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on the other, it should be carefully planned. The first contacts of a child with 
God become the factors of either growth or set-back of religious life in later 
years. When the child is contacting God it is necessary to remember about the 
total contact, <i.e. perception, expedience, action. It must not be forgotten, either, 
that a small child is educated in the sphere of religion by: the atmosphere at 
home, the child's p:rayer, conversations between the parents, and the shaping of 
the conscience. In the process of religious education there are interwoven: imita
tion; the environment; the child's sensitivity to beauty, goodness, and love; the 
sense of right and wrong. 

Ks. MIECZYSŁAW MAJEWSKI 

Z PROBLEMATYKI KATECHETYCZNEJ W BADANIACH 
KATEDRY KATECHETYKI KUL 

Istnieje współcześnie duże zapotrzebowanie na nauki empiryczne, 
techniczne i praktyczne. Ponieważ katechetyka w znacznym stopniu 
mieści się w wymienionych kategoriach, otwierają się przed nią szanse 
rozwojowe. Dzięki temu ·też współczesna katechetyka ogromnie posze
rzyła zakres swoich badań, weszła ze swoim decydującym zdani.em w 
sz.ereg dziedzin życia i przez to zdobyła sobie nie znany do tej po~y 
autorytet. 

J aik nigdy dotąd obecnie katechetyka posiada wielką liczbę fachow-
ców; urządza się naukowe i spotkania ;praktyczne, 
mll!óstwo książ·ek teoretycznych i 
nych, wymienia się doświadczenia pomiędzy różnymi środowiskami. 

W minionym okiresie Polska !bardzo powoli i w małym stopniu przeszcze
piała na swój teren światowe zdobycze katechetyczne, dzisiaj natomiast 
dokonuje się to stosunkowo szyibko i na szerszą skalę. Do 
wają katechetycy z róiżnyćh państw, nasi zaś naukowcy dość często 
udział w zjazdach zagranicznych, 1by między innymi świat 

o rodzimych. ·Osiągnięciach. Ze zderzenia i przenikania doświadczeń 

i kotrzys>tają obydwie strony, wzbogacając s'ię i upo
wszechniając konkretne zdobycze. 

Spośr1ód wielu polskich ośrodków znaczący 

Teologii Pastoralnej KUL, w iramach którego rozwija się spe
cjalizacja katechetyczna. Z jednej strony świadomie i dobrowolnie po
·c'ejrr..uje ona prace specjalistyczne, a z drugiej jest do tego zmuszana 
przez powszechne zainteresowiand:e się katechezą, kon1eczność dialogu 
z człowiekiem nowej epoki i rzeczywistości oraz potrzebę wz1rastającego 
poziomu .nauczania i wychowania. Chcąc zaradzić nawoływaniom 
tyki katechetycznej, kartedra katechetyki KUL wydaje książki indywi
dualne i prace zbiorow€, urządza sympozja tematyczne i O!rganizuje spot
kania w teTenie. W bogatej działalności najważniejsze jednak są badania 
naukowe, ich zakres, profil i tematyka. 
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temat przez niego podjęty dotyczył katechezy dzieci szkolnych, jednakże 
ze względu na powiązanie z katechezą permanentną roz
ważania zawarte w rozprawie przedstawiają w ogóle stosunek katechezy 
do Pisma św. i jego miejsce oraz rolę w katechezie. Jest to więc jeden 
z katechetyki a zatem zagadnienie 
modelu katechezy. 

W pracy stwierdza że Pismo św. z instrumentalnej i funkcjonal-
nej jedynie roli przeszło do fundamentalnej, wzorczej, kształtotwórczej 
i docelowej. Współcześnie nie można go sprowadzać do pomocy dydakty-

obrazującej i wyjaśniającej sformułowania teologiczne, ale trzeba 
w nim widzieć źródło podstawy, model i skuteczność katechezy. Oderwa
nie katechezy od Pisma św., utrzymywanie jedynie częściowych i pomo
cniczych związków sprawia, że nie posiada ona wnętrza, ducha i dyna
mizm u, dzięki którym może przede wszystkim oddziaływać. Otwarcie się 

katechezy na Pismo św., nawiązanie z nim pełnych relacji, zanu
rzenie się w jego rzeczywistość domaga się pogłębionej refleksji kateche-

opartej na naukach biblijnych. Współczesna katecheza byłaby za
wieszona w próżni bez gruntownej znajomości zasad i form interpretacji 
i przekazu rzeczywis:to8iei biiiblijnej. Pogłębianie naukowe j.edniakże nd.e 
rozwiązuje jeszcze w pełni problemu, gdyż razem z tym niezbędne 
otwarcie się na Biblię - z wciąż dojrzewającą wiarą - tak katechizowa-

j ak i całego Kościoła. 

