających się zagrożeń i niebezpieczeństw osłabiających świętość rodziny.

Tematyka związana z rodziną bliska jest również nauczaniu papieża Franciszka. 
Ogłosił on synod na temat rodziny i wielokrotnie podkreślał wartość formacyjną 
tej wspólnoty. Papież zauważa, że „nikt nie może myśleć, że osłabienie rodziny 
jako społeczności naturalnej, opartej na małżeństwie jest czymś, co społeczeństwu 
przynosi korzyści. Jest wręcz odwrotnie: wyrządza szkodę dojrzewaniu ludzi, 
kultywowaniu wartości społecznych i rozwojowi etycznemu miast i narodów”30. 
Widoczne jest, że na płaszczyźnie duszpasterskiej z ostatnich lat oraz zachęta pa-
pieskiego dokumentu Amoris laetitia zaczynają wywoływać pewne przebudzenie. 

25 DOK 226.
26 Tamże 226; por. CT 68. 
27 DOK 178.
28 Por. Tamże 227.
29 Por. E. Osewska, Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, Tarnów 2000, s. 46-65.
30 Franciszek, Amoris laetitia, nr 52. 
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Czymś wiec koniecznym wydaje się, aby refleksja katechetyczna również pochyliła 
się nad tym tematem. 

Obserwując współczesny świąt oraz bazując na założeniu, że „zawsze było wia-
domo, że rodzina na nas wpływa, teraz odkryto, że wpływ ten przekracza wszystko 
co można sobie wyobrazić”31. Można stwierdzić, że właśnie przestrzeń związana 
z rodziną może stanowić nowe forum katechezy. 

Rozwój nauk związanych z rodziną dostarcza wielu nowych wskazówek. Rodzinę 
zaczyna się postrzegać jako dynamiczny system społeczny o specyficznym i nieza-
stępowalnym znaczeniu. Mimo wszystko ostatnie dwadzieścia lat dostarcza wielu 
wskazań, że rodzina, podobnie jak szkoła, zaczyna tracić swoje znaczenie i zdolności 
wychowawcze. Rolę tę powoli przejmuje grupa społeczna, środowisko oraz świat 
środków społecznego przekazu32. Już systemowe podejście do rodziny, w którym 
jest ona traktowana jako system oznacza, iż każda osoba w rodzinie stanowi część 
całego systemu – współtworzy go i podlega jego oddziaływaniom33. 

Wobec takich wyzwań powstaje wręcz nagląca potrzeba uczynienia rodziny 
przedmiotem refleksji katechetycznej. Dyrektorium stwierdza, że „rodzina odgrywa 
pierwszorzędną rolę, ponieważ w niej głoszenie wiary może dokonywać się w kli-
macie przyjęcia i miłości, które najlepiej potwierdzają ważność słowa Bożego”34. 
Powstaje jednak problem, jak ten klimat miłości i zaufania rodzinnego podtrzymy-
wać i umacniać? W kontekście powyższego pytania być może w przyszłej redakcji 
Dyrektorium jeszcze bardziej należałoby zwrócić uwagę na rodzinę, podkreślając 
potrzebę katechezy rodzinnej oraz katechezę rodzin. 

Włoski dokument poświęcony katechezie dorosłych: La catechesi degli adulti 
nella comunità cristiana. Alcune linee e orientamenti (Katecheza dorosłych we 
wspólnocie chrześcijańskiej. Niektóre linie i ukierunkowania), stwierdza: „(...) 
aby Dobra Nowina mogła przeniknąć wszystkie wymiary życia człowieka, trzeba 
dać każdemu chrześcijaninowi możliwość stawania się świadomym podmiotem 
w tym procesie. Sam natomiast proces rozwoju wiary winien posiadać charakter 
spójny, harmonijny i komplementarny, a udział w nim warunkowany stopniem 
nabywanej odpowiedzialności, co z pewnością na pierwszym miejscu tyczy się osób 
dorosłych”35. Pod słowem „dorosły” trudno nie odkrywać rodziców, na których 
spoczywa obowiązek troski o wiarę własną, ale także o wiarę ich dzieci. Zadaniem 

