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MIEJSCE KATECHEZY RODZINNEJ 
PROCESIE RELIGIJNO-MORALNEGO 

wstępne 

Artykuł przedstawiony nie ma pretensji do rozwiązań szczegółowych. 

Chce zasygnalizować ważne dla rozwoju religijno-moralnego dziecka ele-
postav;r rodzicielskich wychowawczego, które mają 

na jakość idzie tu o formę 

1 Psychologia i pedagogika religijna. „Collectanea Theologica" 45 :1975 z. 2 s. 54. 
2 Tamże s. 55. 
3 Zob. A. Exe 1 e :r: Katecheza i pedagogika. „Concilium" 1970 nr 1-5 s. 177. 
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wiary i wychowanie nie może zagubić tego, co ludzkie, konieczny 
wychowania religijnego i katechetyki z 1Jedagogiką4 • 

vVskazując na procesem wzrostu w ·wierze a procesem 
wzrostu i rozvrnju człowieka, Exeler wraz z innymi podkreśla konieczność 
U\~1z~~1e·anrn111a w naturalnych założeń Człowiek 

nie 
człmviekowi. lecz 

wanie fizyczne czy 

dość ścisły związek 

czerpuje się też 

wypływają one z 
maszewska 

chowawczego, 
bis tą przemianę, 
i 

Dalsze rozważania 
\V 

4 Ta.mże s. 175. 

we 
religijnej: 

człmvieka do 

5 Tamże s. 176; por. dzieci. 

zaufać me 

ina ona 
ani me wy

jakkolwiek 
twierdzi T. To-

zasadniczo 
rodziców7 , 

46-4 7 J. P a s t s z k dziecięcych prz0ży6 rodzinnych w ks<:tałtour;:tr~iu 

-religijnego człowieka. „Ateneum Kapłań'>kie" 1961 nr 317 s. 238; J. Śl i w a ń ski: Wpływ 
przeobrażet'b współczesnej rodziny duieJD mia~t7' 1n wyuhounnfo chrz0fof};r,.'1,g'ci0. „H):n) DJ i" 

1970 nr 3 s. 199. 
6 Jak pomóc dziecku w poznani·u Boga? „Więź" 1960 nr 
7 Zob. H. vV is tub a: wiarą. „Katecheta" 1968 nr 4. 
8 Por. H. Pa gie wski: Współpraca katechety z rocl,ziaami. „Kateoheta" 1975 nr 5. 
9 M. Majewski: Antropolo1icmrt korwep:;ja kaJeohsiy. Lublin 1974 141. 

10 Tamże. 
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Oddziaływania 

procesie religijnego, 
można vvyróżnić oddziaływanie otoczenia, 

zując na możlhvościach \vyznaczanych przez dziecka, 
również jego własną akt,pvność, która wprawdzie początkowo 

formy samowychowania i samokształcenia, lecz może 
włączać w proces religijno-moralnego. 

II Prooes wychowania religijnego a katecheza rodzinna 

dzona przez niektórych autorów zwrocrn uwagę na uow1az11mte 

wyżej wymienionych elementów procesu wychowawczego. I tak 'i\"". 
rozstrząsając religijność współczesnego człuw-ieka, w oparciu o 
daczy, rozwój religijnośf•i dziecka dzieli na 
etapie (0-1), według niego, nie może mowy o religijności. Natomiast 

Leist mówi, że już w tym okresie dziecko pierwsze doświadcze-
nia Boga i z Nim na modlitwie12 • Jest to 

doświadczenie, które w 
przez Gruehna można nazwać 

matki", ponieważ matka modli ·~1z~A'''xn.a1r nie przeczuwa 
.U.LLLv·a..ucA, nie wie nic o Jego istocie"13 • ono jeszcze Boga, nie zna 

bowiem przypomina) że dziecko 
matką. modli 

Trzeci 
trzeci i 

11 Religi}1wść 11)apółczesnego człowieka. In66. 
12 La priere des tout petits famille. „Lumen Vite,e" 1972 nr 
13 G r u e h n, s. 344. 
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\V modlitwie dziecka. Przeczuvrn ono 
umie przybrać postawę szacunku, ale też jego pobożność 

terminowana tak przez otoczenie, jak i przypadkmve wrażenia. Trudno 
oddzielić co 'v religijności dziecka jego własne od 

z naśladmvnictwa. Charakteryzując ten okres religijności az1e<::m1. 
brak 'v jego pobożności ustalonych traktowanie 

lub czegoś sprawą 

cie 

uwagę, że: 

w rodzicach 

Por. tamże s. 345--347. 
15 Psychologiczne podstawy religijnego ti:ychowania dzieci. 