Treścią katechezy otwartej na Pismo św. ma być przede wszystkim 
historia zbawienia, rozumiana jako ciągły dialog miłości między Bogiem 
i człowiekiem w dziejach świata. Historię tę, zamierzenia i plany Boże 
w stosunku do człowieka, wezwanie do współpracy, ukierunkowanie na 
pełnię eschatyczną i pomoc ofiarowaną przez Chrystusa w Duchu 
tym zawiera na swoich kartach Pismo św. Starego i Nowego Testamen
tu. Ponieważ w jednym i drugim Testamencie zapowiada się, odsłania 

i urzeczywistnia ten sam plan zbawczy, nie można ich rodzielać, lecz na
leży zachować jednię rozwojową. Stary T·estament prz,edeż daj,e podsta
wy Nowemu i wprowadza w niego, ten ostatni zaś w kontekście pierw
szego bardziej profetyczny, czytelny i docelowy. Ponieważ czynni-

który je wewnętrznie scala, jest Jezus Chrystus, zapowiadany przez 
Testament i ukazujący się w nauce i działaniu w Nowym Testa

mencie, katecheza, otwierając się na całe Pismo św., powinna się skoncen
trować na przepowiadaniu i zbawieniu człowieka dokonującym się przez 

Bożego, Słowo wcielone i Zbawcę świata. 

W pracy wspomina się, że w Polsce od 1971 r. obowiązuje nowy pro
gram, zbudowany na założeniach katechezy kerygmatycznej, w którym 
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biblijny znalazł swoje wyraźne odbicie. Pismo św. w nowym 
. . . prog.mmo~ym przestało być jedyruie przedmi,otem, który pr,zera

biało się w ciągu Jednego roku, a stało się czynnikiem kształtotwórczym 
procesu katec~etycznego na przestrzeni wszystkich lat katechizacji. 

. od~owwny program wniósł wiele korzyści dla rozwoju 
rnezbędna Jest gruntowna formacja biblijna kształtująca mentalność ser-
ce i zaangażowanie biblijne. ' 

LITURGIA W KATECHEZIE 

Stosunkiem katechezy do liturgii - jako jej źródła, treści, ducha i bez-
. . celu - zajął się w pracy magisterskiej ks. A. J arzembow-

ski Piszący stwierdził za Soborem Watykańskim II, że jakkolwiek nale
prowadzić. badania liturgiczne, śledzić podstawy, analizować procesy 

. . mi~dzy człowiekiem i Bogiem, to jednak taka postawa w ka
teche~1e Jest .mewy~tarczająca. Katecheza bowiem z natury swoje wyma
ga wcnodzema z wiarą w rze-.:zywistość zbawczą, która się uobecnia w li

Jej zadaniem jest wychowanie do świadomego, przeżyciowego i za-
an~azowc;mE~!2'.o u.czestnictwa w liturgii. Ścisłe powiązanie katechezy z li

sprawwa, ze przestaje ona być jedynie wiedzą ,o zbawieniu a 
nim samym. Liturgia szczególnie nadaje katechezie dynamiz~u Boże-

. duchowości, głębi tajemnicy, których i przez które do-
s1ę katechetyczne owocowanie wiary. Można powiedzieć, że istnie

zapotrzebowanie katechezy na liturgię i odwrotnie. Dzięki katechezie 
liturgiczne może stać się doświadczeniem religijnym, które 

zrodzi świadectwo chrześcijańskie. Liturgia zaś ustrzeże 
przed teoretyzowaniem i objaśnianiem, a udzielając jej rzeczy

wistości zbawcze~, ,którą uobecnia, zaszczepi w nią nadprzyrodzony dy
~~L,i.U"'""'·"·"·. bę~ący zrodłem skutecznego apostołowania. Katecheza oparta na 

l uk1~~unko':ana na nią jest w stanie przezwyciężyć zarysowują
przepasc pomiędzy wiarą i kultem a życiem. Potrzymując i rozwi-

. _ .pr~ces ~ate~het~czno-liturgiczny wzajemnego otwarcia, współprze
mkania i ws;połd:z.iałama, nie można jednak dążyć do pomniejs1zenia kate-

. ~a rzecz _lit~rgii, i odwrotnie. Właściwe jest stanowisko podtrzymy
wama i pogłębiania odbydwóch dziedzin, przy ich wzajemnym 
niu. Kate.chez.~ nie jest liturgią ani liturgia katechezą, ale ni,ezbędny jest 

liturgiczny katechezy i katechetyczna postawa w liturgii. 

