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NOWI ADRESACI KATECHEZY?

Wprowadzenie

15. sierpnia 2017 r. minęło już 20 lat od zatwierdzenia przez papieża Jana Pawła II, 
a 18. września od opublikowaniaDyrektorium Ogólnego o Katechizacji. Dokument 
ten zastąpił pochodzącą z 1971 r. Ogólną Instrukcję Katechetyczną i, kontynuując 
tradycję wcześniejszych dokumentów katechetycznych, przypomniało o najważ-
niejszych imperatywach dotyczących szeroko pojętej katechizacji. Oczywiście lata, 
które minęły od ogłoszenia Ogólnej Instrukcji Katechetycznej, przyczyniły się do 
poszerzenia perspektywy patrzenia na katechizację, a wiele świeżych spojrzeń 
znalazło swoje odzwierciedlenia w posynodalnych adhortacjach apostolskich: 
Evangelii nuntiandi z 1975 r. oraz Catechesi tradendae z 1979 r. Ważnym kate-
chetycznie dokumentem Kościoła stał się również ogłoszony w 1992 r. Katechizm 
Kościoła Katolickiego. Dyrektorium, podobnie zresztą jak poprzednie dokumenty 
katechetyczne Kościoła, dużą uwagę poświęca adresatom katechezy1. Zagadnieniu 
temu poświęcona jest IV część dokumentu, ale wątki związane z adresatami kate-
chezy zawarte są także w innych jego fragmentach. Z oczywistych powodów właśnie 
ta część dokumentu jest najbardziej wrażliwa na okoliczności czasów, w których 
powstaje, zakorzeniona w konkretnej epoce i kulturze, wrażliwa na wyniki badań 
współczesnych nauk o człowieku i nauk pedagogicznych2, ma ona też najbardziej 
praktyczno-katechetyczny charakter3. Czy jednak uprawnione jest twierdzenie, że 
dyrektorium mówi o nowych adresatach katechezy? 

1 W porównaniu z Ogólną Instrukcją Katechetyczną z 1971 r. następuje jednak pewne rozszerzenie 
rozumienia terminu adresaci, w starszym dokumencie bowiem zagadnienie to ograniczono do kwe-
stii zróżnicowania wieku katechizowanych. Zob. Ogólna Instrukcja Katechetyczna, w: Katecheza po 
Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, Warszawa 1985, s. 152-166.
2 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, wyd. pol., Poznań 1998, 
(dalej DOK), 171.
3 J. Misiewicz, Adresaci katechezy według Dyrektorium ogólnego o katechizacji, w: I. Dec (red.), 
Kościół katechizujący i katechizowany, Wrocław 2003, s. 164. 
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Niezmiennie ci sami adresaci katechezy

Posługa nauczania stanowi jedną z podstawowych form wykonywania i urze-
czywistnienia misji zbawczej Kościoła, zleconej przez zmartwychwstałego Pana 
apostołom4. Jak sygnalizuje Katechizm Kościoła Katolickiego: „bardzo wcześnie 
nazwano katechezą całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować 
uczniów i pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ażeby przez wiarę 
mieli życie w Jego imię, by wychowywać ich i kształtować w tym życiu i w ten 
sposób budować Ciało Chrystusowe”5. 

O ustawicznej trosce Kościoła o katechezę przypomina też Jan Paweł II w adhor-
tacji apostolskiej Catechesi tradendae: „dziełu katechizacji Kościół zawsze po-
święcał wiele wysiłków, jako jednemu ze swych najważniejszych zadań, gdyż 
Zmartwychwstały Chrystus, przed powrotem do Ojca, dał Apostołom ostatnie 
polecenie, aby czynili uczniów ze wszystkich narodów i nauczali je zachowywać 
wszystko, cokolwiek im przekazał”6. Znamienne jest również to, że we wskazanym 
powyżej dokumencie papieskim część poświęcona adresatom została zatytułowana: 
wszyscy potrzebują katechizacji7.

