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Wprowadzenie
Kierunki rozwoju katechizmów katolickich są ściśle związane z historią Kościoła.
Można pokusić się o twierdzenie, że szkice katechizmów powstawały razem z pierwszymi
pisanymi instrukcjami dotyczącymi procesu katechumenatu. Dzisiejszym językiem można
powiedzieć, że już wtedy powstały zarysy rozdziałów, tego co później nazwiemy księgą wiary,
która odpowiada na zasadnicze pytania: w co wierzymy – jak celebrujemy misteria
chrześcijańskie – w jaki sposób mamy żyć w Chrystusie – jak powinniśmy się modlić. Później
były okresy, kiedy katechizmy ukazywały się prawie jeden po drugim, i kiedy wydawało się, że
nastąpił ich zmierzch, po ukazaniu się Katechizmu Kościoła Katolickiego nastąpił ich
renesans. Z pewnością jednak kierunki rozwoju katechizmu wyznaczały cele jego powstania,
struktura, treść czy forma. Ta książka jest próbą odpowiedzi jak katechizmy służyły i służą
wiernemu i organicznemu przedstawieniu nauczania Pisma św., żywej Tradycji w Kościele i
autentycznego Magisterium, podobnie jak dziedzictwa duchowego Ojców i świętych Kościoła,
oraz jak pozwalają lepiej poznać tajemnicę chrześcijańską i ożywić wiarę Ludu Bożego.
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB użyczył na potrzeby tej książki ważny
artykuł o próbie porównania Katechizmu Rzymskiego z Katechizmem Kościoła Katolickiego. Nie
można studiować bowiem współczesnych katechizmów, bez znajomości historii i co więcej bez
naukowych prób porównania tekstów mających na celu wspomaganie rozwoju życia wiary
chrześcijan. Konieczne staje się więc dla przyszłych katechetyków i teologów zapoznanie się i
zrozumienie Katechizmu Rzymskiego, który „posłużył z pewnością procesowi odzyskiwania
przez Kościół wewnętrznych wartości, utraconych w dużej mierze w wyniku postępujących w
jego łonie rozłamów. Stał się stabilnym punktem odniesienia dla wielu pasterzy, pragnących
budować trwały fundament wiary u powierzonych sobie wiernych”. Kolejne pytania autora –
mimo ubiegu lat – czy KKK będzie skutecznym środkiem zapewnienia pożądanej jedności i
jedyności wiary pozostają wciąż aktualne.
Kolejny artykuł – redaktora tej książki – to naukowa próba ukazania kierunków
rozwoju katechizmów katolickich. Autor włącza się w poszukiwania ks. prof. dr. hab. Romana
Murawskiego SDB i analizuje powstanie oraz rozwój katechizmów katolickich ukazując
motywy ich powstania. Znajdziemy w tym artykule ukazane rodzaje i funkcje katechizmów.
Opracowany został rozwój katechizmów katolickich po Soborze Trydenckim takich jak:
Katechizmu rzymskiego, katechizmów Piotra Kanizego i katechizmów Roberta Bellarmina. Są
poddane analizie katechizmy narodowe (Katechizm cesarski) i rozwój katechizmów
katolickich w XX i XXI wieku (Katechizm Piusa X; Katechizm holenderski oraz najnowsze
katechizmy). Tekst jest ważnym przyczynkiem do dalszych naukowych poszukiwań
zrozumienia fenomenu staromodnego tytułu katechizm, który jest wciąż cenną pomocą w
systematycznym poznawaniu treści wiary.
Tekst ks. dr. Tomasza Siemieńca: Katechizm Kościoła Katolickiego w perspektywie
biblijnej zawiera ciekawe analizy, które pozwoliły autorowi na przedstawienie ważnych
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wniosków końcowych. Pierwszym jest fakt, że nauczanie KKK na temat Pisma Świętego jest
mocno oparte na nauce Soboru Watykańskiego II. W sposób szczególny źródłem nauczania
KKK jest soborowa Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, do której
odwołuje się wielokrotnie. Nauczanie Katechizmu jawi się zatem jako zwieńczenie przełomu,
jaki w rozumieniu Objawienia Bożego zapoczątkowała konstytucja Dei Verbum. Do kolejnych
wniosków o koncepcji Objawiania, relacji Pismo św. a Tradycja czy sensach biblijnych w KKK
odsyłamy do tekstu.
Wiele innych tekstów jest autorstwa doktorantów Katechetyki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Teksty te są inspirujące poprzez spojrzenie młodych
ludzi stawiających swe pierwsze kroki w nauce. Dzięki nim możemy poznać świeżość
spojrzenia na „piękno wiary” zawarte w KKK, czy recepcję KKK wśród studentów teologii. Na
szczególną uwagę zasługują teksty poświęcone nowemu katechizmowi Youcat. To katechizm
dla młodych, który wzbudził różne kontrowersje. Magdalena Iwan w artykule Wymiar biblijny
katechizmu dla młodych Youcat też zauważa różne niedociągnięcia. Natomiast księża Paweł
Ścisłowicz i Tomasz Kamiński widzą szansę w katechizacji młodego pokolenia.
Książka wzbogacona jest również o artykuły poświęcone starszym katechizmom
stosowanym w Polsce (Katechizm Religii Katolickiej), katechizmom lokalnym (Katechizm do
bierzmowania Otrzymacie Jego moc), czy katechizmom dla osób niepełnosprawnych (m.in.
Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
Książka w postaci e-booka z zawartymi tu nowymi i starszymi artykułami, które często
ukazywały się w różnorodnych czasopismach i na stronach internetowych jest przeznaczona
dla studentów i doktorantów katechetyki, jak również dla tych wszystkich, którzy wzięli sobie
do serca słowa Benedykta XVI: „Studiujcie Katechizm! Jest to pragnienie mojego serca. Ten
katechizm nie będzie Wam schlebiał. Nie będzie dla Was łatwą lekturą. Będzie bowiem
wymagał od Was nowego życia. Na wszelkie sposoby rozmawiajcie na temat Waszej wiary!
Musicie wiedzieć, w co wierzycie. Musicie ją opanować jak dobry muzyk swoją partię utworu”
(Benedykt XVI, Wstęp do Youcat, s. 9-10). W czasie składania książki nadesłane zostały
nowe artykuły – można więc mieć nadzieję, że będzie ona miała niedługo II wydanie
poszerzone o kolejne prace mistrzów i uczniów i będą służyły rozwojowi katechetyki w Polsce.
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki

Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2013
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Wprowadzenie do II wydania
Od opublikowania pierwszego wydania e-booka Katechizm w służbie katechezy (2013)
ukazała się bardzo ważna książka poświęcona katechizmom i obroniona została praca
doktorska poświęcona jednemu z nowych katechizmów. Książka autorstwa ks. Wojciecha
Osiala. Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI
wieku. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013 – jest tak zwaną książką
habilitacyjną, dzięki której autor otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest to
jedna z tych książek, które otrzymują najczęściej w recenzjach najwyższą ocenę poprzez zdanie:
każdy kto chce poznać rozwój katechizmów musi ją przeczytać. Drugą jeszcze nie
opublikowaną pozycją jest obroniona praca doktorska ks. Pawła Ścisłowicza, która powstała w
Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. Youcat i jego recepcja wśród młodzieży w
Polsce. Studium katechetyczne. Lublin: KUL 2014 – to najnowsze studium, które podjęło dwa
problemy badawcze zawarte w tytule. Po pierwsze ukazało całą oryginalność współczesnego
projektu katechizmowego pod nazwą Youcat, a po drugie empirycznie przebadano dużą grupę
młodzieży polskiej ukazując szczegółowo stopień recepcji tego międzynarodowego projektu.
W drugim wydaniu tej książki, która od roli zebranego materiału naukowego o
katechizmach staje się również punktem wyjścia i odniesienia w dalszych badaniach
źródłowych o tych książkach wiary, może szczególną uwagę należałoby zwrócić na
opracowanie katechizmu św. Jozafata Kuncewicza. Kuncewicz jest znany jako reformator życia
religijnego, ale mało było opracowań ukazujących, że jednym z narzędzi reformy był
katechizm. Artykuł opracowany na potrzeby mało znanego pisma naukowego diecezji
siedleckiej jest chyba pierwszym – znanym redaktorowi książki – który zawiera tłumaczenie
katechizmu na język polski.
Książka jest przygotowana w formacje PDF, została sprawdzona i można ją czytać na
popularnych tabletach w programie Adobe Reader. Wszelkie uwagi o możliwościach
podniesienia poziomu merytorycznego czy technicznego tej książki proszę kierować na adres
kicinski@kul.pl
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki

Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2014
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Wprowadzenie do III wydania