3 
Katecheza liturgiczna na tle rok<u kościelnego. Lublin 1976. 
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Katecheza liturgiczna na tle rok<u kościelnego. Lublin 1976. 
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4 Rota katechezy w tworzeniu wspólnoty chrześcijańskiej wśród młodzieży. 

Lublin 1977. 5 Katecheza jako wychowanie do świadectwa wiary. Lublin 1974. 
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Katecheza wówczas maksymalnie realizuje stawiane przed nią zaia
nia, gdy w niej spotykają się zamierzenia Kościoła, wartości programowe, 
zainteresowania, potrzeby i dążenia katechizowanych. Jej skuteczność jak
żeż bardzo zależy od wzajemnego kontaktu, trafności rozwiązań, właści
wego języka itp. Świadomość tych problemów skłoniła do badań w tym 
kierunku, zwłaszcza w katechizacji młodzieży. Niektóre z podjętych ba
<lań miały odpowiedzieć na pytanie, jaka jest świadomość Kościoła w za
kresie katechizacji młodzieży, inne natomiast, empiryczne, podjęły próby 
f'-'"'•"LL, .... L.._, ...... stosunku młodzieży do realizowanej katechezy. 

KATECHEZA MŁODZIEŻY W „DYREKTORIUM KATECHETYCZNYM" 

Model katechezy młodzieży korespondujący ze współczesnością, wyni
kający z wewnętrznego życia Kościoła i rozwijający wiarę dojrzałą, pró
buje przedstawić w rozprawie licencjackiej Cz. Skupień 6, dla której ba
zą i pomocą w rozwiązaniu problemu było Dyrektorium katechetyczne 
i współczesna literatura katechetyczna. W pracy najpierw wskazano na 
potrzebę odnowy katechezy młodzieży, wynikającą z niewystarczalności 
dotychczasowych ujęć, obecnych przemian zachodzących w świecie i sa
moświadomości Kościoła. że jakkolwiek Sobór Watykański II 
nie zajął :się wprost katechezą, a tym bardziej katechezą młodzieży, to 
jednak w jego doktrynie znajdują się takie jej główne problemy, jak: do
niosłość okresu młodzieńczego dla rozwoju osobowości i wiary, niezbęd
ność czynnego udziału młodzieży w realizacji katechezy, dialog jako zasa
da metodyki katechetycznej i potrzeba rozwiązywania problemów prze
nikających życie młodzieży. 

Analizując model katechezy młodzieży zawarty w Dyrektorium, zwró
cono uwagę na to, że w niej powinny się splatać wartości antropologiczne 
i kerygmatyczne, dynamizm doświadczenia ludzkiego i dobrej nowiny, 
1dniesione do Chrystusa i Kościoła. Sama zaś katecheza powinna poma
gać w vozwiązywan;iu najgłębszych problemów ludzkiieh, w kształtowaniu 
hierarchii wartości, odczytywaniu powołania życiowego i chrześcijań

skiego, nawiązywaniu personalnych relacji z Bogiem i człowiekiem, 

w ;przechodzeniu z wiary heteronomicznej do autonomicznej oraz w for
mowaniu postawy świadectwa. 

Chociaż katecheza młodzieży ma być śoiśle związana tz żydem tej 
grupy ludzi, to jednak nie można jej zacieśniać tylko do takiego kręgu. 

6 Katecheza młodzieży w świetle „Dyrektorium katechetycznego". Lublin 1977. 
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chodzi o nachylenie, powiązanie i ukierunkowanie niż zamknięcie 
się jedynie w tych kategoriach. Ponieważ młodzież dorasta, by wejść 
w śvliat dorosłych, a wraz z nim w skomplikowaną rzeczywistość, należy 
katechezę otworzyć na cały rozwój człowieka, a bardziej związać z mło-

POGLĄDY MŁODZIEŻY NA KATECHEZĘ 

skutecznie realizować katechezę, trzeba się liczyć z opinią kate-
tak w teoretycznym ustawieniu, jak i w od-

działywaniu. Poglądy młodzieży, która powinna być nie 
tern, ale przede wszystkim podmiotem katechezy, zebrali i poddali ana
lizie w pracach magisterskich: ks. K. Siekierko 7, T. Drewnowska 8 i ks. 
B. Piróg 9 • W swoich rozprawach empirycznych, opartych na badaniach 
w drohiczyńskiej, we Włocławku i Krakowie, zajęli się frekwen-

zaangażowaniem i stosunkiem młodzieży do katechezy. 
Według badań ks. Siekierko niesystematycznie uczęszcza na kateche-