W działaniach katechetycznych Kościoła na przestrzeni wieków dostrzec można 
pewną stałość i niezmienność mającą swoje źródło w wierności posłaniu Jezusa. 
Zresztą i dzisiaj, w obowiązującym w Kościele dyrektorium obecne jest głębokie 
zakorzenienie w tradycji, łącznie z propozycją, aby wzorem katechezy wtajemni-
czającej stał się starożytny model katechumenatu8.

Niezmienne w katechezie jest i to, że od czasów Jezusa ma tych samych adresatów. 
Nauczanie katechetyczne skierowane jest bowiem do każdego człowieka, a myśl 
ta wielokrotnie dochodzi do głosu w Dyrektorium9.Dzieci, młodzież i dorośli (więc 
praktycznie wszyscy) nazwani sią uprzywilejowanymi odbiorcami katechezy10. 
Jezus ukazany jest jako wzór katechety, który również starał się, aby dobra nowina 
dotarła do wszystkich kategorii osób11. W pewnym momencie dokumentu stwierdza 
się wprost: „każdy ochrzczony, ponieważ jest powołany przez Boga do dojrzałej 
wiary, potrzebuje, a więc ma prawo do odpowiedniej katechezy”12. 

4 Zob. R. Murawski, Historia katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011, s. 20.
5 Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. pol., Poznań 1994 (dalej KKK), 4.
6 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi Tradendae, 
wyd. pol., w: Adhortacje Ojca świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996 (dalej CT), 1.
7 CT 35nn.
8 Zob. DOK 88-90. 
9 Por. J. Ihnatowicz, Adresaci katechezy. Omówienie IV części Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, 
„Katecheta” 1998 nr 6-7, s. 32.
10 DOK 33.
11 DOK 163.
12 DOK 167.
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Na podstawie powyższej myśli dyrektorium trzeba doprecyzować stwierdzenie, 
że katecheza adresowana jest do wszystkich. Katechizacja bowiem zakłada, że 
adresat przeszedł etap pierwszego głoszenia wiary, czyli swoistą preewangelizację, 
która powinna uprzedzać działania katechetyczne13.Można zatem skonstatować, że 
katecheza skierowana jest do wszystkich, którzy jej pragną i którzy są przygotowani, 
aby w niej uczestniczyć. W praktyce jednak, często trudno spełnić te warunki, 
zwłaszcza w kontekście szkolnego nauczania religii.

Mówiąc o adresatach katechezy warto pamiętać o jeszcze jednym zastrzeżeniu. 
Jak zauważa Emilio Alberich, lepiej mówić o uczestnikach katechezy niż o adre-
satach, ponieważ w procesie katechetycznym każdy ma do spełnienia określone 
zadania i wpływa na kształt katechezy. Lepiej zatem zamiast o katechezie „dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych” mówić o katechezie „z” (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi)14.

A jednak nowi adresaci katechezy?

Stałość i niezmienność spojrzenia na adresatów katechezy nie sprawia, że Kościół 
traci wrażliwość na to, kim oni są. A przecież „profil” katechizowanych zależny jest 
od wielu czynników, takich jak konkretny czas, miejsce życia, kontekst kultury, 
bowiem „adresatem Ewangelii jest osoba konkretna i historyczna”15. W odnalezie-
niu drogi do adresatów „przystosowanie to macierzyńskie działanie Kościoła16”. 
W innym miejscu dokumentu czytamy: „Konieczne zwrócenie uwagi na różne 
sytuacje życiowe ludzi skłania katechezę do wykorzystania różnych sposobów, 
aby spotkać się z nimi i dostosować orędzie chrześcijańskie oraz pedagogię wiary 
do różnych wymagań’17.

Dyrektorium zauważa, w odniesieniu do uczniów korzystających ze szkolnego 
nauczania religii, że ich sytuacja charakteryzuje się „ciągłymi i znacznymi zmia-
nami”. Jeżeli katechetom zależy na osiągnięciu swoich celów muszą uwzględniać ten 
fakt i właściwie go interpretować, ponieważ lekcja religii ma być nie tylko przeka-
zywaniem niezmiennego Orędzia, ale także pomocą w rozwiązywaniu aktualnych 
problemów egzystencjalnych, charakterystycznych dla danej epoki i kultury18. 
Kontekst, w którym funkcjonuje uczeń, zarówno rodzinny, społeczno-kulturowy, 