szawa 1969. 
16 Zob. Gr u eh n, jw. s. 347-349. 

rełi-

: O Horru i czlou:ieku. . 2-. \Var 
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17 jYVL 239; Just tYvierdzi: 

przez ro<lzicÓ"\V i '"" rodzic•ach". (Psyclwlogi'.czne podstawy religijnego wycho -

as tuszka, jw. 2:ł9-240. 
19 Rozwój dziecka. vVarszawa 1960. Por. zwłaszcza s. 569--571. 
20 Ohristliches Elternsemhwr. 1971. 
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Atmosfera 
\:i,rychowania 

Z\vraca 

STANISŁAW SEMIK 

Natomiast 
przez rodziców _._,._._,,„VVU.VLJ 

które daje świadectwo 
. Ludzkie bowien1 słowo 

Katecheza rodzinna połączeniem nauki z .-,,-u-.nt:un 

przychodzi zrealizować katechezie szkolnej. Osadzenie 
nauczania w może dokonać przez rodziców, którzy towarzy
szą dziecku i mogą obserwować. Charakterystyczne dla katechezy rocizIJnrn31 

to, że zwyczajnych warunkach rodzinnego 
w nawiązaniu do sytuacji. Dziecko w spontaniczny 

kształtuje wiara przenikająca rodziny. Oddziaływuje na nie chrześci-
jańskie przeżywanie rozmowy - jako religijna interpretacja szczegól
nych ·wydarzeń rodzinnych i sąsiedzkich, odpowiedzi na pytania natury 
religijnej22 czy wreszcie rozmowy matki lub z dzieckiem na tle zaobser-
wowanych Rodzice uczą i przyzwyczajają dziecko do modlitwy, 

zdolność do słuchania i refleksji przez wszelkie 
opowiadania, przez kontakt z książką zawierającą ilustracje, ukazują różne 

świata i ludzkich spraw, co również elementem 
religijnego23 i może w zakres katechezy rodzinnej. 

III 

21 Tamże. 
22 Por. Geiger: wiary, "'· Podobne walory katechezy rodzinnej podkreśla 

S. Zajączk sk Rodzina a wychowanie religijne. „Novum" 1974 nr 4 s. 97-102. 
23 Zob. Ge g e Początki wiary, jw. s. 49. 
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nowy wymiar. 
i ocen morał-

obejmujący 

pierwsze i to okres „jakby 
poza wszelkim prawem się bez Ś\via-
dorności norm~'25 . Stwierdzenie to z punktu 
widzenia bowiem wykazują 
istnienie poczucia dzieci 
·~-----1.!_,_-.,ua~--v) przy czym wiadomo, że a i świadomość norm moral-

idzie z pewnym za ich stosowaniem w Z 
przez S. faz 

, „złe)' 
„jest grzechem", które to oceny moralne czy pojęeia 

24 S. Ku n owski: Wychowanie moralne jako element wychowania cM'zesci.1<:vńskie.go. 
vV: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. Warszawa 1973 s. 75. 

25 Tamże s. 70. 
26 Zob. W. Terlecka: Poczucie powinności mera.lnej u dz·iec1: przedezkolnych. Warszawa 

1975. 
27 Wychowanie moralne, jw. s. 71. 
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moralne funkcjonują na wyż3zym etapie mcm1lnego czlowieka28 

W wieku lat trzech moralność dziecka się w formie stosowania 
do nakazów i zakazów starszych. W wieku lat czterech do siedmiu pojęcie 

dobra i zła „nie wykracza poz1, mat0rialną wi:1rto.3ć czynu, gdyż dziecko 
nie umie wniknąć w zamiar czy rozumieć int:mcję"n. 

ocenę pojęć m'.)rąlnych przeprowadził J. Piaget. 
o re:tlizmie nnralnym najwczefoiejszych lat że 

w wteKU lat 3-1 dziecko ma zdolność „odró~niania wykroczeń intencjcmal-
od niez:t'.nierzonego na,ru3Z::tnia kodeksu reguł m:>railnych" 30 , przy czym 

odnosi się to do jego własnych czynów. Natomiast w ocenie innych jest o wiele 
surow.;;ze. Skłonne jest ujmowa.ć czyn w jego materialnym agpekcie i oceniać 
go obiektywnego kryterium reguły, konfrontując z nią materialną 

wartość czynu. Piaget łączy zjawisko realizmu moralnego dziecka z myśle
niem egocentrycznym i przymmem dorosłych31 

Dociekania Piageta są trudne do uwzględnienia, gdyż nie podaje on wy
raźnie ram czasowych, w jakich należałoby umieścić niektóre jego obserwacje. 