młodzieży, a systematycznie tylko 13, 7'°/o grupy Do 
motywów, które powodują absencję, należą: zajęcia pozalek

choroba, lenistwo i namowy kolegów. Badania zaś Drewnowskiej 
że 77'°/o młodzieży bierze udział w katechizacji, przy czym 

z uczęszcza na uczę-

szcza bez niczyjej i wpływu, a 28,5'°/n pod wpływem namowy ro
dziców czy kolegów i koleżanek. Motywami uczestnictwa w katechezie są: 

znajomosc1 Bożych, obowiązek katolika, potrzeba wy-
kształcenia religijnego we współczesnym świecie i pełne przygotowanie 

życia. Wśród przyczyn absencji młodzież wymienia: zajęcia szkol-
brak czasu, obojętność i nieodpowiednią prowadzenia 

Z badań wynika, że uczęszcza na ka-
regularnie, 1210/o uczestniczy w 

zostali dwa albo tylko jeden raz w miesiącu. Do motywów skłaniających 
<lo udziału w katechezie młodzież w kolejności zalicza: osobiste przeko-

przyzwyczajenie, wpływ rodziców i przykład kolegów. Absencję 
natomiast najczęściej powodują: kolizja zajęć szkolnych z zajęciami ka

imprezy szkolne i pozaszkolne, choroba i lenistwo. 

Poglądy młodzieży licealnej na katechezę w diecezji Drohiczyn nad Bugiem. 
Lublin 

8 Stosunek młodzieży do katechezy w parafii Wniebowzięcia NMP we Włoc
ławku, Lublin 1977. 

9 Katecheza w poglądach młodzieży na przykładzie parafii św. Stanisława 

Kostki w Krakowie. Lublin 1976. 
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6 Katecheza młodzieży w świetle „Dyrektorium katechetycznego". Lublin 1977. 
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gaty i ·złożony, a do jego rozwiązania trzeba sporo czasu i wiele 
nych wysiłków. 

WSPÓŁCZESNA KATECHEZA DOROSŁYCH 

Dość wnikliwe badania w zakresie katechezy dorosłych przeprowa
dził w pracy doktorskiej ks. R. Niparko 11• W rozprawie autor odsłania hi
storię, podstawy, istotę i funkcje katechezy dorosłych. Okazało się, że ka
techeza dorosłych przynajmniej w pewnych elementach istniała już daw
no, nie jest więc problemem zupełnie nowym. W zasadzie rozwijała się 
ona wokół środowiska rndzinnego, parafialnego i szkolnego, stając się ro
dzinną, parafialną czy szkolną. 

W poszukiwanej koncepcji katechezy dorosłych znalazły się tak 
ne idee współczesnej katechetyki, jak soborowa wizja Kościoła jako ludu 
Bożego. Ukazano też konieczny związek katechezy dorosłych z objawie
niem, wiarą, apostolstwem, doświadczeniem i kulturą. W ten sposób za
prezentowano ją jako formę katechumenatu chrześcijańskiego 
jącego z odniesienia się Krośerioła do potrzeb człowieka dorosłego, ale za-
riazem z odin1iesienia sd.1ę osób i grup doros~ych do Kościoła, dorosłych, 

którzy chcą ś:wiadomie, cz.ynnd,e i odpo1wied:zi1alni1e budować go jako wspól
notę chr.ześcijańską. 

Katecheza dorosłych - w ujęciu Niparki - jest ukierunkowana na 
formowanie postawy wyraża się w świadomym zaanga-
żowaniu się w Kościoła dla pełnego postępu w świecie. Cechuje ją 
wspólnotowość wiary i miłości, przez które tworzy się grupa ludzi 
cych i działających ewangelicznie w celu wyzwalania z człowieka i kul
tury tego, co istotne i trwałe. Zasadniczymi jej treściami są 
aktualne problemy ludzkie interpretowane i otrzymujące właściwy sens 
w do też jest ona pojmowana jako do
świadczenia i kultury ludzkiej w świetle objawienia Bożego i nauczania 
Kościoła. Nie posługuje ona wieloma narzędziami, co ma 
sce przy katechezie ile doświadczeniem religijnym, które we 
wspólnocie przekazują sobie wzajemnie. 