Reforma Kurii Rzymskiej dotknęła bezpośrednio katechezę. Troskę o nią na
najwyższym szczeblu od Kongregacji ds. Duchowieństwa przejęła Papieska Rada ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W obszarze działania tej najmłodszej instytucji
watykańskiej znajduje się odpowiedzialność za katechezę wszystkich wierzących: od
dorosłych po dzieci, w każdej sytuacji życiowej. Papieska Rada posiada uprawnienia do
wydawania odpowiednich norm, aby nauczanie katechezy było prowadzone w odpowiedni
sposób, zgodnie z niezmienną tradycją Kościoła. Jej zadaniem jest czuwanie, aby formacja
katechetyczną była prowadzona prawidłowo, zgodnie z celami i metodologią, według
wskazań Magisterium Kościoła. To ona będzie udzielała wymaganego zatwierdzenia Stolicy
Apostolskiej dla katechizmów i innych pism dotyczących katechezy, za zgodą Kongregacji
Nauki Wiary. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji ma też pomagać
Komisjom Wychowania poszczególnych Konferencji Episkopatów, przez co rozumie się
przede wszystkim monitorowanie ich inicjatyw dotyczących formacji religijnej oraz wydarzeń
o charakterze międzynarodowym. Papieska Rada będzie koordynować ich działania i
ewentualnie udzielać im niezbędnego wsparcia. Już na pierwszym spotkaniu przedstawicieli
Komisji Wychowania Konferencji Episkopatów poszczególnych krajów Europy (Watykan
27-29 stycznia 2015 r.) ważnym stwierdzeniem abpa Rino Fisichielli było przywołanie roli
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Od prostego narzędzia – którym miał być w założeniach
– stał się źródłem katechezy. To do niego odwołują się nie tylko katechetycy i katecheci na
całym świecie, ale i poszczególni wierni, czerpiąc z tego źródła pokarm dla swej wiary.
Trzecie wydanie Katechizmu w służbie katechezy (2015) świadczy o kontynuacji badań
w Katedrze Katechetyki Szczegółowej ITPiK KUL o roli katechizmu w życiu i działalności
Kościoła Katolickiego. Kilka nowych artykułów związanych jest z rozwojem naukowym
młodej kadry katechetycznej. Przepisy szkolnictwa wyższego zobowiązują ich do
przygotowania publikacji naukowych. Nie ma lepszej okazji rozwoju profesjonalnego niż
przejście recenzji naukowych. W tym przypadku pewnym wzmocnieniem tego procesu
naukowego jest miejsce publikacji. E-book, który trafia do „specjalistów od katechizmów”,
staje się miejscem, gdzie można się twórczo konfrontować i rozwijać. W trzecim wydaniu tej
znacznie rozszerzonej pozycji, warto odnotować artykuł p. Damiana Beliny, który odnosi się
do głośnego problemu tłumaczenia punktu 149. katechizmu Youcat, dotyczącego „modlitwy
do Maryi”, na co zwrócił uwagę ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik w artykule pt. Konieczność
modlitwy do Maryi, który 12 sierpnia 2011 r. ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Ten
sam katechizm dla młodych jest źródłem badań ks. Mateusza Michonia, tym razem w
aspekcie obecności wypowiedzi w katechizmie ludzi niewierzących, czy wręcz ateistów.
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Młodzież ich spotyka na co dzień, jeśli nie bezpośrednio, to przez media. Autor w swoim
pierwszym artykule naukowym podejmuje się próby odpowiedzi – „kim owi niewierzący byli
i jaką rolę spełniają w Youcat?”. Kolejny artykuł autorstwa ks. Pawła Zubrzyckiego jest
przyczynkiem naukowym do odkrycia oryginalnego i historycznego katechizmu dla
głuchoniemych. Następny tekst ks. Czesława Walentowicza przenosi nas do problematyki
przekazu wiary w Archidiecezji Białostockiej. Doktorant poddaje analizie katechizm
zredagowany przez ks. Stanisława Piotrowskiego. Korzysta przy tym ze sprawdzonej w
teologii pastoralnej metody badawczej: geneza, wykład, ocena. W końcu cenny artykuł p.
Izabeli P. Piątek-Beliny o włoskim katechizmie dla dorosłych La verità vi farà liberi. Każdy,
kto będzie pisał polskie katechizmy dla dorosłych, znajdzie w nim cenne informacje i rzetelną
analizę „książki wiary” dla dorosłych.
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2015
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ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Kierunki rozwoju katechizmów katolickich
Co to jest katechizm? Pius XI nazwał katechizm „królem książek” 1. Pius XII podawał,
że „Katechizm jest księgą mądrości, sztuką dobrego życia, pokojem duszy, bezpieczeństwem w
doświadczeniach. Katechizm uczy nas, jak podobać się Bogu”2. Jan Paweł II w Konstytucji
Apostolskiej Fidei Depositum podkreślał, że katechizm to „norma nauczania wiary, jak również
pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej”3. Benedykt XVI we
wprowadzeniu do najnowszego katechizmu dla młodych twierdzi, że katechizm to „książka,
która podaje w co wierzy dzisiaj Kościół katolicki i jak można wierzyć, kierując się rozumem”4.
Wolfgang Langner definiuje katechizm jako szczególny rodzaj książki wiary5.
Konieczność powstawania katechizmów podkreślał papież Paweł VI, który w
Adhortacji Evangelii nuntiandi nauczał, że Kościół ma obowiązek zachować orędzie w jego
nieskażonej czystości, integralne i nienaruszone, ale także prezentować je ludziom naszych
czasów w sposób możliwie jasny i przekonujący (zob. EN 3). Kierunki rozwoju katechizmów
katolickich są ściśle związane z historią Kościoła. Można pokusić się o twierdzenie, że szkice
katechizmów powstawały razem z pierwszymi pisanymi instrukcjami dotyczącymi procesu
katechumenatu. Dzisiejszym językiem można powiedzieć, że już wtedy powstały zarysy
rozdziałów, tego co później nazwiemy księgą wiary, która odpowiada na zasadnicze pytania: w
co wierzymy – jak celebrujemy misteria chrześcijańskie – w jaki sposób mamy żyć w
Chrystusie – jak powinniśmy się modlić. Później były okresy, kiedy katechizmy ukazywały się
prawie jeden po drugim, i kiedy wydawało się, że nastąpił ich zmierzch, po ukazaniu się
Katechizmu Kościoła Katolickiego nastąpił ich renesans. Z pewnością jednak kierunki
rozwoju katechizmu wyznaczały cele jego powstania, struktura, treść czy forma6. Przy czym
Artykuł w pierwotnej wersji został opublikowany: A. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich.
„Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59):2012 s. 117-138.
1
Podaję za: M. Napieralski. O nowym Katechizmie. Wprowadzenie w lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Pallottinum 1994 s. 9.
2
Tamże.
3
Jan Paweł II. Konstytucja Fidei depositum. 11 października 1992. W: Katechizm Kościoła Katolickiego.
Pallottinum: Poznań 1994 s. 8.
4
Benedykt XVI. Wstęp. W: YOUCAT Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa: Edycja
Świętego Pawła 2011 s. 7.
5
W. Langner. Katechizm (kryteria). W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd.
Salezjańskie 2007 s. 470.
6
Zob. R. Murawski. Historia katechezy. W: Historia katechezy i Katechetyka fundamentalna. Red. J. Stala.
Tarnów: Biblos 2003 s. 19-106. Tenże. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim. W: W co Kościół wierzy
i z czego żyje. W 10 rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. T. Panuś. Kraków: PAT 2004
s. 153-171.
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trzeba podkreślić, że przed ukazaniem się KKK, bywało tak, że nie tylko poszczególne kraje
miały swoje różnorodne katechizmy, lecz nawet sąsiednie diecezje posługiwały się różnymi
tekstami, które kształtowały oblicze katechezy. Współcześnie analizując dorobek współczesnej
katechetyki można zauważyć, że KKK stał się stałym punktem odniesienia dla nowych
katechizmów. Ten artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: jakie były i jakie są katechizmy
katolickie oraz w jakim kierunku się rozwijają?
1. Powstanie i rozwój katechizmów katolickich
Termin «katechizm»7 pojawił się po raz pierwszy najprawdopodobniej we Francji w
1327 roku. Natomiast na określenie książki zawierającej syntetyczny i całościowy wykład
nauki chrześcijańskiej użył go w roku 1357 arcybiskup Yorku John Thoresby w opublikowanej
najpierw w języku łacińskim a potem w języku angielskim, książce pt. Lay Folk’s Catechism. Bez
wątpienia do spopularyzowania tego terminu na oznaczenie książki przyczyniły się w
znacznym stopniu katechizmy Lutra8.
1.1. Motywy powstawania katechizmów katolickich
Roman Murawski wymienia 5 podstawowych czynników, które miały fundamentalny
wpływ na powstawanie katechizmów: wprowadzenie w całym Kościele katechizacji dla dzieci i
młodzieży; zauważalna nie tylko przez stronę katolicką ignorancja religijna chrześcijańskiego
ludu; obrona wiary i związane z nią polemiki; poszerzenie i zwiększenie przez Sobór
Trydencki uprawnień biskupów diecezjalnych; wynalezienie druku i jego rozwój9. Ostatnie
badania dodają jeszcze inne czynniki powstawania katechizmów – emigrację wierzących oraz
przede wszystkim konieczność opracowania nowego tekstu wzorcowego dla katechezy według
odnowy całego życia Kościoła, którą zapoczątkował Sobór Watykański II10. Zostaną
rozważone tylko cztery czynniki powstawania katechizmów. Inne są szeroko opisane przez
wspomnianego autora.
1.1.1. Wprowadzenie w całym Kościele katechizacji dla dzieci i młodzieży
Podstawowym czynnikiem powstawania katechizmów katolickich było wprowadzenie w
całym Kościele katechizacji dla dzieci i młodzieży. Poczynając od inicjatyw oddolnych jak
niedzielna i świąteczna katecheza parafialna pod nazwą Szkół Nauki Chrześcijańskiej, aż po
decyzje Soboru Trydenckiego, które propagowały taką inicjatywę we wszystkich parafiach. Z
pewnością było to spowodowane zauważalną nie tylko przez stronę katolicką ignorancją

7

Etymologię i definicję katechizmów zob. J. Z. Słowiński. Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do
XVIII wieku. Lublin: Wyd. KUL 2005 s. 37-42.
8
Zob. P. Braido. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi. Dal «tempo delle riforme» all’età degli
imperialismi (1450-1870). Leumann (Torino): Elle Di Ci 1991 s. 39-56.
9
Murawski. Historia katechezy s. 76-77.
10
Benedykt XVI. List apostolski w formie «Motu proprio» Porta Fidei ogłaszający rok wiary. Rzym 2011 nr 11.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motuproprio_20111011_porta-fidei_pl.html [dostęp: 11.10.2011 r.]
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religijną chrześcijańskiego ludu oraz obroną wiary i związane z nią polemiki11. Z pewnością
trzeba w tym punkcie uwzględnić nauczanie religii katolickiej w szkołach publicznych. W
początkowej fazie wprowadzenia nauczania religii autorzy podręczników wzorowali się na
podręcznikach teologicznych. Natomiast później do czasów współczesnych odwołują się do
katechizmów, przywołując ich wypowiedzi, a zwłaszcza definicje.
1.1.2. Emigracja
Jednym z czynników powstawania katechizmów katolickich była i jest emigracja. Wielu
duszpasterzy podkreślało fenomen emigracji ludności i konieczność ujednolicenia propozycji
wiary. Biskup Mantowy w liście z 29 sierpnia 1889 roku napisał: „ponieważ wielu opuszcza nie
tylko miejscowości, gdzie się urodzili, lecz także diecezję i kraj – nie ma rzeczy konieczniejszej
jak jeden katechizm” (tłum. wł.)12. Wynalezienie druku i jego rozwój dawał możliwość
przygotowania i szerokiej dystrybucji katechizmów. Wiele Polskich Misji Katolickich w
świecie wydawało i wydaje różne katechizmy dostosowane do konkretnych potrzeb życia
emigracyjnego13.
1.1.3. Poszerzenie i zwiększenie uprawnień biskupów diecezjalnych
Jednym z głównych czynników, które wpłynęły na powstawanie katechizmów
katolickich był fakt poszerzenia i zwiększenia przez Sobór Trydencki uprawnień biskupów
diecezjalnych. Odtąd każdy biskup, świadomy swej powinności nauczania wprowadzał do swej
diecezji własne katechizmy lub poddawał przeróbkom katechizmy swego poprzednika.
Najbardziej znanym przykładem energicznej działalności biskupiej we wprowadzaniu
katechizmów do życia parafialnego był św. Karol Boromeusz14. W Polsce odnotowujemy
wzrost katechizmów diecezjalnych, które powstają z inicjatywy biskupów diecezjalnych.
Współcześnie powstały m.in. katechizmy: tarnowski15, płocki16 i siedlecki17.
11