31 J. Bradshaw, Zrozumieć Rodzinę, Warszawa 1994, s. 11.
32 Por. B. Ostafińska-Molik, Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście 
przemian rodziny współczesnej – refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, „Przegląd Pe-
dagogiczny” (2016) 1, s. 55-76.
33 Por. B. Tryjarska, Rodzina w ujęciu systemowym, w: E. Milewska, A. Szymanowska (red.), Rodzice 
i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, Warszawa 2000, s. 7-21.
34 DOK 186.
35 Consiglio Internazionale per la Catechesi, La catechesi degli adulti nella comunità cristiana. 
Alcune linee e orientamenti nr 25, w: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/
documents/rc_con_cclergy_doc_14041990_cata_it.html (20.2.2017).
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takiej katechezy obejmujących głównie dorosłych (małżonków i rodziców) jest 
pomóc w odczytywaniu swojej misji rodzicielskiej, swojego powołanie do życia 
w społeczeństwie, także swojego zaangażowanie w Kościele36.

Mimo, że Adhortacja apostolska ojca świętego Jana Pawła II o zadaniach ro-
dziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio została wy-
dana w roku 1981, a więc znaczenie wcześniej niż obecne Dyrektorium, to w trafny 
sposób ocenia ona, że „rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem 
rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin 
przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią 
fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych 
zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego 
znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego”37. Wspólnota Kościoła wła-
ściwie odczytując współczesne znaki czasu38 powinna dążyć, aby otoczyć wspar-
ciem rodziny. Chociaż dokumenty nie mówi się wprost o katechezie rodzin czy 
też o katechezie skierowanej do rodzin, z pewnością jednak współczesna sytuacja 
społeczna i duszpasterska dotycząca rodziny, apeluje, aby wspomaganie rodziców 
posiadało charakter trwały. Taka sytuacja może być osiągnięta poprzez systema-
tyczną katechezę rodzinną czy też katechezę rodzin. 

Katecheza rodzin (dla rodzin) ukazywałaby się przede wszystkim jako konieczna 
forma pomocy rodzinie. Dzięki niej rodzina mogłaby odzyskać świadomość prawdy 
o sobie o swoim powołaniu i zadaniu. Katecheza rodzin mogłaby obejmować 
w pewnym sensie działalność ewangelizacyjną. Narzeczeni lub małżonkowie muszą 
być najpierw ewangelizowani, aby mogli rozumieć istotę wspólnoty, którą mają 
tworzyć lub w której żyją. To nowe wyzwanie stojące przed katechezą nakazuje nie 
tylko przypominać narzeczonym i małżonkom ich obowiązki, ale poprowadzić ich 
w kierunku nawrócenia i podjęcia konkretnych decyzji39.

Temat katechezy rodzinnej jest już wyraźniej obecny w Dyrektorium ogól-
nym o katechizacji. Dokument nawiązuje do określenia rodziny jako „Kościoła 
domowego” 40 i z tego terminu właściwie wyprowadza właściwy cel41. Jest nim 
doprowadzenie do sytuacji, aby życie rodzinne stało się „drogą wiary i szkołą 
życia chrześcijańskiego”42. Katecheza rodzinna powinna być właściwie procesem 
naturalnym, konsekwencją wspólnego podążania małżonków – rodziców i dzieci 

36 Por. E. Osewska, Ograniczenia i możliwości katechezy w rodzinie, „Seminare” 11(1995), s. 81-97.
37 FC 1. 
38 Por. DOK 31-32.
39 Por. M. Chmielewski, Katecheza rodzinna w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno
-eklezjalnych, w: A. Tomkiewicz (red.), Rodzina jako Kościół domowy, Lublin 2010, s. 305-321.
40 Por. A. Czaja, Rodzina jako Kościół domowy, w: J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red), Rodzina 
wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, Lublin 2009, s. 131-140.
41 Por. G. Gatti, Katecheza rodzinna, w: J. Gevaert, K. Misiaszek (red.), Słownik katechetyczny, 
Warszawa 2007, s. 453.
42 Por. DOK 227.
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w kierunku Boga. Powinien to być stały i trwały sposób formacji obejmujący 
zagadnienia takie jak: dar rodziny, powołanie matczyne i ojcowskie, narodziny 
dziecka, przeżycia liturgiczne, celebracje sakramentów, modlitwa wspólnotowa 
oraz wiele pokrewnych43.