13 E. Alberich, Katecheza (adresaci), w: red. J. Gevaert, K. Misiaszek (red.), Słownik katechetyczny, 
Warszawa 2007, s. 408n; 
14 Tamże.
15 DOK 167.
16 DOK 169. Aby oddać istotę powyższych procesów używane są w DOK dwa pojęcia: przystosowanie 
w odniesieniu do konkretnych osób oraz inkulturacja w odniesieniu do kontekstów kulturowych.
17 DOK 165.
18 Zob. DOK 75.
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jak i edukacyjny, nigdy nie pozostaje obojętny dla jego życia moralnego i jego 
rozwoju19.

Potrzeba wrażliwości i zrozumienia adresatów przybrała kształt zasady, że 
katecheza musi być wierna Bogu i człowiekowi20. Ta wierność jest, z jednej strony, 
wiernością Bogu, a co za tym idzie Objawieniu, Tradycji Kościoła, Magisterium, 
liturgii oraz życiu Kościoła. Jest ona jednocześnie wiernością katechizowanemu, 
a także środowisku katechetycznemu (rodzinie, szkole i parafii), kulturze narodu 
oraz „znakom czasu”21.Istotę zasady wierności Bogu i człowiekowi precyzyjnie od-
daje fragment Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce: „Zasada 
wierności Bogu i człowiekowi stanowi znaczące osiągnięcie katechetyki posobo-
rowej. Wzywa ona do wierności prawdziwemu depozytowi wiary, a jednocześnie 
nakłada na katechezę obowiązek wspierania człowieka w urzeczywistnianiu jego 
powołania chrześcijańskiego i odpowiadania na jego życiowe pytania i problemy. 
Winien to być specyficzny rys całej posługi kościelnej, ponieważ człowiek jest 
pierwszą i podstawową drogą Kościoła”22.

W ogólnym dyrektorium powyższa zasada została plastycznie ukazana przez 
obraz roli Bożej i pokarmu. Za rolę Bożą zostaje uznana każda osoba, a prze-
kazywanym pokarmem ma stawać się Ewangelia. Pokarm ten ma być zarówno 
zdrowy (wierność Bogu) jak i odpowiedni (wierność człowiekowi). Nie można dać 
człowiekowi pokarmu niezdrowego, zatrutego, ale musi być również adekwatny 
do stopnia jego rozwoju i osobistych uwarunkowań23, trzeba bowiem jak zauważa 
Papież Franciszek: „z miłosierdziem i cierpliwością towarzyszyć możliwym etapom 
rozwoju osób formujących się dzień po dniu”24.

Dyrektorium, po zakreśleniu ogólnej sytuacji, podaje konkretne przykłady 
dostosowań orędzia ewangelicznego. Pierwszym najbardziej oczywistym i nie-
zależnym od kontekstu czasowego i geograficznego dostosowaniem jest wzięcie 
pod uwagę wieku katechizowanych. Dyrektorium tradycyjnie dzieli katechezę na 
skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, przy czym to katecheza dorosłych 
staje się swoistym modelem, wobec którego należy orientować także katechezę na 
innych etapach życia człowieka25.

19 Zob. K. Misiaszek, Formacja sumienia ucznia w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, 
w: R. Ceglarek, M. Sztaba (red.), Być człowiekiem sumienia, Częstochowa 2015, s. 213.
20 Zob. DOK 145; CT 55.
21 Zob. T. Panuś, Jaka katecheza dla współczesnego człowieka?, w: A. Kiciński (red.), Katechetyka 
i katecheza u progu XXI wieku, Poznań 2007, s. 411-445; por. Tenże, Zasada wierności Bogu i czło-
wiekowi we współczesnej katechezie, „Analecta Cracoviensia” 2000 nr XXXII, s. 219-230.
22 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 
2001 (odtąd PDK) 31; zob. RH 14.
23 Zob. DOK 169.
24 Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangeliigaudium o głoszeniu Ewangelii we współczesnym 
świecie, wyd. pol., Częstochowa 2014 (dalej: EG), 44.
25 Zob. DOK 171.
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Wśród dorosłych, do których kierowana jest katecheza można wyróżnić trzy 
grupy: wierzących, którzy pragną pogłębienia swojej wiary; ochrzczonych, jednak 
nie do końca wtajemniczonych bądź takich, którzy z różnych powodów oddalili 
się od wiary (dyrektorium nazywa ich jakby katechumenami) oraz dorosłych nie-
ochrzczonych, którym proponuje się właściwy katechumenat26.