Murawski. Historia katechezy s. 78-80.
Podaję za: L. Nordera. Il catechismo di Pio X. Per una storia della catechesi in Italia (1896-1916). Roma: LAS
1988 s. 472.
13
Ks. Stanisław Budyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech zwrócił się w 2004 roku do pracowników
naukowych Specjalizacji Katechetyki KUL z prośbą o opracowanie katechizmu polsko-niemieckiego do I
Komunii świętej w związku ze zwiększającą się liczbą emigrantów z Polski. Po dwuletniej współpracy ukazał się
Katechizm i podręcznik metodyczny. Zob. S. Budyn, A. Kiciński, M. Zając. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit
Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej. Vorbereitung zur I Heiligen Kommunion in der polnischen
und deutschen Sprache. Lublin-Hannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w
Katowicach 2006. (ss. 80 ISBN 10 83-60367-32-9; ISBN 13 978-83-60367-32-2). Z. Barciński, A. Kiciński, M.
Zając. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. LublinHannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006. (ss. 91 ISBN
10 83-60367-31-0; ISBN 13 978-83-60367-31-5).
14
E. Germain. Katechizm (instytucja). W: Słownik katechetyczny s. 469.
15
W Duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu. Red. Cz. Noworolnik, M. Zając.
Tarnów: Biblos 1997. Katechizm powstał z inicjatywy śp. bpa J. Życińskiego, ówczesnego ordynariusza
tarnowskiego.
16
Katechizm płocki. T. 1-4. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2008-2011. Katechizm powstał z inicjatywy bpa
S. Wielgusa, ówczesnego ordynariusza płockiego. Moderatorem dzieła był bp R. Marcinkowski.
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1.1.4. Odnowa katechezy po Soborze Watykańskim II
Odnowa katechezy po Soborze Watykańskim II nie nastąpiła gwałtownie. Ruch
odnowy katechezy czerpał z „odnowy myślenia, działania, obyczajów i siły moralnej, radości i
nadziei, która była celem samego Soboru”18. Także Katechizm Kościoła Katolickiego ukazał
się po dłuższym czasie refleksji. Motywem powstania tego dzieła było jednomyślne życzenie
uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w 1985 r., aby opracowany
został katechizm zawierający zdrową naukę o charakterze biblijno-liturgicznym i dostosowany
do życia dzisiejszych chrześcijan. Analogicznie do ukazania się Kodeksu Prawa Kanonicznego
nie chodziło tylko o nowe uporządkowanie starych stwierdzeń, lecz o katechizm dostosowany
do nowej mentalności i nowych potrzeb19. Nawet jeśli przyjęto schemat odległego Katechizmu
Rzymskiego to wykonano olbrzymi wysiłek, aby opracować „tekst wzorcowy dla katechezy
odnowionej u żywych źródeł wiary”20.
Odnowa katechezy według katechetycznej zasady «wierności Bogu i człowiekowi»
przejawia się również w powstaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych
YOUCAT21. W sytuacji głębokich zmian kulturowych ukazał się kolejny katechizm katolicki
dostosowany w tym przypadku – językiem i formą – do mentalności ludzi młodych.
1.2. Rodzaje katechizmów katolickich
Jakie są rodzaje katechizmów? Ze względu na zakres przedstawionych zagadnień
rozróżnia się katechizm mały (krótkie wyliczenie najważniejszych prawd), średni i duży
(poszerzenie zagadnień i komentarz); może być ujęty w formie klasycznej (pytania i
odpowiedzi w języku ściśle teologicznym), dialogu lub szerokiej interpretacji (przystosowanych
do możliwości percepcji adresatów)22.
1.2.1. Katechizmy ogólnokościelne
Rodzaj katechizmu zależy od jego adresatów. Jeśli jest adresowany do całego Kościoła
jest to katechizm ogólnokościelny, który staje się zawsze doktrynalnym punktem odniesienia
dla całego Kościoła (np. KKK). Spełnia on wtedy następujące wymagania, jakimi od strony
treści są: ortodoksyjność i integralność doktryny, jej zasadność (odwołanie się do Biblii,
Tradycji i Nauczycielskiego Urzędu Kościoła) oraz ścisłość definicji i określeń. Katechizm

17

Katechizm siedlecki. Red. K. Baryga, D. Franków, A. Sobierajska, B. Wetoszka, N. Zborowska. Siedlce: Unitas
2010. Katechizm powstał z inicjatywy bpa Z. Kiernikowskiego, ordynariusza siedleckiego.
18
Paweł VI. Przemówienie na zakończenie Soboru Powszechnego Watykańskiego II. 8 grudnia 1965 r. W: AAS
58:1966 s. 7-8.
19
Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego. Wstęp s. 23.
20
Jan Paweł II. Konstytucja Fidei depositum s. 6.
21
YOUCAT Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Wstęp: Benedykt XVI. Częstochowa: Edycja
Świętego Pawła 2011.
22
M. Rusiecki. Katechizm. W: Encyklopedia Katolicka. t. 8. Lublin: TN KUL 2000 kol. 1038-1047.
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może mieć charakter dogmatyczny (wiara, sakramenty), moralny (dekalog, błogosławieństwa),
ascetyczny (codzienne modlitwy), fundamentalny, niekiedy także apologetyczny.
1.2.2. Katechizmy lokalne
Innym rodzajem katechizmu jest katechizm o charakterze lokalnym. Przystosowuje on
przekaz orędzia chrześcijańskiego do wieku (dla dorosłych, dzieci, młodzieży), sytuacji
życiowej i eklezjalnej (bierzmowanych, rodziny, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)
oraz kultur (Ameryka Łacińska, Azja, Afryka); może mieć charakter diecezjalny, regionalny
lub narodowy. Ważnym wymogiem wobec katechizmów lokalnych jest praktyczność
wskazówek oraz pozytywna, przekonująca motywacja. Katechizmy lokalne są wciąż używane
w katechezie sakramentalnej. Natomiast należy odnotować wydawanie katechizmów dla
dorosłych w poszczególnych krajach Europy23.
1.3. Funkcje katechizmów katolickich
Katechizmy katolickie w różnym czasie pełniły wielorakie role i zadania. Za
Wolfgangiem Langnerem można jednak sprowadzić je do czterech głównych funkcji24.
1.3.1. Wprowadzenie w tajemnice wiary
Pierwsza funkcja katechizmu polega na przekazywaniu krótkiej informacji o treści wiary
chrześcijańskiej dla osób, które jej nie znają. Mogą to być, jak w przypadku pierwotnego
Kościoła, osoby pragnące przystąpić do wspólnoty w wierze (kandydaci do chrztu), albo też
czytelnicy zainteresowani z innych powodów. Katechizm jako pierwsza syntetyczna
propozycja treści wiary (fides quae) cechuje się przedstawieniem głoszenia narracyjnego
(biblijnego), sprowadzonego do jego zasadniczych pojęć, oraz możliwie jak najbardziej
uporządkowaną i łatwą do zrozumienia strukturą poszczególnych twierdzeń. Klasyczna forma
obydwu aspektów katechizmu przez długie wieki, była zdeterminowana Składem
Apostolskim. Prawdziwym celem tak zbudowanego katechizmu było nie tylko zwyczajne
przedstawienie i pouczenie (np. o „istocie chrześcijaństwa”), ale głoszenie – proklamowanie
zbawienia Boga, który ze swoją miłością, komunikuje samego siebie i nawołuje ludzi do wiary.
Zatem informacja w ujęciu misyjnym. Współczesne katechizmy już w swojej strukturze
ukazują rozwój wiary, a także poruszają kwestie życia codziennego. Z każdą kartą katechizmu
próbuje się nie tyle przedstawić jakąś teorię, ale doprowadzić do spotkania z Osobą, która żyje
w Kościele.
1.3.2. Pouczenie w wierze
Drugą funkcją katechizmu jest pouczenie w wierze. Katechizm jest po pierwsze treścią
skierowaną na zewnątrz, ku osobom niewierzącym (jeszcze). Po drugie, katechizm spełnia
swoją funkcję w obrębie wspólnoty wiary – zwraca się ku osobom (już) wierzącym, należącym
23