że rozważania poczynione, dotyczące realizmu ,_,_,,,„„..,v ... u.v;;., 

odnieść do ostatniego wieku przedszkolnego. 
Zdaniem B. Hurlock moralny dziecka 

pojęć .UJ.V.L<..VLLL. 

dów Uniwsrsyteckich dla Ducho1.vie/istioa na temat: TVychowawcze możliwa.fr.i zrulanfo rodziny 

katolickz:ej w Polsce. Lublin 1973 (m'.i-3zy110pis). „Dziecinne »C<1CY « »be« to etap 

ważny dla 1·ozwoju postaw ł7tycznych. Psychobgia i pedagogika stv<tiordza, że dzieci pozbawione 

słu..>znej v)clnni,ły lub nagany w ciągu pier1\rszych lat życia bardzo ezęsto wyra"ltn.ły na Judzi 

pozba,wionych uczuć m~walnych" (E. R z ę s a: Inicjacja do pokuty. „Ka.techeta." nr 

s. 31). 
29 M. Jak ub ie c: Wychowanie sumienia w pierwszych 

nr 2 60. 
3u Rozwój ocen moralnych dziecka. vVtWdZawa. 1967 s. l 6S. 
31 'l'amże s. 172-180. 
3 2 Zob. Hu I o ok, jw. s. 523-524. 

„Katecheta" 1971 
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\V wykonaniu czynów pożądanych musi dojść do nawyku 
ich niemal z własnej woli i bez nadzoru oraz 

się zastępować czyny niepożądane przez pożądane33 • 

N a to miast oddziaływanie wychowawcze musi odpowiadać następującym 
zasadom : wywierając na dziecko presję, trzeba mu pokazać, że się je kocha 

odnosi się do czynu, wychowujący muszą współpracować konsek
wentnie w przestrzeganiu karności, wywierać nacisk przez pochwałę lub od
mowę przywilejów stosO\vania do czynóv.T, dorośli winni dać przykład życia 

pomóc dziecku zrozumieć konieczność pewnych prze
' a zasady i przepisy wprowadzać we właściwym czasie34 • 

Omówione prawidłowości i zasady wychowania moralnego w rodzinie 
można ująć jako dostarczanie dziecku wzorca, który jest przyjmowany w pro

naśladownict\va i identyfikacji, wzmacniany stosowaniem nagród i 
oddziaływanie przez jakość relacji rodzice - dzieci. 

katechezy rodzinnej w wychowaniu moralnym prócz 
rodziców i atmosfery życia moralnego -vv domu istotną rolę speł-

w kierunku tłumaczenia, pochwały 

dostarczanie dziecku w związku z rozwojem jego myślenia ocen moralnych. 
te rodzicielskiego, złączone z chrześci-

która się na źródłach 

sumienia 

s. 537. 
Zob. tamże s. 540 .. Hudock powtarza. jakie podsmva G. B. G ci o 1 (Discipline 

as a of the child. „Nerv. Child" 1951 nr 9). 

·35 Por. :Ma ie wski, jw. s. 206. 
Por. ·w. Ok oń: Sumienie. \V: Słownik pedagogfrzny. Warszavva 1975 s. 281. 

Zob. E. Sujak: Stawanie się i dojrzewanie l·;,rdzkiego smnienia. „Znak" 1972 nr 215 

690. 
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.Jeśli formmvaniu 

czynu. Sumienie dziecka 

wolno. 

społeczny~ 

natomiast sumienie 
mówić o formowaniu 

reli-

z wartościowaniem este
wartościowaniem: przy

ładne, a to, co przy
egocentryzmu. Dopiero 

doznań prze
W wieku lat 4-7, 

poza materialną wartość 
zainteresowanie 
przez rodziców41 . 

ma poczucia winy42
• 

~vv~u~,i~ bezpieczeń-

... .u ... ,, ......... „,LY i głos odczytuje jako 
co wolno i czego me 

Zdaniem progu : zależność od rodziców „ 
zakaz od nich pocn<)021ac Zależność poszerza się z biegiem czasu m.in. 