Katecheza dorosłych ma za zadanie podjęcie dialogu ze współczesnym dorosłym 
i jego światem, dialogu, który zaktywizuje samych dorosłych, aby stawali się coraz 
bardziej podmiotami katechezy, współtworząc ją i przyczyniając się do budowy 
dojrzałego Kościoła27. Istotne jest też wskazanie na Katechizm Kościoła Katolickiego 
(i katechizmy lokalne) jako na podstawowe narzędzie katechezy dorosłych28.

Kolejnym omówionym kontekstem katechetycznym jest katecheza dzieci. Okres 
ten podzielony jest na wczesne dzieciństwo, zwane nieraz wiekiem przedszkol-
nym oraz późne dzieciństwo i odgrywa w szczególną rolę w kształtowaniu wiary, 
ponieważ obdarzony jest „szczególną łaską początków życia”29. Czas dzieciństwa 
jest tak istotny dla przyszłej wiary człowieka, że można go nazwać chwilą decy-
dującą, a wszelkie zaniedbania rozwijania wiary w wieku dziecięcym stają się 
często przyczyną komplikacji na dalszych etapach rozwoju30. Poza wyznaczeniem 
kierunków katechezy dzieci dyrektorium wspomina też o sytuacjach trudnych, 
niestandardowych, gdzie brakuje naturalnego i bardzo potrzebnego wsparcia wiary 
ze strony rodziny, bądź z powodu jej braku, bądź z innych przyczyn środowisko-
wych. Zarysowana jest także konieczność wsparcia w katechizacji dzieci, które nie 
uczęszczają do szkół31.

Specyficznym i szczególnym okresem dla wychowania wiary jest czas katechezy 
młodzieży, który dyrektorium, podobnie zresztą jak i dyrektorium poprzednie, 
dzieli na trzy etapy: okres poprzedzający dojrzewanie (preadolescencji), okres 
dojrzewania (adolescencji) i młodość32. Charakteryzując katechezę młodzieży au-
torzy dokumentu zachęcają do uwzględniania różnorodnych sytuacji religijnych 
młodzieży, od wierzących, którzy od katechezy oczekują pomocy i pogłębienia, 
poprzez przeżywających kryzys wiary, aż po praktycznie niewierzących czy na-
wet nieochrzczonych, którzy jednak poszukują Boga i wiary. Ukazana jest także 
perspektywa umieszczenia katechezy młodzieży w szerszym kontekście propozycji 
duszpasterskich, a także rola osobistego towarzyszenia młodym, kierownictwa du-
chowego oraz kwestia uwypuklenia tematów i zagadnień egzystencjalnie istotnych 

26 DOK 172.
27 Zob. D. Kurzydło, Podstawowe założenia katechezy dorosłych, w: K. Misiaszek, J. Stala (red.), 
Katecheza dorosłych, Tarnów 2009, s.150; por. tenże, Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych 
dokumentach Kościoła, Kraków 2003.
28 Zob.DOK 175.
29 DOK 177.
30 J. Misiewicz, Adresaci katechezy, dz. cyt., s. 164n.
31 DOK 180.
32 DOK 181.
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dla młodego człowieka33. Istotną sprawą jest też umiejętne dostosowanie języka, 
tak aby stawał się platformą porozumienia między młodymi a Kościołem. Aby 
dotrzeć do mentalności młodych trzeba szukać sposobów, aby przełożyć orędzie 
ewangeliczne na ich język jednocześnie nie wypaczając przekazywanych treści34.