Zob. np. Deutschen Bischofskonferenz. Katholischer Erwachsenenkatechismus. Leben aus dem Glauben. FreiburgBasel-Wien: Herder 1995. Conferenza Episcopale Italiana. Catechismo degli adulti. La verità vi farà liberi. Città del
Varicano: Libreria Editrice Vaticana 1995.
24
Langner. Katechizm (kryteria). W: Słownik katechetyczny s. 470-472.
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do Kościoła. Odkąd chrzest dzieci stał się normą, koniecznością stało się inicjowanie do wiary
osób już ochrzczonych, uwzględniając przedziały wiekowe oraz rozwój wiary zainicjowanej
podczas chrztu. W tym celu zostały przygotowane różne książki należące do rodzaju
katechizmowych: rozległość, wybór zagadnień, język, układ są określone w nawiązaniu do
wieku i poziomu formacji, a także do różnych miejsc uczenia się. Katechizm może być
fundamentem i pomocą do nauczania ustnego w rodzinie; może podawać punkty do nauczania
doktryny i przepowiadania proboszcza (np. Katechizm rzymski); być podręcznikiem
dydaktycznym dla nauczycieli i wychowawców (np. Summa doctriae christianae P. Kanizjusza);
książką do czytania i studium osobistego (np. Katechizm holenderski); w końcu książką szkolną
do katechezy i nauczania religii (np. Katechizm religii chrześcijańsko-katolickiej J. Deharbe’a);
tekstem wzorcowym dla katechezy (Katechizm Kościoła Katolickiego) czy przewodnikiem
duchowym dla młodych (Youcat).
1.3.3. Reguła wiary
Trzecią funkcją katechizmu jest wskazanie dyrektorium ortodoksji. Także i stare
wyznania wiary przyjmowały taką funkcję. Jako dokumenty często kończące sobory
powszechne, z wyznawania wiary przekształciły się w dzieła sławiące zbawcze działanie Boga,
w formie dziękczynienia i uwielbienia, przedstawiające określone sformułowania prawdziwej
doktryny, wiążącej dla każdego chrześcijanina. W taki sposób położono kres poprzedniemu
okresowi dyskusji nad poprawną interpretacją konkretnych treści Tradycji. Fakt, że katechizm
w ścisłym słowa tego znaczeniu (jako książka do powszechnego nauczania wiary) zyskał na
znaczeniu w okresie Reformacji, sprawił, że od samego początku stał się narzędziem określania
granic różnych wyznań chrześcijańskich, jakie powstały na Zachodzie. W konsekwencji, w
katechizmach różnych Kościołów zostały mocno wyakcentowane różne zagadnienia sporne
pomiędzy wyznaniami; każde wyznanie przedstawiło je szeroko, uzasadniając znaczenie
własnej interpretacji. Według Langnera doprowadziło to do zaniku koncentracji na treściach
zasadniczych. Po Soborze Watykańskim II katechizmy ogólnokościelne zwracają uwagę na
pełną syntezę wiary i odpowiedź na rzeczywistą potrzebą zarówno Kościoła powszechnego, jak
i Kościołów partykularnych. Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi trwały zapis wielu
sposobów, w jakie Kościół medytował nad wiarą i rozwijał nauczanie, aby dać wiernym pewne
reguły wiary.
1.3.4. Wyjaśnianie Tradycji
Czwartą funkcją katechizmu jest wyjaśnianie Tradycji. W miarę, jak katechizm nie
ogranicza się do przedstawienia wewnętrznych związków między prawdami wiary a ich
znaczeniem według depositum fidei, ale chce też iść dalej, podając myśli do realizowania wiary
w życiu chrześcijańskim, podejmuje czwarta funkcję, jaką jest katechizm jako „książka życia
wiarą”. Stare katechizmy mniej wyraźnie pokazują konsekwencje religijne i moralne, jakie
można wyciągnąć z poszczególnych treści doktryny i sformułować w odpowiadające im
wymagania dla praktyki życia. Poczynając od połowy XX wieku funkcja ukierunkowania życia
chrześcijańskiego nabiera znacznego miejsca w katechizmach. Całkowicie nastawiony na ten
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cel jest Katechizm holenderski dla dorosłych (1966)25. Współczesny rozwój katechizmów
katolickich uwzględnia zmianę mentalności, która w obecnych czasach zawęża zakres tego, co
racjonalnie pewne, do osiągnięć naukowych i technologicznych. Współczesne katechizmy są
dowodem, że Kościół nigdy nie bał się dowodzić, że nie może być konfliktu między wiarą a
prawdziwą nauką26.
2. Rozwój katechizmów katolickich po Soborze Trydenckim
Po Soborze Trydenckim nastąpił gwałtowny rozwój katechizmów katolickich. Można
prześledzić ten rozwój na przykładzie Katechizmu rzymskiego, katechizmów Piotra Kanizego
oraz katechizmów Roberta Bellarmina27.
2.1. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos (1566)
Na skutek zaleceń Soboru Trydenckiego powstał Katechizm rzymski. Tekst
katechizmu rzymskiego ukazał się drukiem pt. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad
parochos (1566).
2.1.1. Założenia Katechizmu rzymskiego
Katechizm rzymski zawierał wykład podstaw wiary katolickiej i życia chrześcijańskiego,
stanowiący przez około 450 lat w Kościele katolickim jednolitą normę wiary, służący głównie
formacji duchowieństwa (w seminariach duchownych)28. Właściwie został zastąpiony dopiero
w roku 1992 Katechizmem Kościoła Katolickiego. Decyzję o napisaniu katechizmu dla dzieci i
ludzi niewykształconych podjęto w I fazie Soboru Trydenckiego (1546). Założeniem było
przygotowanie katechizmów w wersji łacińskiej i ludowej. Miały podać w sposób przystępny
podstawowe prawdy wiary. Miały pomagać nauczycielom w pogłębianiu wiary uczniów, a
proboszczom w przeprowadzaniu egzaminów. Planowano wydanie dwóch katechizmów:
dużego – dla proboszczów, i małego (streszczenia) – dla dzieci. Powstał jednak tylko duży.
2.1.2. Struktura Katechizmu rzymskiego
Katechizm rzymski zawierał 4 odrębne działy: wiara, życie sakramentalne, przykazania,
modlitwa29.
Katechizm rzymski wiarę traktuje całościowo jako akt, cnotę i depozyt, ukazuje jej
konieczność do zbawienia, genezę, istotę, przymioty, skutki; w jej świetle obraz Boga
przedstawia się wyraziście w jego istotnych przymiotach.
Życie sakramentalne omawia Katechizm rzymski najszerzej, ogniskując je głównie na
chrzcie, pokucie i Eucharystii, ukazując jako dominujące pojęcie grzechu oraz środki
25

Die nieuwe Katechismus. Geloofsverkondiging voor volwassenen. Utrecht 1966. Zob. H. Wrońska. Holenderski
Katechizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993 kol. 1148-1149.
26
Benedykt XVI. List apostolski Porta Fidei nr 1.
27
Zob. A. Etchegaray Cruz. Storia della catechesi. Roma: ed. Paoline 1983 s. 216-230.
28
Zob. Braido. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi s. 66-74. Zob. także G. Bellinger. Die
Catechismus Romanus und die Reformation. Die katechetische Antwort des Trienter Konzils auf die HauptKatechismen der Reformatoren. Paderborn: Bonifacius Druckerei 1970.
29
L. Resines. Katechizm rzymski. W: Słownik katechetyczny s. 483-484.
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oczyszczenia z niego i zabezpieczenia się przed nim. Pozytywna współpraca z łaską
uwzględniona jest w niewielkim wymiarze, co wynikało ze słabej wiary w możliwość wytrwania
w stanie łaski. Prowadziło to do stawiania wiernym wygórowanych warunków przyjmowania
komunii św. i w konsekwencji odsunięcia ich od Eucharystii.
Przykazania upatruje Katechizm rzymski w prawie natury danym przez Stwórcę,
potwierdzonym w Objawieniu (dekalog) i szczegółowo zinterpretowanym przez Jezusa
Chrystusa w Kazaniu na górze, wskazującym na prawo miłości jako najwyższą normę moralną.
Do prowadzenia życia moralnego wymagana jest synowska więź z Bogiem, przejawiająca się w
miłości, posłuszeństwie i bojaźni Bożej. Więź ta kształtowana jest przez wiarę i życie
sakramentalne.
Modlitwa ukazana jest w Katechizmie rzymskim jako skuteczna broń przed złem, jedyny
ratunek w obliczu Boga. Potrzeba modlitwy, jej istota, rodzaje, stopnie oraz skutki stanowią w
religijnym życiu fundament warunkujący jego zaistnienie i pogłębianie. Modlitwa ożywia cnoty
teologicznych. Wśród modlitw uprzywilejowane miejsce zajmuje z racji wyjątkowej
skuteczności Modlitwa Pańska.
Co wynika z takiej struktury Katechizmu rzymskiego? Cztery części Katechizmu
rzymskiego stanowią podstawę do kształtowania religijności. Wiara otwiera człowieka na Boga.
Sakramenty z nim jednoczą. Życie moralne stanowi realizację woli Bożej na co dzień.
Modlitwa jest wsłuchiwaniem się w głos Boga, pomocą do ożywiania wiary, życia
sakramentalnego i moralnego. Religijność kształtowana przez Katechizm rzymski koncentruje
się na praktykach pobożnych (sakramenty, modlitwa), zbyt słabo uwzględniając potrzebę
postawy społecznej (eklezjalnej), przejawiającej się w dawaniu świadectwa30.
2.2. Wkład Piotra Kanizego w rozwój katechizmów katolickich
Pośród wielu katechizmów szczególne znaczenie ze względu na zasięg oddziaływania
miały katechizmy Piotra Kanizjusza (Kanizego). Najpierw powstał Catechismus maior. Summa
doctrinae (1555) – nazwany powszechnie Wielkim Katechizmem. Z niego Kanizy zrobił dwa
wyciągi: jeden dla dzieci Mały Katechizm – Catechismus minimus (1556) i drugi dla starszej
młodzieży zwany Średnim Katechizmem Parvus catechismus catholicorum (1558). Tylko w
XVI wieku wydawano je ponad 200 razy. Powstała także wersja ilustrowana (1589)31.
2.2.1. Układ katechizmów Kanizjusza
Piotr Kanizjusz podzielił swój katechizm na 2 części: De sapientia christiana – nauka o
wierze i Apostolskim składzie wiary, o nadziei, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, miłości,
przykazaniach Bożych i kościelnych, a także o sakramentach, oraz De iustitia christiana –
wyjaśnienia, na czym polegają dobre i złe czyny, omówienie cnót, darów i owoców Ducha
Świętego oraz rad ewangelicznych; całość zamyka prezentacja czterech rzeczy ostatecznych:
śmierci, sądu, nieba i piekła. Po włączeniu bogatej dokumentacji biblijno-patrystycznej (około
30