38 Zob. A. Just: Formowanie się sumienia. W: W kierunku człowieka. Red. B. Bejze. 
Warszawa 1971 s. 276-277. 

39 Por. M. Kowalska: Kształcenie sumienia. „Katecheta" 1961 nr 4. 
40 Zob. Sujak, jw. s. 691. 
.i.i Por. Jak ub ie c: Wychowanie sumienia~ jw. s. 60-61; Te n że: Zadanie 'rodziny 

chrześcijmiskiej. W: Wychowanie w rodzinie chrze8cijańskiej, jw. s. 173. 
42 Zob. Hurlock, jw. s. 531. 
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zależność od 
znaczeniu oczekhvania 

rodzicom 

dobra i 
wania przez rodziców u 

jeszcze 
egocentryczną, jako 

psychiki dziecko 
obiektywnego i pow

i kształto-

''T oczywisty sposób me może zabraknąć war
wartościo-

vvania. 
Sumienie określa często mianem Boga, którym staje się dzięki 

religijnej, pomagającej otworzyć się człmviekowi na dialog z Bogiem. 
Sumienie dziecka, formowane w orędzie, rozwija 
ponadto nie w odniesieniu do normy lecz ma charakter perso-

odniesienia do 
OSO bo we ""'"''"" r:,,,,..„,,u 

mem 

<1 zło 

W powstawa,niu i formowaniu się sumienia ... a~„Vt.J-'-'-UI 
rodziców, także które 

43 Por. Su j a k, jw. s. 391-393. 

Niego47 • 

odgrywa nie 
za<:męca, przypo-

44 Zob. P. Poręb a: Dziecko - środowisko --'- wychowawca w procesie wychowania reli
gijno-moralnego. „Studia Warmińskie" 1965. 

45 .Zob. Jakubiec: Zadania rodziny, jw. s. 174--182; Tenże: Wychowanie sumienia, 
jw. s. 62-66. 

46 Por. W. D. W all: Wychowanie i zdrowie psychiczne. Warszawa 1960 s. 79. 
47 Zob. Poręb a, jw. s. 474n. 
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, rozkazuje, zakazuje. \V z życiem codziennym związane 
włącza się katecheza niosąca ze 

sobą motywację religijną, ukazująca religijne perspektywy, bazująca na reli
gijnych treściach i przy-kładach, a zatem \Vprmvadzająca w rozwój sumienia 

religijny. 

vV wieku przedszkolnym tworzą się nie tylko zaczątki charakteru, lecz 
także wdrożenie do pracy nad nim samego dziecka48

• Zaniedbania w pracy 
nad charakterem -vv okresie z trudem dadzą się potem naprawić49 • Przez 
charakter zaś należy rozumieć „ogół względnie trwałych cech psychicznych, 
które przede wszystkim ujawniają się w postępowaniu (danego) człowieka 

z ludźmi (innymi)", a ponieważ „postępowanie człowieka zaliczamy do tzw. 
spraw „moralnych", przeto charakter jest to ogół cech „moralnych" w oso
bowości ludzkiej"50 lub „zespół cech, które można wartościować z 
widzenia społecznego i moralnego'' 51 • 

Charakter wiąże się przede wszystkim z wolą, która stanowi jego trzon. 
Prócz woli na charakter składa się również pewna treść obejmująca poglą-

przekonania i uczucia52 . -Według J. Pietera, cechy charakteru obejmują 
i nade wszystko silną - jako układ motywów i _._,_....,,ivvu.v" 

do clziałania53 . Charakter dziecka zatem się wraz z rozwojem woli 

"\Vola 

bazie YYł"ITUIIł>i.rl 

dziecku w opowiadaniach. vV kształtowaniu 

także działanie samego dziecka54 . 

można 

,.__,_,„""',_.._..._,~ i karność wo bee 

48 Por. S. u n owski: Wdrożenie do pracy ncid własnym clw;ralcterem jako naczelne 

danie wychowania w „Homo Dei" 3; I... "\V o ł os y n a: 
pomaga wychowaniu. ·warszawa 1962 s. 138. 

49 Por. H. Sp i o nek: Psychologia wychowawcza dla rodziców. "\Varszawa 1962 s. 80. 
50 J. Pieter: Charakter. W: Słownik psychologiczny. Wrocław 1963 s. 45-46; por. S. 

J3 le y: Zctrys psychologli w związlc·u z rozwojem psychiki dziecka. Vllrocław 1948 s. 336~337. 
51 M. Pr zet ac z n i ko w a: Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. '\Vars?. 0 „wa 1967 s. 