Oddziaływanie katechetyczne jest w dużym stopniu uwarunkowiane 
rozwojem czł1owfoka, a stopień dojrzaŁośd w wiea:-ze wiąże się wewnętrz
nie z dojrzałością osobową. Ponieważ zaś dojrzałość tak naturalną, jak i 
nadprzyrodzoną zdobywa się stopniowo w r1amach poszczególnych faz ro!Z
wojowych, nie można katechezy dorosłych oddzielić od katechezy dzieci 

11 Katecheza dorosłych w świetle nauki Soboru Watykańskiego II i współczesnej 
literatury katechetycznej. Lublin 1977. 

_________ B_A_D_A_N_I_A_K_A_T_E_D_R_Y_K_A_T_E_c_H_E_T_Y_K_I_K_u_L ___________________ ~-~ 

i młodzieży, które do niej przygotowują. Biorąc to pod uwagę, nie można 
widzieć katechezy dorosłych jako jedynie swego rodzaju wniosku z po
przednich, gdyż posiada ona swoją specyfikę. W katechezie tej wszyscy 
są katechizowanymi i katechetami, treści w zasadzie nie czerpie się z pod
ręcznika, ale ,z życia, z Pisma św. i nauki Kościoła; w przekazie hardziej 
chodzi o przenikanie doświadczenia niż przyswojenie informacji, w roz
wiązaniach bierze się pod uwagę poglądy, relacje i postawy nrc""'"''"'+,1r; 

WSPÓŁPRACA KATECHETY Z RODZICAMI 

Zagadnienie współpra1cy katechezy z rodzicami bylo stale na czasie 
ale obecnie nabrało szczególnego znaczenia. Zajmuje się nim w prac; 
licencjackiej ks. J. Adamczak 12• Piszący rozpatruje problem 
w kontekście różnych tendencji współczesnego życia, następnie wyjaśnia, 
na czym istotnie polega współpraca, a w końcu podaje konkretne formy jej 
realizacji. 

Od ukazania :się nowego programu katechetycznego katecheza polska 
weszła w fazę odnowy. Jednak pomimo wskazań i prób odnowy - zda
niem Adamczaka - pozostała ona nadal klerykalną i szkolną. Rodzice, 
których znaczenie w innych środowiskach dostrzeżono, w Polsce nadal po
zostali na uboczu też trzeba podjąć pracę nau
kową, by poprzez jej odkrycia wykazywać nieodzowność otwarcia się ka
techezy na rodzinę, współpracy z rodzicami i zaangażowania ich w kate
chezie. W rozprawie wskazano na potrzebę stałych wewnętrznych rela
cji rodzinno-katechetycznych, które wynikają z potrzeby czasu i ducha 
Kościoła i tak skutecznie przyczyniają się do owocności katechezy. 

Rozpra',"a wykazała, że do tej pory rodzice byli całkowicie podpo
rządkowani katechetom kościelnym. mieli wypełniać określone zadania 
zwłasz~za dopil~ować, czy dzieci ~częszczają na katechizację, odrabiaj~ 

podane im zadania domowe i uczęszczają na swoje nabożeństwa. Taką 
koncepcję współpracy autor uważa za przestarzałą, jednostronną i malo 
po~y.teczną .. Współpraca bowiem domaga postawienia katechety i ro
dz1cow na Jednej płaszczyźnie, wzajemnego uznania i wymiany posia
danych wartości, wspólnego ustalainia i metod realizacji, obopól
nej oceny wynikhw i wspólnego sfawdania postulatów. 

Mówiąc o takich formach współpracy, jak obecność rodziców na kate-
Katec!hE~zv przez tworzenie z rodzin kół ka-

techetycznych, autor uwagi poświęca kontaktom z rodzicami, któ
re mogą być indywidualne i grupowe, w salkach i w domach rodzinnych, 

12 Współpraca katechety z rodzicami w katechezie systematycznej. Lublin 1976. 
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anthropological tendencies; the political tendency; the essence, and 
of the catechesis of children, young people, and adults. Much 
written recently on the model of catechesis and its the 

catechesis of young people and adults. The present article is an attempt at a 
synthesis of the most important ideas contained in a number of carefully selected 

so that the achievements of research may become public property. Thus 
were defined between catechesis, the Holy Scdptures, and the 

yong people were allowed fo express their vi1e:ws on cat,echesis 1s10 thiat an apipro
model of this very important type of catechesis could be selected. Finally 

catechesis of adults and the catechization of parents were discussed. 
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catechesis of young people and adults. The present article is an attempt at a 
synthesis of the most important ideas contained in a number of carefully selected 

so that the achievements of research may become public property. Thus 
were defined between catechesis, the Holy Scdptures, and the 

yong people were allowed fo express their vi1e:ws on cat,echesis 1s10 thiat an apipro
model of this very important type of catechesis could be selected. Finally 

catechesis of adults and the catechization of parents were discussed. 

13 - Seminare 