M. Rusiecki. Katechizm rzymski, katechizm trydencki, katechizm Piusa V. W: Encyklopedia katolicka t. 8. Lublin:
TN KUL 2000 kol. 1052-1054.
31
Zob. Braido. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi s. 57-65.
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2000 przytoczeń z Pisma świętego i około 1200 z ojców Kościoła), umieszczonej na marginesie
dużego katechizmu Piotra Kanizjusza w formie przypisów do jego treści, powstał katechizm
dla teologów.
2.2.2. Rozpowszechnienie katechizmów Kanizjusza
Czemu zawdzięczają katechizmy Kanizjusza szybkie rozpowszechnienie? Z pewnością
nie tylko wpłynęła treść i układ, ale i forma. Były to książki życia chrześcijańskiego, a nie tylko
podręczniki teologiczne zawierające definicje do wyuczenia się na pamięć. Autor wprawdzie
ujmuje treść za pomocą pytań i odpowiedzi, formie powszechnie wówczas stosowanej, lecz
unika definicji abstrakcyjnych i terminologii teologicznej. Język katechizmów jest konkretny,
obrazowy, bardzo zbliżony do języka biblijnego. W wykładzie nauki wiary usiłuje
przystosować się do sposobu myślenia dzieci i prostych ludzi. Unika także polemiki z
protestantami. Dzięki temu pozytywnemu, rzeczowemu i spokojnemu wykładowi nauki wiary
katechizmy Kaniego okazały się najskuteczniejszą bronią w walce z protestantyzmem,
zwłaszcza w Niemczech32.
2.3. Katechizmy dogmatyczno-apologetyczne Roberta Bellarmina
Najbardziej popularne w tym okresie stały się katechizmy Roberta Bellarmina: mały
Dottrina cristiana breve perchè si possa imparare a mente (Rzym 1597; tłumaczenie na język
łaciński M. Szyszkowski – Compendium doctrinae christianae. Kraków 1606; na język polski
Summariusz nauki chrześcijańskiej. Kraków 1608) i większy Dichiaratione più copiosa della
dottrina cristiana (Rzym 1598, Kraków 1775)33.
2.3.1. Założenia Katechizmu Dottrina cristiana breve perchè si possa imparare a mente
(1597)
Mały katechizm, który można przetłumaczyć jako Krótki wykład nauki chrześcijańskiej do
nauki na pamięć skupia się na dwóch kwestiach: konieczności przekazania nauki wiary oraz na
możliwościach intelektualnych adresatów, którymi są dzieci oraz prości ludzie. Bellarmin dzieli
treść na cztery części: Credo, modlitwa, przykazania, sakramenty. W ten sposób zmienił
porządek Katechizmu rzymskiego i dodał ponadto kilka aspektów uzupełniających. Luis
Resines podkreśla, że Bellarmin zachęca w nim nie tylko do uczenia się, ale także do
praktykowania tego, czego się nauczono34. Wskazówki moralne są rzadkie. Kładzie nacisk na
integralność wiary, na konieczność działania oraz na widzialny charakter Kościoła. Jest to
dzieło polemiczne i apologetyczne. Składa się z 95 pytań, które nauczyciel stawia uczniowi.
2.3.2. Założenia Katechizmu Dichiaratione più copiosa della dottrina cristiana (1598)
Drugie dzieło, które można przetłumaczyć jako Najbardziej obfite wyjaśnienie.
Manuskrypt dodaje: Na użytek tych, którzy będą uczyć dzieci oraz ludzi prostych, ułożony w
32
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formie pytań i odpowiedzi. Adresatami są katecheci. Dzieło to odzwierciedla ten sam
porządek, jaki był zawarty w pierwszym małym katechizmie. Bellarmin tłumaczy go w
następujący sposób: Credo-wiara, modlitwa-nadzieja, przykazania-miłość, sakramenty-środki
do uzyskania łaski. Dodane zostały dwa rozdziały wstępne. Natomiast ostatnie rozdziały (XXXII) mówią o cnotach. Pytania są stawiana przez ucznia, a odpowiedzi udziela nauczyciel,
który dodaje wyjaśnienia i przykłady. Wydaje się, że duży katechizm jest jeszcze bardziej
polemiczny niż mały. Napisany był po to, aby kapłani z Kapui mieli do dyspozycji materiał
pomocniczy do kazań35.
Na czym polegała nowość tych katechizmów? Bellarmin stworzył nowy typ katechizmu,
który odtąd będzie dominował w Kościele, aż po wiek XX. Można by go nazwać katechizmem
dogmatyczno-apologetycznym. Pozbawiony jest elementu biblijnego, brakuje w nim
odniesienia do Pisma Świętego jako głównego źródła wiary. Formuły katechizmowe są zwięzłe
i łatwe do wyuczenia się na pamięć. Wynika to z panującego wówczas przekonania, że wiedzieć
znaczy wierzyć. Stąd troska, aby dzieci i prości ludzie wyuczyli się prawd wiary i to w taki
sposób, aby na dobre zapadły im w pamięć. Moment intelektualny wysuwa się więc w
katechizmach Bellarmina zdecydowanie na pierwsze miejsce. Mocno wyakcentowany jest w
nich także aspekt zewnętrzny nauki wiary. Stałą troską Bellarmina jest dążenie, aby w sposób
racjonalny uzasadnić i wytłumaczyć prawdy wiary. Mimo, że naukę wiary wyraża przy pomocy
terminów teologicznych i technicznych, język, jakim się posługuje, jest charakterystyczny dla
języka toskańskiego z epoki baroku – prosty, żywy, ciepły i bezpośredni, bogaty w porównania
i obrazy.
2.4. Katechizmy narodowe (Catéchisme à l’usage des Eglises de l’Empire français 1806)
W rozwój katechizmów katolickich wpisują się również katechizmy o charakterze
narodowym. Po Soborze Trydenckim na szczególną analizę badawczą zasługuje Katechizm
cesarski36.
2.4.1. Cel Katechizmu cesarskiego
We Francji z inicjatywy cesarza ukazał się Catéchisme à l’usage des Eglises de l’Empire
français (Paryż 1806). Bonaparte postanowił, że „we Francji będzie tylko jeden katechizm i
tylko jedna liturgia” (nr 39). To odwołanie się do jedności, jaką zamierzał on mocno trzymać w
swoich rękach, z pewnością sprzyjało jego zamiarom porządku i centralizacji. Katechizm miał
nie tylko przekazywać treści religijne, ale także formować postawy czci i posłuszeństwa wobec
cesarza. Napoleon zażądał dodanie tekstu o obowiązkach chrześcijanina wobec cesarza
dodanego do IV przykazania.
2.4.2. Struktura Katechizmu cesarskiego
Od kogo czerpał inspirację i co zmieniał Katechizm cesarski? W Katechizmie cesarskim
ks. d’Astros, który go przygotowywał zaczerpnął pytania i metody od Bossueta. Faktycznie
35
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jednak zmienił wszystko. Bossuet w swoich różnych katechizmach zachowywał przemyślaną
kolejność: formacja do modlitwy, inicjacja do sakramentów, uporządkowanie w obszarze cnót
wiary, nadziei i miłości, święta. Natomiast Katechizm cesarski podawał tylko jeden tekst, tylko
jedną płaszczyznę i tylko jedno ujęcie dla wszystkich okresów rozwojowych: odsyłacz wskazuje
pytania – jakich należy uczyć na lekcji dla takiej czy innej kategorii dzieci. Nauczanie było
ułożone w trzech częściach: dogmat, moralność, kult. W centrum katechizmu znajduje się
moralność: moralność przykazań. Postępowanie chrześcijanina już nie wzoruje się na prawdzie
o działaniu Boga w Jezusie Chrystusie i w Kościele. Akcent zostaje przeniesiony na
przestrzeganie przykazań. Historia święta i liturgia dla Bossueta przedstawiają dwa bieguny
jednej katechezy, która miała za cel wprowadzenie w język Pisma świętego i Kościół. W
Katechizmie cesarskim te dwa bieguny stały się zewnętrznymi dodatkami do całości. Za
Elisabeth Germain można powiedzieć więc, że dwa podręczniki odpowiadają dwóm różnym
koncepcjom katechezy i że druga koncepcja przeważy w katechizmach XIX wieku, nawet po
zniknięciu w 1814 roku Katechizmu cesarskiego. Zatem w swej krótkiej historii katechizm ten
wyznacza pewien rodzaj zwrotu37.
3. Rozwój katechizmów katolickich w XX i XXI wieku
Wbrew niektórym opiniom, że era katechizmów już przeminęła, również w XX i XXI
wieku powstawały i powstają katechizmy katolickie.
3.1. Katechizm Piusa X Compendio della dottrina cristiana (1905)
Ubaldo Gianetto zwraca uwagę, że kiedy mówi się o Katechizmie Piusa X, zazwyczaj
myśli się o katechizmie opublikowanym w 1912 r. Ten jednak został poprzedzony przez inny
katechizm, wydany w 1905 r., który z kolei stanowił wynik rozpoczętej wiele lat wcześniej
pracy ujednolicającej katechizmy38.
3.1.1. Założenia Katechizmu Piusa X
Sobór Watykański I zaproponował ujednolicenie małego katechizmu w całym Kościele
(odwołano się do katechizmu rzymskiego oraz do katechizmu Roberta Bellarmina) i powierzył
Stolicy Apostolskiej jego opracowanie. Idea jednolitego katechizmu dla całego Kościoła
dojrzewała powoli, a jej ważnym etapem były katechizmy narodowe.
3.1.2. Przyjęcie Katechizmu Piusa X
Czy Katechizm Piusa X zyskał szerokie przyjęcie? Rozwój katechizmów katolickich na
początku XX wieku najwyższy oddźwięk znalazł w katechizmie Piusa X Compendio della
dottrina cristiana (Rzym 1905 przeredagowany i wydany w 1912), wydany najpierw dla diecezji
rzymskiej z zamiarem upowszechnienia go zarówno we Włoszech, jak i w całym Kościele.
Składa się z trzech części: 1) o wierze – wyznanie wiary, 2) moralności –przykazania i 3) łasce.
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Całość ujęta jest w 433 pytania i odpowiedzi. Mimo licznych przekładów – nie zyskał pełnego
uznania i przyjęcia39.
Jaka była relacja katechizmu do katechezy na początku XX wieku? Na początku XX
wieku w dyskusji nad treścią katechezy zderzyły się 2 tendencje. Pierwsza podporządkowywała
całą katechezę katechizmowi (W. Gadowski), co powodowało, że wchłaniał on naukę historii
biblijnej, liturgii, teksty ojców Kościoła, hagiografię, zachowując swoją strukturę. Druga
tendencja ograniczała treść katechizmu do minimum i przydzielała mu jedynie miejsce na
końcu katechezy, jako jej streszczenie. Prawdę katechizmową wyprowadzano z materiału
poglądowego przez indukcję. Była to tendencja zgodna z psychologiczną zasadą, że najtrwalej
przyjmowana i zapamiętywana jest prawda podawana w kontekście życiowym, gdyż
zaciekawia, porusza uczucia oraz pobudza wolę do działania (Z. Bielawski). Znalazła ona
wyraz w Małym katechizmie rzymskokatolickim (Lwów 1927), który ukazuje prawdy wiary w
formie prostych, przystępnych opowiadań, a pytania katechizmowe (zaledwie 46) pojawiają się
jako ich podsumowanie. Nawet podstawowe modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
opatrzone są prostą interpretacją (parafrazą); dzięki temu katechizm zmienia ujęcie z
przedmiotowego na zdecydowanie podmiotowe.
3.2. Katechizm holenderski (1966)
Katechizm holenderski prezentuje nowy typ katechezy,
egzystencjalnemu sposobowi myślenia współczesnego człowieka40.