'221. 
52 Por. Sp i o nek, jw. s. 80. 
s3 i ter: Charakter, j-w. s. 
!'4 Por. Sp i o nek, jw. s. 
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dorosłych, cierpliwość i wytrwałość wobec trudności, aktywność w podejmo
zadań wymagających "TT"'""" .nr''~ -

vV wychowaniu charakt,eru postuluje się wyrabianie takich cech, jak 
prawdomówność, szczerość, przedsiębiorczość, odwaga, skromność i \vytrwa
łość oraz zwalczanie egoizmu, nieufności, bierności, tchórzostwa, zarozu
miałości i lenistwa56

• Nie może stosowany gwałt i przemoc, gderliwość, 
surmrnść i ciężkie , natomiast wskazane są pozytywne oddziaływania 

postaci rad, życzliwych ocen zachowania, pomocy "\V kontroli postępowania 
odnawianiu postanowień57 • Z punktu widzenia chrześcijailskiego określamy 

rozwijanie cnót i zwalczanie "\Vad na bazie przykładu rodziców i po
atmosfery domowej. 

Mogą też zachodzić w wychowaniu charakteru pewne trudności w zakresie 
postaw dziecka, takich jak posłuszeństwo, prawdomówność, 

miłość czy obowiązkowość. Są one uzasadnione z punktu ·widzenia psychologii 
Posłuszeństwo dziecka przechodzi przez fazę negatywną w postaci 

stawiania oporu noriµom, co wiąże się z odkryciem przez nie swego „ja". 
Prawdomówność jest czasem w oczach rodziców nieświadomych procesów 

psychiki dziecka kwestionowana w zrozumienia bujności 
wyobraźni i fantazji, wytwory z rzeczywistymi 

„U.<LC>.'-'<C'JU.U. i zdarzeniami. w z nieznajomością praw rządzących rrUl"Hl:H•)') 

kvrnlifikowane 

uczu
sobie czasem cudze rzeczy, co nie musi 
Postaw~a miłości natomiast stoi w z bra-

uspołecznienia które 
mu stawić w 

charakteru i sumienia w ramach wychowania 
ściśle ze stosowaniem pewnych zasad. Prócz zasady obec-

rodziców w którzy darzą 
Lwuu.L•w ...... u...,, konieczne jest -r.-Pr-n:n-.,..„, 

ocen 
l 

aktywność stwarzające w atmosferze 
prawidłowo funkcjonującym środowisku wychowawczym 

wejście dziecka na na 
będzie ono do urobienia w sobie charakteru moralnego, chrześci-

doskonałości osobowości58 • 

55 Zob. Pr zet cz n i ko w a, jw. s. 222. 
Por. Spionek, jw. s. 81. 
Por. Ku n o ski: Wdrożenie do pracy nad ti;lasnym charaf..:terern, jw. s. 411-417. 
Por. P. Poręb Pedagogi.zacja rodziców. „Studia \Varmińskie" 1969 s. 455n. 
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THE ROLE OF FAMILY 
OF RELIGIOUS AND 

IN THE PROCESS 

CHILD 

SUMMARY 

Every developmental period has a value in itself and not merely as preparation for the next 
stage. Therefore, it is necessary to respect each stage of the child's development also from a reli
gious point of view and to give him a chance for full contact with God. Propedy understood 
education and the truthful transmission of faith have much in common. Religious education, 
which provides help in entering upon a dialogue with God and adopting an appropriate attitude 
towards Him, is not a branch of education but an educational quaht,y involving the child's 

life as a whole. The process of religious education, which has an i1npact on the child's religious 
development, includes environmental influences, especially that of the parents. The process 

is based on the possibilities determined by the child's mental development and on his own 
activity, which in time acquires the form of self-teaching and self-education. 

The atmosphere at home and the parents'image can be regarded as elements of religious 
education in the broad sense. Religious education in the strict sense relates to catechesis in the 
family conducted by the parents, which bea,rs witness to the faith and inspires faith; because 
it consists in proclaiming the Good News; for no human word is capable of arousing religiom; 
faith. It is characteristic of family catechesis that it takes place in the ordinary circumstances 
of everyday life and in connection with its events. 

In addition to parental example and moral atmosphere home moral education 
is also influenced by encouragment to do good, explanations, comments and praise received 
by the his thinking judgment develop. M1ese combined with 
Christian interpretation oflife and actions, which is based on the Bible and the Church's teaching, 
form part of morał ethical catechesis in the fa.miły. 

The proper development of conscience an important element of the child's moral and 

social development. It involves two strands: the development of judgment and of the 
sense of guilt. Conscience is often termed the voice of God, which it has become owing to religious 
initiation, which helps man to open himself to dialogue with God. The word of praise, rebuke, 
encouragement, reminder, explane,tion, command, prohibition plays 
rise and formation of conscience. 

role in the 

catechesis supJJ•leimEmt:s reaci,ions irn>tructICms with religious mo-
tivation. It reveals religious perspectives and is based on religious concepts and examples, 

thus bringing a religious factor development of conscience. 