Chociaż, zarysowane powyżej modele katechezy rodzinnej i katechezy rodziny 
wydają się mieć mniej lub bardziej pośrednie podstawy w istniejących już dokumen-
tach Kościoła to nadal nie doczekały się właściwej aplikacji. Stąd też stanowią one 
istotne nowe forum katechetyczne, które ma swoje zakorzenienie w Dyrektorium 
ogólnym o katechizacji. Dziś jeszcze bardziej aktualna jest refleksja księdza profesora 
Kazimierza Misiaszka, który pisał, że katechetyczna troska o rodzinę „czeka wciąż 
w Kościele polskim na pełną realizację, gdyż tak rozumiana katecheza nie może 
być zastąpiona żadnymi innymi formami, tym bardziej jeżeli pragnie się, aby wy-
chowanie chrześcijańskie stawiło czoła wszystkim wyzwaniom, ale i zagrożeniom, 
jakie pojawiają się we współczesnym życiu społecznym”44.

podsumowanie 

W posłudze Kościoła potrzebna jest nieustanna odnowa. Zasada Ecclesia semper 
reformanda nakazuje ciągle na nowo odczytywanie znaków czasu i poszukiwa-
nia sposobów przekazywania współczesnemu człowiekowi prawd wiary. Posługa 
katechetyczna, będąca częścią posługi Słowa, powinna wykazywać sie szczególną 
wrażliwością na obecny czas i dziś żyjącego człowieka45. Boże orędzie przekazywane 
we wspólnocie Kościoła musi pozostać wierne Bogu, ale powinno też być na swój 
sposób atrakcyjne i zrozumiałe dla odbiorcy. To zadanie ma właśnie wypełniać 
katecheza46. Podstawą do wypełniania tego zadania nie są jedynie zmieniające 
się czasy, nowe sytuacje społeczne, rodzinne, rozwój rzeczywistości związanych 
z cyberprzestrzenią czy jakiekolwiek inne trudności duszpasterskie. Podstawą do 
podjęcia zadania katechetycznego w najlepszy sposób zawsze ma być nakaz mi-
syjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” 
(Mk 16, 15).

To właśnie potrzeba wypełnienia tego nakazu z pełną gorliwością skłania 
do ciągłego podejmowania na nowo refleksji nad katechezą i dokumentami ka-
techetycznymi. Podsumowując powyższą refleksję nad nowymi forami kate-
chezy w perspektywie dwudziestu lat od Dyrektorium ogólnego o katechizacji 
z 1997 roku należy stwierdzić, że praktyka Kościoła nieustannie służy człowiekowi 

43 Por. FC 4; CT 68; DOK 226-227.
44 K. Misiaszek, Katecheza rodzinna czy katecheza rodzin? Propozycje dla polskiego duszpasterstwa, 
w: E. Osewska (red.), Drogi katechezy rodzinnej, Poznań 2002, s. 141.
45 Por. DOK 175.
46 Por. Tamże 145.



184 Ks. Tomasz Kopiczko

w pogłębianiu wiary i przybliżaniu się do Boga. Patrząc jednak na nowe wyzwania 
można te działania jeszcze bardzie zintensyfikować i zdynamizować. 

Po pierwsze, warto jeszcze raz w zakończeniu przypomnieć i pokreślić potrzebę 
głębokiej i szybkiej refleksji nad wyzwaniami, które przynosi internet i cyber-
przestrzeń. Wchodząc w tę przestrzeń życia współczesnego człowieka potrzeba 
ostrożności, ale również odpowiedzialnego zaangażowania. Ta przestrzeń, aby była 
dobrze zagospodarowana i odnawiana, potrzebuje stałej refleksji katechetycznej 
wypływającej z potrzeby formowania i świadczenia o Bogu. Troska o przekaz wiary 
opiera się o proces komunikacji. Obowiązkiem moalnym, o którego jak najszybszą 
i pełną realizację należy zabiegać, stały się słowa Jana Pawła II zapisane w 2002 roku. 
Papież apelował, aby „dzięki Internetowi na milionach monitorów na naszej planecie 
pojawiają się miliardy obrazów. Czy z owej galaktyki obrazów i dźwięków wyłoni się 
twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos? Świat pozna Dobrą Nowinę o zbawieniu 
tylko wówczas, gdy będzie mógł zobaczyć twarz Chrystusa i usłyszeć Jego głos. Taki 
jest cel ewangelizacji. Internet używany w ten sposób stanie się prawdziwie ludzką 
przestrzenią. Albowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma go również 
dla człowieka”47. Po drugie zatem współczesna refleksja katechetyczna wypływająca 
za Dyrektorium ogólnego o katechizacji oraz z życia wspólnoty Kościoła powinna 
stale odnawiać i wzmacniać swoją troskę o rodzinę. Rodzina, sprawy związane 
z jej drogą do świętości oraz elementy życia codziennego stanowią obecnie forum 
(wyzwanie) katechetyczne. I choć nie jest to nowe forum, to bez wątpienia wymaga 
ciągle nowych pomysłów i nowego ewangelicznego zapału. Jak przypomina papież 
Franciszek: „wszyscy musimy mieć świadomość, że wiara chrześcijańska rozgrywa 
się na otwartym polu życia dzielonego ze wszystkimi, rodzina i parafia muszą 
dokonać cudu życia bardziej wspólnotowego dla całego społeczeństwa”48. Zatem 
właściwa okazuje się droga katechezy rodzinnej (ewangelizacja) i katechezy rodzin 
(systematyczna katecheza), która w teoretycznych założeniach istnieje. Potrzeba 
jednak zaangażowania katechetycznego, aby idea ta była żywa również w praktyce. 