odpowiadającej

3.2.1. Założenia Katechizmu holenderskiego
W 1966 roku na polecenie holenderskiego episkopatu został wydany Katechizm
holenderski dla dorosłych. Autorami katechizmu są P. Schoonenberg i E. Schillebeeckx.
Redakcyjne prace końcowe wykonał G. van Hemert. Mimo wielu przychylnych opinii
wysunięto petycje o zakaz dalszego rozpowszechniania katechizmu. Wysuwano pod jego
adresem zarzuty braku całościowego ujęcia treści wiary i obiektywnego jej przedstawienia.
Stolica Apostolska podkreśliła duże wartości katechizmu holenderskiego, wskazując
jednocześnie na potrzebę pełniejszego wyjaśnienia i uzupełnienia treści w następujących
kwestiach: stworzenie aniołów i duszy ludzkiej, grzechu pierworodnego, dziewiczego poczęcia
Jezusa, ofiary krzyżowej, Eucharystii, nieomylności Kościoła, kapłaństwa powszechnego i
hierarchicznego, niektórych innych zagadnień dogmatycznych i moralnych. Uwzględniając
istotne wskazania ogłoszono specjalny załącznik do katechizmu.
3.2.2. Treść Katechizmu holenderskiego
Treścią Katechizmu holenderskiego jest historia zbawienia całej ludzkości i
poszczególnego człowieka dokonana przez Jezusa Chrystusa. Część I „Życie: tajemnica”.
Punktem wyjścia Katechizmu holenderskiego jest człowiek, stawiający sobie pytania odnośnie
do tajemnicy swego istnienia i życia. Człowiek przyjmuje różne hipotezy, lecz ciągle szuka
39
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pełnej odpowiedzi. Stąd Katechizm holenderski prowadzi człowieka do Biblii, w której może
on odnaleźć sens swego życia. Część II „Droga ku Chrystusowi”. Ukazano tu tzw. drogę
narodów, czyli różne religie i światopoglądy (od religii prymitywnych, przez humanizm i
marksizm, po m.in. Hinduizm, Buddyzm i wiarę Izraela) przez które człowiek pragnie dojść
do Boga. Wśród nich główne miejsce zajmuje „droga Izraela”, będąca historią Boga,
wychodzącego na spotkanie poszukiwaniom człowieka. Część III „Syn Człowieczy”. Ukazano
tu życie, mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz zesłanie przez niego Ducha
Świętego. Część IV „Droga Chrystusa” jest przedstawieniem drogi, którą przemierza jego
Kościół. Część V „Ku ostatecznemu celowi” mówi o śmierci i zmartwychwstaniu człowieka.
Nowość ujęcia polega na tym, że nauka o Bogu, która w tradycyjnych katechizmach była
punktem wyjścia, tutaj stała się punktem dojścia41.
3.3. Katechizm Kościoła Katolickiego (1992)
Kiedy wydawało się że rozwój katechizmów katolickich dobiegł końca na końcu XX
wieku ukazał się Katechizm Kościoła Katolickiego42.
3.3.1. Cel katechizmu
Jan Paweł II 11 października 1992 r. powierzył wiernym całego świata Katechizm
Kościoła Katolickiego, prezentując go jako „punkt odniesienia” dla katechezy odnowionej u
żywych źródeł wiary43. W ten sposób w 30 lat od otwarcia Soboru Watykańskiego II (19621965) spełniło się życzenie biskupów, wyrażone podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Synodu Biskupów w roku 1985, aby opracować katechizm całej nauki katolickiej w dziedzinie
wiary i moralności. Pięć lat później, 15 sierpnia 1997 r. promulgując l’editio typica Catechismus
41
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Hinführung zum Katechismus der katholischen Kirche. Neue Stadt 1993.
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Zob. Jan Paweł II. Konstytucja Apostolska Fidei depositum, ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła
Katolickiego opracowanego po Soborze II. 11 października 1992 r.

23 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

Catholicae Ecclesiae, Jan Paweł II potwierdził główny cel dzieła, jakim jest przedstawienie
całkowitej i integralnej nauki katolickiej, która pozwoli poznać wszystkim to co Kościół
wyznaje, celebruje, czym żyje i jak się modli w codziennym życiu. Benedykt XVI w cały swoim
dotychczasowym nauczaniu ukazuje Katechizm Kościoła Katolickiego jako jeden z
najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II, który wyznacza kierunek nauczania
prawd wiary.
3.3.2. Adresaci katechizmu
Kim są adresaci KKK? Katechizm jest skierowany przede wszystkim do biskupów, jako
tych, którzy mają pieczę nad jednością całej struktury katechezy. Za ich pośrednictwem ma
ona, z jednej strony, stać się księgą wewnętrznej jedności wiary i orędzia, a z drugiej strony, ma
gwarantować właściwe przekazywanie wspólnej doktryny44. Jest skierowany również do
wszystkich wiernych, którzy pragną głębiej poznać niewyczerpane bogactwa zbawienia. Ma też
wspierać dążenia ekumeniczne, przedstawiając poprawnie treść nauki katolickiej i ukazując jej
harmonijną spójność.
Wreszcie KKK adresowany jest do każdego, kto pragnie poznać wiarę Kościoła
katolickiego. W tym kierunku idą starania Stolicy Apostolskiej, która zachęca poszczególne
episkopaty, aby nie tylko wznowić publikacje dokumentów Soboru Watykańskiego II,
Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego Kompendium, lecz także wydać je w formie
kieszonkowej i taniej. Zachęca również troskę o ich szersze rozpowszechnianie za pomocą
narzędzi elektronicznych i nowoczesnych technologii45.
3.3.3. Struktura katechizmu
Jaka jest struktura KKK? Katechizm sięgnął do schematu Katechizmu Rzymskiego,
dzieląc materiał na cztery wielkie części. W co Kościół wierzy, co celebruje, czym żyje i jak się
modli. 39% całego tekstu dotyczy Credo, 23% liturgii i sakramentów, 27% zagadnień
moralnych i 11% modlitwy. Materiał podzielony jest na 2865 punktów, 3374 przypisów,
ponad 3000 cytatów biblijnych, blisko 1000 cytatów z dokumentów Soboru Watykańskiego II
i niezwykle liczne cytaty patrystyczne. Zasadą jednoczącą Katechizmu jest pojęcie Królestwa
Bożego.
3.4. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (2005)
We współczesne kierunki rozwoju katechizmów katolickich wpisuje się Kompendium
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Z okazji dziesiątej rocznicy ogłoszenia Katechizmu
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Kard. J. Ratzinger stwierdził: „nowy katechizm z punktu widzenia jego struktury prawnej, podaje dobry
przykład interakcji między prymatem a kolegialnością, odpowiadającej duchowi i literze Soboru. Papież nie
przemawia ponad głowami biskupów. On raczej zaprasza swoich braci w episkopacie, aby wspólnie wyzwolić
dźwięki przedziwnej symfonii wiary”. Por. J. Ratzinger. Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych.
„Communio” 82:1994 nr 4 s. 12-13.
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Kongregacja Nauki Wiary. Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary. Watykan 6 stycznia 2012
r. W: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20120106_
nota-anno-fede_pl.html [dostęp: 10.01.2012 r.].
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Kościoła Katolickiego i piątej Dyrektorium ogólnego o katechizacji odbył się w Rzymie w dniach
8-11 października 2002 r. Międzynarodowy Kongres Katechetyczny. Uczestnicy Kongresu
zwrócili się z prośbą do Jana Pawła II o opracowanie Kompendium Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Dla podkreślenia dużego znaczenia Katechizmu i odpowiedzi na prośbę powstałą
podczas Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego, Jan Paweł II w roku 2003 ustanowił
Specjalną Komisję, pod przewodnictwem kard. Josepha Ratzingera – ówczesnego Prefekta
Kongregacji Wiary, aby opracowała ona Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego,
zawierające syntezę tych samych treści wiary46. Po dwóch latach został opracowany «projekt
Kompendium», który został przesłany do konsultacji kardynałom i przewodniczącym
Konferencji Episkopatów. Projekt, w całości, został pozytywnie przyjęty w absolutnej
większości, tych którzy odpowiedzieli. Komisja, uwzględniając uwagi przygotowała tekst
ostateczny47.
3.4.1. Cel Kompendium KKK
Kompendium jest syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r. Zawiera ono
syntezę wyznania wiary Kościoła i w myśl Jana Pawła II stanowi pewnego rodzaju vademecum,
które pozwala wierzącym i niewierzącym, na ogólne poznanie całościowego przesłania wiary
Kościoła katolickiego. Kompendium w sposób wierny odzwierciedla strukturę, treść i język
KKK i poprzez tę syntezę pragnie stać się pomocą, a zarazem impulsem w pełnym i głębokim
poznaniu wiary katolickiej. Między Kompendium a KKK istnieje ścisły związek, jednak
posiada ono inną charakterystykę i jest nową formą Katechizmu.
Jaki jest cel wydania Kompendium KKK? Benedykt XVI powierzając Kompendium
całemu Kościołowi wyraził życzenie, aby stał się on narzędziem odnowionej ewangelizacji i
katechezy w trzecim millenium, które mają charakteryzować każdą wspólnotę chrześcijańską i
każdego wierzącego, niezależnie od wieku i pochodzenia.
Kompendium zawiera 598 pytań i dopowiedzi, 15 obrazów (w tym 1 tryptyk), 24
modlitwy, 12 formuł doktryny katolickiej i indeks tematyczny, który odsyła do pytań48.
3.4.2. Dialogiczny charakter Kompendium KKK
Główną charakterystyką Kompendium jest jego ścisły związek z KKK. Należy
podkreślić, że Kompendium nie można oddzielać od Katechizmu, tym bardziej, że intencją
autorów nie jest zastąpienie go, co można zauważyć zarówno w strukturze dzieła, w treści, jak i
w dokładnych odnośnikach do numerów KKK. Kompendium pragnie stać się impulsem do
odnowionego zainteresowania KKK, który ze swoją mądrością i duchowością, pozostaje
tekstem fundamentalnym współczesnej katechezy Kościoła.
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Zob. Jan Paweł II. List Ojca Świętego do kardynała Josepha Ratzingera Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Watykan 2 luty 2003 r.
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Benedykt XVI. Motu proprio zatwierdzające i ogłaszające Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Watykan 28 czerwca 2005 r.
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Zob. A. Kiciński. Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Roczniki Teologiczne” 53:2006
nr 6 s. 99-112; tenże. Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta”
49:2005 nr 10 s. 16-22.
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Jakie jest założenie powrotu do formy dialogicznej Kompendium KKK? Drugą
charakterystyką Kompendium jest jego forma dialogiczna, która przywołuje antyczną formę
katechetyczną, składającą się z pytań i odpowiedzi. Chodzi o propozycję idealnego dialogu
pomiędzy mistrzem i uczniem, podczas którego poprzez pytania uczeń jest zaproszony do
odkrywania wciąż nowych aspektów prawd wiary49. Rodzaj dialogiczny przyczynia się do
znacznego skrócenia tekstu, pozwalając zaprezentowanie tylko istoty treści. Powinno to
ułatwić zrozumienie i przyswojenie sobie tekstu na pamięć50.