W dobrym programowaniu i przeprowadzeniu katechezy młodzieży niezbędna 
jest znajomość ich świata i kultury, swoistej empatii wobec młodzieży jako pewnej 
grupy społecznej, ale też uczciwa i odważna, a także autentyczna i klarowna postawa 
krytyczna wobec tego, co w świecie młodych ludzi wymaga uzdrowienia i ewange-
licznego oczyszczenia35. Dużą wagę na tym etapie wychowania do wiary przykłada 
się również do obecności katechety, co przekłada się zarówno na jego dostępność 
dla młodych ludzi, często w szerszym zakresie niż tylko na lekcjach religii, ale także 
na jego zainteresowanie ich światem i próbę zrozumienia problemów, dylematów 
przed którymi stają katechizowani, ale także ich radości, nadziei i ideałów36. 

Nieco oddzielnym zagadnieniem jest katecheza osób starszych. Wobec sys-
tematycznie wydłużającej się średniej życia i wzrastającej ilości osób starszych 
w społeczeństwach potrzeba katechizacji tej grupy została określona jako „nowe 
i specyficzne zadanie duszpasterskie Kościoła”37. Istotna jest tu troska wspólnoty 
eklezjalnej, aby osoby te nie czuły się na marginesie zainteresowań duszpasterskich. 
Katecheza na tym etapie życia może dopełniać przebytą drogę wiary w postawie 
dziękczynienia (dla osób o wierze ugruntowanej), może też być szansą nowego 
doświadczenia religijnego i umocnienia czy ponownego odkrycia wiary. Formacja 
religijna osób starszych może być nazwana katechezą nadziei, ponieważ tego ele-
mentu nie może zabraknąć38.

Kolejnym kontekstem katechetycznym są uwarunkowania wynikające z realiów 
geopolitycznych. Różne są modele współdziałania Kościoła i państwa, różne prawo-
dawstwo dotyczące chociażby obecności (lub nie) religii w szkole, jej statusu, obligato-
ryjności i wymiaru godzinowego. Ze względu na duże zróżnicowanie zastosowanych 
rozwiązań autorzy dyrektorium zalecają, że „kościoły partykularne, w swoich dyrekto-
riach katechetycznych narodowych i regionalnych, powinny podać bardziej specyficzne 
i określone wskazania na podstawie konkretnych warunków lokalnych”39. W Polsce 
odpowiedzią na ten postulat jest Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego 
w Polsce, autoryzowane przez Konferencję Episkopatu Polski i wydane w 2001. r.

Polskie dyrektorium aplikuje ogólne wskazania do naszych lokalnych warun-
ków, czego wyrazem jest obszerny passus poświęcony szkolnemu nauczaniu religii, 

33 Zob. DOK 184.
34 Tamże; por. J. Misiewicz, Adresaci katechezy, dz. cyt., s. 166.
35 Zob. J. Ihnatowicz, Adresaci katechezy, dz. cyt., s.38; por. DOK 203.
36 W. Żmudziński, Wychowanie w duchu Ewangelii, „Katecheta” 2016, nr. 3, s. 30.
37 DOK 186.
38 J. Misiewicz, Adresaci katechezy,dz. cyt., s. 166.
39 DOK 166.
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katechezie parafialnej, a także dołączony projekt Regulaminu posługi duszpasterskiej 
prefektów szkolnych40. Opisując nauczanie religii w szkole dokument ten opiera się 
nie tylko na ogólnych wskazaniach DOK, ale także bierze pod uwagę obowiązujące 
przepisy, zarówno państwowe jak i kościelne, wyznaczające koncepcję nauczania 
religii w ramach funkcjonowania szkoły publicznej. Przykładem takiego zapisu 
jest chociażby stwierdzenie, że: „nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie 
się uzupełniają. W warunkach polskich, biorąc pod uwagę historyczne uwarun-
kowania oraz utwierdzoną przez ostatnie dziesięciolecia tradycję katechetyczną, 
należy szkolne nauczanie religii traktować jako część katechezy, tj. jako specyficzną 
formę katechezy”41.

W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium Papież Franciszek zauważa też 
pewną niezwykle istotną zależność między nowością a tradycją: „Za każdym ra-
zem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, 
pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne 
znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata”42. Myśl ta korespon-
duje ze wskazaniami dyrektorium, aby szukając nowych form czerpać z bogactwa 
doświadczeń Kościoła.