Odnowa katechetyczna jaka miała miejsce w Kościele po Soborze Watykańskim 
II chce przybliżać człowieka do Boga i Boga do człowieka. Poruszone powyżej za-
gadnienia stanowiące, zdaniem autora, najistotniejsze fora katechetyczne: świata 
cybernetycznego i katechetycznej troski o rodzinę, powinny jak najszybciej znaleźć 
swoją realizację w bliskiej przyszłości. Postulowane powyżej fora katechetyczne 
i  zawarte w nich idee mogą mieć swoje odbicie w odnowionym dokumencie 
Dyrektorium, nad którym obecnie trwają prace, oraz w praktyce katechetycznej 
Kościoła. 

47 Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, Orędzie na 36 Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu nr 6, w: http://www.paulus.org.pl/231,36-sdssp-jan-pawel-ii-2002 (20.02.2017).
48 Franciszek, Audiencja generalna (9. 09. 2015), w: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/audiencja-
generalna-ojca-swietego-franciszka-60/ (20.02.2017).
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Streszczenie 
Artykuł zatytułowany Nowe fora katechezy to refleksja w oparciu o Dyrektorium Ogólne 

o Katechizacji z 1997 roku. Mijające dwadzieścia lat od powstania dokumentu to okazja do 
podjęcia poszukiwań nowych wyzwaniach i perspektyw. Analiza obecnej sytuacji dusz-
pasterskiej i katechetycznej nakreśla pewną panoramę zagadnień. Celem szczegółowym 
poniższego tekstu jest wyakcentowanie dwóch wybranych wyzwań: cyfrowej globalizacji 
i sytuacji rodziny (potrzeba katechezy rodzinnej i rodziny). Zdaniem autora to właśnie 
te dwie rzeczywistości tworzą najbardziej istotne i aktualne fora współczesnej katechezy. 

Słowa kluczowe: Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, wyzwania katechetyczne, ro-
dzina, cyberprzestrzeń. 

NEW FORUMS FOR CATECHESIS

Summary
The Article called ‘New forums for catechesis’ is a reflection based on General Directory 

for Catechesis from year 1997. Twenty years that have passed since the Directory was 
published is an opportunity to seek for the new challenges and perspectives. The analysis 
of a current ministrative and catechetical situation shows a range of issues. The primary 
aim of this text is to confront two problems: digital globalisation and families’ situation( 
the need for catechesis of family). According to the author these two areas are the main 
forums of modern catechesis.

Key words: General Directory for Catechesis, catechetical challenges, family, cyberspace

NUOVI FORUM PER LA CATECHESI

Riassunto
L’articolo intitolato “Nuovi forum per la catechesi” è una riflessione alla base del 

“Direttorio Generale per la Catechesi” del 1997. Questi ultimi vent’ anni dal rilascia-
mento del documento è l’occasione per fare la ricerca di nuove sfide e opportunità. Analisi 
della situazione attuale della pastorale e catechetica delinea un vasto campo di questioni. 
L’obiettivo specifico del testo che segue è un confronto delle due sfide scelte: la globalizza-
zione digitale e la situazione familiare (una necessità di catechesi familiare e per la famiglia). 
Secondo l’autore sono proprio queste due realtà a formare i forum più importanti e attuali 
di una catechesi contemporanea.

parole chiave: il Direttorio Generale per la Catechesi, sfida per la catechesi, la famiglia, 
il cyberspazio
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