3.4.3. Obrazy Kompendium KKK
Trzecią charakterystyką Kompendium jest obecność wybranych obrazów w
poszczególnych jego częściach. Pochodzą one z bogactwa ikonografii chrześcijańskiej. Nie
chodziło tutaj o prostą estetykę książki. Z dawnej tradycji wiemy, że także obrazy stanowią
formę przepowiadania ewangelicznego. Artyści każdego czasu „podarowali”51 wiernym wiele
obrazów do kontemplacji i adoracji tajemnicy zbawienia wyrażonej w pięknie. To jest znak, że
w epoce obrazu, obrazy religijne mogą skutecznie wyrazić i przekazać orędzie ewangeliczne o
wiele więcej niż samo słowo.
***
Wydane przez Kongregację Nauki Wiary wskazania duszpasterskie związane z
zaplanowanym Rokiem Wiary (11 X 2012 – 24 XI 2013) ukazują, że katechizmy katolickie
wciąż zajmują ważne miejsce w systematycznym poznawaniu treści wiary. Kardynał
William Levada, prefekt wspomnianej Kongregacji, planuje wiele inicjatyw zarówno na
płaszczyźnie Kościoła powszechnego, jak i na płaszczyźnie Konferencji biskupów oraz
poszczególnych diecezji związanych z oceną recepcji Soboru Watykańskiego II i Katechizmu
Kościoła Katolickiego.
Odpowiedzi na pytanie dlaczego wciąż powstają katechizmy katolickie i w jakim
kierunku się rozwijają udzielił poniekąd Benedykt XVI we wstępie do najnowszego
Katechizmu. Ojciec św. diagnozuje tam współczesną kondycję człowieka, który żyjąc w sytuacji
głębokich zmian kulturowych nie wie dobrze, „w co właściwie wierzą chrześcijanie, czego
naucza Kościół i czy on w ogóle może o czymkolwiek nauczać oraz jak to wszystko pasuje do
całkowicie zmieniającej się kultury. Czy chrześcijaństwo jako takie nie zdezaktualizowało się?
Czy człowiek rozsądny może być dzisiaj jeszcze wierzącym? Były to pytania, które stawiali
sobie także dobrzy chrześcijanie. Papież Jan Paweł II podjął wówczas śmiałą decyzję.
Postanowił, że wszyscy biskupi z całego świata mają napisać książkę, w której udzielą
odpowiedzi na te pytania. Mnie powierzył zadanie koordynowania pracy biskupów i
49

Por. U. Gianetto. Memorizzazione. W: Dizionario di Catechetica. Red. J. Gevaert. Leumann (Torino): Elle di ci:
1987 s. 416.
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Zob. Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae nr 55.
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Por. Jan Paweł II. List do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna,
aby podarować je światu w twórczości artystycznej. Watykan 4 kwietnia 1999 nr 6.
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postaranie się o to, aby z inicjatywy poszczególnych biskupów powstała książka – prawdziwa
książka, a nie zbiór rozmaitych tekstów. Ta książka miała wprawdzie nosić staromodny tytuł
Katechizm Kościoła Katolickiego, miała jednak być czymś fascynującym i zupełnie nowym.
Miała ukazać, w co wierzy dzisiaj Kościół katolicki i jak można wierzyć, kierując się rozumem.
To zadanie mnie przeraziło”52. Rzadko można spotkać takie wyznanie w publikowanych
dokumentach papieskich. Niemniej w nauczaniu Benedykta XVI odnajdujemy również
głębokie przekonanie o konieczności tworzenia współczesnych katechizmów: „Niektórzy
mówią mi: «Dzisiejszej młodzieży to nie zainteresuje». Nie zgadzam się z tym i jestem pewny,
że mam rację. Współcześni młodzi ludzie nie są tak powierzchowni, jak się im imputuje. Chcą
wiedzieć, o co w życiu tak naprawdę chodzi. Kryminał trzyma w napięciu, ponieważ wciąga
nas w perypetie ludzi, które mogłyby być także naszymi. Ta książka trzyma w napięciu,
ponieważ mówi o naszym własnym losie i dlatego głęboko dotyka każdego z nas”53.
Staromodny tytuł katechizm, ale wciąż cenna i niezbędna pomoc w systematycznym
poznawaniu treści wiary. Różne były na przestrzeni wieków kierunki rozwoju małych i
wielkich katechizmów katolickich. Często podkreślały inicjację do wiary, pouczenie w wierze,
regułę wiary i wyjaśnienie Tradycji. Zawsze w zależności od kontekstu epoki posiadały różny
charakter: od katechizmów dogmatyczno-apologetycznych do propozycji katechizmów o
charakterze «punktu odniesienia» dla katechezy, aby stale się ona odnawiała u żywych źródeł
wiary. Pomimo ciągłości zagwarantowanej podziałem formuł wiary, struktura katechizmu
znacznie i niejednokrotnie zmieniała się w ciągu dziejów. Każdy układ katechizmu ukazuje też
oblicze czasów, w jakich powstawał: cechy rozumienia wiary Kościoła w określonym rejonie i
punkty ciężkości refleksji teologicznej, jakie w danej chwili dominowały. Czasami szkodliwy
był przede wszystkim wymiar teologiczny: w pewnych momentach katechizm stawał się
kompendium dogmatycznym, z językiem bardzo odległym od świata i od życia, z trudną,
zapożyczoną od teologii, terminologią. Wiara została zredukowana do doktryny, którą
należało przyjmować za prawdziwą. Została zredukowana do mniejszej, czy większej liczby
pytań i odpowiedzi, które należało znać na pamięć. Czasami pomimo odwoływania się w
strukturze do sprawdzonych katechizmów zostały one przeładowane dodatkami i
drugorzędnymi szczegółami54. Obecnie Benedykt XVI zachęca nas, abyśmy na katechizm
patrzyli jako „bogactwo nauczania, które Kościół przyjął, zachował i przedstawiał na
przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma Świętego po ojców Kościoła, od mistrzów
teologii po świętych, którzy żyli na przestrzeni wieków. Katechizm stanowi trwały zapis wielu
sposobów, w jakie Kościół medytował nad wiarą i rozwijał nauczanie, aby dać wiernym
pewność w ich życiu wiary”55.
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Benedykt XVI. Wstęp. W: YOUCAT Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa:
Edycja Świętego Pawła 2011 s. 7.
53
Tamże s. 9.
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choć odnoszące się do odległych historycznych katechizmów nic nie tracą z aktualności. Zob. np. Murawski.
Historia katechezy. W: Historia katechezy i Katechetyka fundamentalna s. 97.
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Benedykt XVI. Porta fidei nr 11.
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Rozwój katechizmów katolickich idzie w kierunku wiernego i organicznego
przedstawienia nauczania Pisma św., żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Magisterium,
podobnie jak dziedzictwa duchowego Ojców, świętych Kościoła, by pozwalały lepiej poznać
tajemnicę chrześcijańską i ożywić wiarę Ludu Bożego. Współczesne katechizmy katolickie,
czerpiąc z dorobku poprzednich epok, mają na uwadze wyjaśnienie doktryny, którą Duch
Święty w ciągu wieków powierzył Kościołowi. Poprzez ukazywanie się wciąż nowych
katechizmów można zauważyć troskę Kościoła w oświetlaniu światłem wiary nowe sytuacje i
problemy, które w przeszłości nie były jeszcze stawiane. Z pewnością dalej będą się rozwijać
katechizmy katolickie poszukujące nowego języka, aby przedstawiać wciąż aktualne przesłanie
wiary pielgrzymującego Kościoła56. Niemniej istotne jest, aby w nowych katechizmach
odkrywać nie tylko jakąś teorię, ale spotkać się z Osobą Jezusa Chrystusa, która żyje w
Kościele57.
BIBLIOGRAFIA
Braido P. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi. Dal «tempo delle riforme» all’età degli
imperialismi (1450-1870). Torino: Elle Di Ci 1991.
Germain É. Langages de la foi à travers l’histoire. Mentalités et catéchèse approche d’une étude des mentalitès.
Paris: Fayard-mame 1972.
Hézard P.M. Histoire du Catéchisme dupuis la naissance de l’Église jusqu’à nos jours. Paris: Librairie des
Catéchismes 1900.
Kiciński A. Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta”
49:2005 nr 10 s. 16-22.
Kiciński A. Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Roczniki Teologiczne”
53:2006 nr 6 s. 99-112.
Kiciński A. Katechizm Kościoła Katolickiego. W: Słownik Katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek.
Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 478-481.
Kiciński A. Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych.
„Katecheta” 55:2011 nr 9 s. 4-10.
Murawski R. Katechizm a katechizacja w Polsce. „Ateneum Kapłańskie” 87:1995 nr 1 s. 23-32.
Murawski R. Historia katechezy. W: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna. Red. J. Stala.
Tarnów: Biblos 2003 s. 17-197.
Murawski R. Historia katechezy. Cz. I. Katecheza w pierwszych wiekach. Warszawa: Wyd. Salezjańskie
2011.
Pawlik W. Katechizmy w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku. Lublin: TN KUL 2010.
Ratzinger J., Schönborn Ch. Kleine Hinführung zum Katechismus der katholischen Kirche. MünchenZürich-Wien: Verl. Neue Stadt 1993.
Słowiński J.Z. Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku. Lublin: Wyd. KUL
2005.
Teipel A. Die Katechismusfrage. Zur Vermittlung von Theologie und Didaktik aus religionspädagogischer
Sicht. Freiburg-Basel-Wien: Herder 1983.

56
57

Zob. A. Kiciński. Pedagogiczne poszukiwania m(M)istrza dialogu. „Katecheta” 51:2007 nr 7-8 s. 107-115.
Zob. Benedykt XVI. Porta fidei nr 11-13.

28 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB

Katechizm Rzymski – Katechizm Kościoła Katolickiego.
Próba porównania
Wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego spotkało się z odczuciem jego wyraźnego
podobieństwa do Katechizmu Rzymskiego, głównie co do struktury treści, ale i w pewnym
sensie także odnośnie do okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu obydwu tekstów. Obydwa
bowiem katechizmy kojarzone są z soborami powszechnymi: Katechizm Kościoła Katolickiego z
Soborem Watykańskim II, Katechizm Rzymski z Soborem Trydenckim. Przy czym panuje
dość powszechne przekonanie, że źródłem inspiracji co do formy czy struktury Katechizmu
Kościoła Katolickiego stał się Katechizm Rzymski. Czy jednak rzeczywiście Katechizm Rzymski
stoi u podstaw Katechizmu Kościoła Katolickiego jako jego ostateczna inspiracja i w jakiej
mierze jest uprawnione tego typu twierdzenie? Czy podobieństwa między obydwoma miałyby
się wyczerpywać w niemal tożsamej strukturze, czy też istnieją jeszcze inne racje decydujące o
takim, a nie innym układzie treści?
1. Motywy i okoliczności powstania obydwu Katechizmów
Rzeczywiście, powstanie zarówno Katechizmu Rzymskiego, jak i Katechizmu Kościoła
Katolickiego wiąże się z soborami: Soborem Trydenckim w przypadku pierwszego i z Soborem
Watykańskim II w odniesieniu do drugiego. Takie twierdzenie wydaje się uprawnione,
jakkolwiek – co należy odnotować – powstanie Katechizmu Kościoła Katolickiego należałoby
wiązać nie tyle z wprost wyartykułowanymi zaleceniami Soboru Watykańskiego II, jak miało
to miejsce w przypadku Katechizmu Rzymskiego, ile z duchem przemian w Kościele, jaki Sobór
ten spowodował, oraz z pojawiającymi się po jego zakończeniu nowymi potrzebami
duszpasterskimi i formacyjnymi w łonie Ludu Bożego. Dlatego można twierdzić, że w gruncie
rzeczy Katechizm Kościoła Katolickiego pojawia się jako owoc Soboru Watykańskiego II.
Przyjrzyjmy się więc pokrótce okolicznościom, w jakich powstawały obydwa Katechizmy.
Jak twierdzi R. Murawski, już w początkach Soboru Trydenckiego (1546) pojawiła się
„myśl zredagowania katechizmu dla dzieci i prostego ludu, opartego na Piśmie świętym i
Ojcach Kościoła. (…) Ojcom soborowym zostały przedstawione różne wzory katechizmów,
podjęto jednak decyzję zredagowania – na wzór katechizmu Lutra – katechizmu nowego.
Długie przerwy w obradach soboru uniemożliwiły sfinalizowanie tego dzieła. Zmieniały się
różne komisje. Pod koniec Soboru Pius IV powołał specjalną komisję, która pod
przewodnictwem kard. Karola Boromeuszka miała zakończyć pracę i nadać katechizmowi