Konieczność dostosowania katechezy do sytuacji i kontekstu życia adresatów 
sprawia, że w każdej epoce historycznej, w każdym miejscu czy w każdym kontekście 
kulturowym możemy mówić zarówno o tych samych adresatach katechezy (każdy 
człowiek), jak i o nowych jej odbiorcach (człowiek zawsze konkretny, zawsze nowy).

Charakterystyka współczesnych uczestników katechezy

Dyrektorium charakteryzując czasy współczesne zauważa pewną dychotomię. 
Najpierw wspomina o szeroko rozpowszechnionej obojętności religijnej, aż po różne 
formy ateizmu43. Nie są to zjawiska nowe, jednak nowa jest ich skala. Szukając 
przyczyn tego zjawiska autorzy dyrektorium sięgają do diagnoz adhortacji Evangelii 
Nuntiandi, w której zdefiniowany został swoisty rodzaj sekularyzmu jako autono-
micznej wizji człowieka i świata „według której tłumaczy się on sam, bez potrzeby 
uciekania się do Boga44”. Obecnie sekularyzm otrzymuje silne wzmocnienie ze 
strony różnych kierunków psychologicznych, zwłaszcza silnie gloryfikującego 
„ja” selfizmu45. 

40 Zob. PDK 82-96; 97-115 oraz załącznik.
41 DOK 82; więcej na ten temat: P. Tomasik, Koncepcja nauczania religii w nowych dokumentach 
katechetycznych Kościoła polskiego, w: S. Dziekoński (red.), Przesłanie dokumentów katechetycznych 
Kościoła w Polsce, Warszawa 2003, s. 237-247.
42 EG 11.
43 DOK 22.
44 Zob. EN 55.
45 Zob. P. C. Vitz, Psychologia jako religia, Warszawa 2002, s. 8.
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Konkretnym przejawem tego trendu w  Polsce jest niewielki, ale systema-
tyczny spadek tzw. dominicantes, obserwowany od początku lat 90-tych. Oznacza 
to zmniejszające się regularne uczestnictwo Polaków we Mszach św. O ile w roku 
1990 wskaźnik ten wynosił 50,1%, to już w roku 2013 jedynie 39,1%46. Znamienny 
jest jednak w tym samym okresie wzrost tzw. communicantes, czyli osób przystę-
pujących do Komunii św. (1990-10,7%; 2013-16,3%). Duża grupa zaniedbujących 
swoje praktyki religijne mimo tego określa siebie jako osoby wierzące47.

Jednakże zauważyć można również symptomy poszukiwania sacrum i powrotu 
do wiary w Boga, chociaż i te pozytywne znaki często prowadzą do zjawisk nega-
tywnych jakimi są silnie rozrastające się sekty i nowe ruchy religijne, przy czym nie 
chodzi tu o ruchy religijne funkcjonujące w przestrzeni Kościoła, a także zjawisko 
fundamentalizmu przyciągające swoją jednoznaczną i uproszczoną wizją wiary48. 
Wspomina o tym również papież Franciszek diagnozując, że „wiara katolicka wielu 
narodów staje dziś wobec wyzwania, jakim jest rozprzestrzenianie się nowych ru-
chów religijnych, pewnych skłaniających do fundamentalizmu oraz innych, które 
wydają się proponować duchowość bez Boga”49.

Charakteryzując współczesnych wierzących, którzy są „zanurzeni w świecie jako 
zaczyn, ale – jak w każdym czasie – nie są wolni od wpływu sytuacji ludzkich”50, 
można dostrzec najpierw tych, którzy są „ochrzczeni, ale pozostający poza nawia-
sem życia chrześcijańskiego51”, a więc są niepraktykujący. Zadaniem Kościoła jest 
pobudzenie ich do wiary. Następnie zauważyć trzeba wierzących, którzy swojej 
wiary nie pogłębiają, „nie dość znają jej podstawy”52. Dla tej grupy wiernych nie-
zwykle istotne są szczere uczucia religijne oraz trwałe zakorzenienie w religijności 
ludowej. Wiedząc o tym, nie można w programowaniu i praktyce katechetycznej 
popełnić dwóch błędów, jednym z nich jest pokusa wyeliminowania bądź moc-
nego zmarginalizowania wszelkich przejawów pobożności ludowej, drugim zaś 
traktowanie jej jako wystarczającej w osiągnięciu chrześcijańskiej dojrzałości53.

Kolejną scharakteryzowaną grupą wiernych są chrześcijanie bardzo wykształ-
ceni, jednak z formacją religijną, która skończyła się w dzieciństwie i przez to po-
została w odniesieniu do pozostałych sfer życia infantylna. Często zanika w takiej 

46 Zob. K. Bulkowski, S. Nowotny, W. Sadłoń, Statystyczny obrazreligijności społeczeństwa polskiego 
i szkolnej edukacji religijnej, w: A. Rayzacher-Majewska, R. Bednarczyk (red.), Nauczanie religii 
w szkole w latach 1990-2015 wobec zadań katechezy, Warszawa 2016, s. 173-175.
47 Zob. S. H. Zaręba, Socjologiczna perspektywa ujęcia fenomenu polskiej młodzieży, w: R. F. Sadowski 
(red.), Młodzież w przestrzeni wolności, Warszawa 2014, s. 41n. 
48 Zob. DOK 22.
49 EG 63.
50 DOK 24.
51 DOK 25, Zob. EN 52.
52 Tamże.
53 J. Ihnatowicz, Adresaci katechezy, dz. cyt., s. 34.
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sytuacji również sama potrzeba uczynienia wiary dojrzałą54. Wreszcie dyrektorium 
dotyka problemu chrześcijan ukrywających swoją tożsamość, niejako zawstydzo-
nych swoją wiarą. Wśród powodów takiej postawy wymienia się źle rozumiane 
formy dialogu międzyreligijnego oraz pewną niewygodę (rzeczywistą lub nieraz 
tylko spodziewaną) związaną ze świadectwem wiary we współczesnym plurali-
stycznym społeczeństwie55.

Symptomem czasów współczesnych, wielokrotnie wspominanym w dyrekto-
rium jest zmienność, która stanowi także duże wyzwanie duszpasterskie i wy-
chowawcze. Zmieniająca się rzeczywistość jest w wyraźnej opozycji do naturalnej 
potrzeby wewnętrznej stabilności zakorzenionej w człowieku. Ponadto zmienność 
ta utrudnia czy wręcz paraliżuje działania wychowawcze, zwłaszcza jeśli jej zasadą 
jest podważanie hierarchii wartości czy relatywizacja prawdy56.

Jak diagnozuje Andrzej Jastrzębski OMI, mamy współcześnie do czynienia 
ze swoistą „chaotyzacją” wartości, która jest przeciwieństwem pożądanej i będą-
cej świadectwem dojrzałości, uporządkowanej hierarchii wartości. Niezmiennie, 
także dla zdecydowanej większości ludzi żyjących dzisiaj źródłem najważniejszych 
wartości, a jednocześnie ich hierarchią oraz lekarstwem na chaos w sferze aksjo-
logicznej jest Dekalog57

O zagrożeniach wychowawczych związanych z zarysowanymi powyżej zja-
wiskami pisał już Benedykt XVI, wspominając, że jest to skutek„powszechnie 
panującego klimatu, mentalności i rodzaju kultury, które prowadzą do zwątpienia 
w wartość osoby ludzkiej, w znaczenie prawdy i dobra, a w ostatecznym rozra-
chunku w dobro życia. W takiej sytuacji trudne staje się przekazywanie z pokolenia 
na pokolenie czegoś ważnego i pewnego, reguł postępowania, wiarygodnych celów, 
wokół których można budować własne życie”58.

Ciekawe spostrzeżenia wysnuć można na podstawie badań młodzieży korzy-
stającej ze szkolnego nauczania religii w Polsce. Okazuje się, że uczestnictwo 
w lekcjach religii (które utrzymuje się na wysokim poziomie – 2013 r.– 89 %) ma 
istotny wpływ na podejmowane decyzje życiowe, na przykład na późniejszą ini-
cjację seksualną, palenie, czy raczej niepalenie papierosów, rzadsze eksperymenty 
z narkotykami59.

54 Zob. DOK 25.
55 Zob. DOK 26.
56 Zob. K. Misiaszek, Formacja sumienia ucznia, dz. cyt., s. 215.
57 A. Jastrzębski OMI, Od chaosu do hierarchii wartości, „Katecheta” 2016 nr 3, s. 9-12.
58 Benedykt XVI, List do Diecezji Rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, „L’Osservatore Romano”, 
wyd. pol., 2008 nr 4, s. 4.
59 Zob. K. Bulkowski, S. Nowotny, W. Sadłoń, Statystyczny obraz religijności społeczeństwa polskiego, 
dz. cyt., s. 207-211.
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podsumowanie

Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, które osiągnęło już wiek dorosły i świętuje 
w tym roku swoje dwudziestolecie, jest dokumentem nie tylko programującym 
spodziewane działania katechetyczne, ale także diagnozującym bieżącą sytuację 
Kościoła ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego misję głoszenia Słowa. Wiele 
z diagnoz i ocen jest niezmiennie aktualnych i świeżych. Również wiele zjawisk 
i symptomów odnoszących się do adresatów katechezy ma swoje odniesienie do 
dzisiejszych wyzwań stawianych katechetom i katechizowanym. Oczywiście poja-
wiły się nowe zjawiska i niebezpieczeństwa, chociażby niezmiernie szybki rozwój 
techniczny i rewolucja informacyjna związana w wszechobecnością Internetu 
i masowością korzystania np. z portali społecznościowych.

Dyrektorium opisuje nowego adresata czy uczestnika katechezy, podaje jego 
dość szczegółową charakterystykę. Jednocześnie zwraca nam uwagę na to, że każda 
epoka jest w pewien sposób nowa, a misją Kościoła zawsze jest troska o zbawienie 
każdego człowieka. 

Streszczenie
Wśród wielu ważnych kwestii podjętych przez Dyrektorium ogólne o katechizacji, zna-

lazła się i ta, dotycząca adresatów katechezy. Nie sposób skutecznie katechizować bez na-
mysłu nad adresatami i ich specyfiką. Dyrektorium podkreśla, że niezmiennie adresatem 
katechezy jest każdy człowiek. Jednak człowiek ten jest konkretny, żyjący w danej epoce 
i kulturze, inaczej mówiąc jest to człowiek zawsze „nowy”. W tym znaczeniu dyrektorium 
mówi o nowych adresatach katechezy, jednocześnie opisując na czym ta „nowość” polega 
dzisiaj.

Słowa kluczowe:  Adresaci katechezy, Dyrektorium ogólne o katechizacji, współczesna 
sytuacja katechezy

THE NEW ADDRESSEES OF CATECHESIS?

Summary
Among many important themes included in General directory for catechesis it can be 

find issue about adressees of catechesis. It can’t be possible to religious teaching without 
thinking about adreessees and their circumstances. Directory marks that still adressees of 
catechesis is every man. But this man is concrete and living in specific period and culture. 
This is always “new” man. In this meaning directory talks about new adressees of catechesis, 
and describes what does this “new” relies.

Keywords: Adressees of catechesis; General directory for catechesis; modern circum-
stances of catechesis
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NUOVI BENEFICIARI DELLA CATECHESI

Riassunto
Tra le molte importanti questioni sollevate dal Direttorio Generale per la Catechesi, 

c’è anche quella sui destinatari della catechesi. Non c’è possibilità di catechizzare in modo 
efficace senza pensare ai destinatari e alle loro specificità. Il Direttorio sottolinea che la 
catechesi è invariabilmente indirizzata ad ogni persona. Ma quest’uomo è un concreto, 
che vive in un’epoca e in una cultura, in altre parole è un uomo sempre “nuovo”. In questo 
senso il Direttorio parla dei nuovi destinatari della catechesi, descrivendo che cosa sia 
questo “novità” oggi.

parole chiavi: i destinatari della catechesi, il Direttorio Generale per la Catechesi, la 
situazione contemporanea della catechesi
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