29 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

ostateczny kształt: przewodnika dla proboszczów i kaznodziei”58. Opinia ta znajduje swoje
potwierdzenie w dokumentach soborowych, gdzie w dekrecie dotyczącym indeksu ksiąg,
katechizmu, brewiarza i mszału, znajdujemy polecenie Piusa IV, aby ojcowie soboru, którym
została zlecona praca nad katechizmem, przedstawili go biskupowi Rzymu do zatwierdzenia59.
Ostatecznie katechizm został zatwierdzony w 1566 r. przez innego papieża, Piusa V, po
zakończeniu soboru. Znany jest on w Kościele pod różnymi tytułami: najczęściej jako
Katechizm Rzymski (Catechismus Romanus), ale także jako Katechizm Trydencki (Catechismus
Tridentinum), Katechizm dla proboszczów (Catechismus ad Parochos). Jego struktura jest
czteroczęściowa. W części pierwszej znajdujemy wykład o wierze, w drugiej o sakramentach i
łasce, w trzeciej o przykazaniach Bożych, a w ostatniej prezentowana jest modlitwa Ojcze nasz.
Katechizm ten, co jest charakterystyczne, nie jest przeznaczony do bezpośredniego
wykorzystania w formacji chrześcijan, ale jest proponowany proboszczom i kaznodziejom, aby
służył im jako rodzaj przewodnika w formacji wiernych. Byli oni wówczas praktycznie
jedynymi katechetami, a w każdym razie głównymi. Nie przypomina też znanych wówczas
katechizmów Piotra Kanizjusza czy Roberta Bellarmina, ale przedstawia wykład o wierze w
sposób pewny i organiczny, z częstymi odniesieniami do Pisma świętego60. Ten jego charakter
wypływa z faktu, że – jak twierdził J. Ratzinger – ma on przede wszystkim przepowiadać, co
odpowiada w ogóle naturze katechizmu, nie będącego dziełem teologicznym61. Jest natomiast z
pewnością odpowiedzią na funkcjonujące już wówczas katechizmy Lutra, jak i inne, określane
przez autorów Katechizmu mianem „heretyckich”, co możemy odnaleźć we Wstępie. Piszą w
nim autorzy: „Ci, którzy zdecydowali się zdeprawować umysły wiernych, zrozumieli, że nie jest
możliwe dosięgnięcie w żaden sposób wszystkich przy pomocy żywego słowa, aby wlać w ich
uszy swoje zatrute wywody. Dlatego usiłują szeroko rozpowszechniać błędy przy pomocy
innego środka. Rzeczywiście, poza opasłymi tomami, przy pomocy których zamierzali
podkopać wiarę katolicką (i których nie jest trudno nie zauważyć, gdyż otwarcie prezentują
herezję), napisali niemal niezliczoną liczbę książeczek, które, pod pozorem pobożności, są w
stanie oszukać w sposób niewyobrażalnie łatwy dusze nierozważne i proste”62.
Interesujący jest jednak fakt, że wobec zagrożeń dla wiary płynących głównie z
rodzącego się protestantyzmu, nie zdecydowano się w Katechizmie na ton polemiczny czy
oskarżycielski, ile raczej na rzeczowy wykład podstawowych prawd wiary. W cytowanym już
Wstępie czytamy: „Ojcowie Ekumenicznego Soboru Trydenckiego, powodowani żywym
pragnieniem zastosowania jakiegoś zbawiennego środka wobec tak wielkiego i zgubnego zła,
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nie ograniczyli się do wyjaśniania za pomocą definicji i podstawowych punktów doktryny
katolickiej tego, co zawierają wszystkie herezje naszych czasów, ale zdecydowali się
zaproponować pewną formułę i określoną metodę dla pouczenia ludu chrześcijańskiego w tym,
co odnosi się do podstaw wiary, dla adoptowania jej przez wszystkie Kościoły ze strony tych,
którzy pełnią urząd pasterzy i nauczycieli”63. Jakkolwiek Tito S. Centi we wprowadzeniu do
włoskiego wydania Katechizmu z 1981 r. pisał, że katechizm Soboru Trydenckiego nosi na
sobie znaki swojego czasu, którymi są uporczywe tony polemiczne przeciwko herezji
luterańskiej i jej pochodnych64, to jednak wydaje się to opinia w dużej mierze nieuprawniona.
Aby się o tym przekonać, wystarczy samemu zagłębić się w lekturę tej księgi i zauważyć raczej
spokojny ton wyjaśnień i analiz głównych prawd wiary chrześcijańskiej. W tym kontekście
należy bardziej przyznać rację R. Murawskiemu, który w swojej analizie Katechizmu
Rzymskiego pisał: „Przekaz nauki chrześcijańskiej jest pozytywny, pozbawiony wyraźnych
akcentów polemicznych. Widać, że autorzy Katechizmu sądzili, iż najlepszą obroną wiary jest
głęboka i całościowa znajomość jej prawd. Proboszczom i nauczającym zaleca się, aby w
wykładzie nauki chrześcijańskiej uwzględniali wiek, uzdolnienia i warunki życia
katechizowanych”65. Opinię tę potwierdza R. Lanzetti, pisząc wprost, że Katechizm Rzymski
nie podejmuje ostrej polemiki z protestantyzmem. „Nie wymienia nigdzie Lutra ani innych
reformatorów. Jego autorzy starali się raczej podawać w sposób spokojny prawdę o wierze
Kościoła”66.
Nie wydaje się, aby przeciwstawianie się tezom protestanckim było jedynym powodem
tworzenia w XVI w. katechizmów. Owszem, była to jedna z podstawowych przyczyn
powstania Katechizmu Trydenckiego, jak tego mamy dowód w przytaczanym wyżej wstępie,
gdyż rodził się on w czasie dynamicznego rozprzestrzeniania się nauki Lutra czy innych,
pochodnych od niego (Kalwin, Zwingli), ale nie wyłączna. Według R. Murawskiego,
Katechizm ten należy postrzegać w optyce o wiele szerszej. Był to wówczas czas zarówno
obfitej twórczości katechetycznej, wprowadzenia w całym Kościele katechizacji dzieci i
młodzieży (zaaprobowanej i rozciągniętej na cały Kościół przez Sobór Trydencki), jak i
ignorancji religijnej chrześcijańskiego ludu, konieczności obrony wiary oraz poszerzonych i
zwiększonych, dzięki postanowieniem Soboru Trydenckiego, uprawnień biskupów
diecezjalnych, mogących wprowadzać na teren diecezji własne katechizmy67.
Odnośnie do Katechizm Kościoła Katolickiego należy powiedzieć, że jego bezpośrednimi,
pierwszymi adresatami, podobnie jak w przypadku Katechizmu Rzymskiego, nie są wierni (nie
wyklucza ich jednak papież z obszaru adresatów), ale biskupi, pasterze Kościoła, którzy winni
zatroszczyć się o to, aby stał się on podstawowym punktem odniesienia w przekazywaniu
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nauki katolickiej oraz zachętą i pomocą w tworzeniu katechizmów lokalnych,
przystosowanych do miejscowych warunków i kultur (zob. Fidei depositum). Powstawał on, jak
powiedziano wyżej, także po Soborze Watykańskim II, jednakże już w innym kontekście
kulturowym, społecznym i eklezjalnym. Kościół nie musiał się już zmagać z problemami
wewnętrznego rozbicia, jak to miało miejsce w czasie trwania Soboru Trydenckiego. Co
prawda, po zakończeniu Soboru Watykańskiego II nie brakło także takich tendencji, które w
mniejszej skali, ale także zaowocowały jakimś rodzajem podziału Kościoła, czego przykładem
może być chociażby działalność biskupa M. Lefebvre’a, jednakże nie stały się one przyczynami
powstania Katechizmu Kościoła Katolickiego. W XVI w., jak i w XX ujawniały się
kontrowersje teologiczne, inne jednakże było ich podłoże, przyczyny i przejawy. Ponadto
żadna praktycznie epoka w dziejach Kościoła nie była wolna od teologicznych sporów i
kontrowersji. Najbardziej jednak uwidacznia się różnica epok w sposobie traktowania
katechizmu jako narzędzia czy środka w formacji chrześcijańskiej. O ile wiek XVI, a więc czas
Soboru Trydenckiego, jest zwykle postrzegany jako „era katechizmów”, według nazewnictwa
przyjmowanego przez R. Murawskiego68, to czasy następujące bezpośrednio po zakończeniu
Soboru Watykańskiego II zaowocowały nie tylko krytycznym odniesieniem się do katechizmu
jako narzędzia pomocnego w formacji chrześcijańskiej, ale i kwestionowaniem w ogóle jego
przydatności. W związku z tym należy jasno stwierdzić, że porównywanie dwóch epok: wieku
XVI i XX, nie wydaje się ani wskazane, ani produktywne. Są to dwie odrębne epoki, owszem,
tworzące określony ciąg tej samej historii, także rozwijającej się wciąż historii zbawienia,
jednakże odznaczające się odrębnymi uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi,
społecznymi i eklezjalnymi.
Powstanie Katechizmu Kościoła Katolickiego należy łączyć bezpośrednio z
Nadzwyczajnym Synodem Biskupów w 1985 r., który został zwołany w celu dokonania
refleksji nad recepcją uchwał Soboru Watykańskiego II, w dwadzieścia lat od jego zakończenia.
Wyraził on swoje w tym względzie życzenie, aby „zostały opracowane katechizm lub
kompendium całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności, które stałyby się punktem
odniesienia dla katechizmów lub kompendiów przygotowywanych w różnych krajach. Wykład
nauki powinien być jednocześnie biblijny i liturgiczny, przedstawiający zdrową doktrynę i
dostosowany do życia dzisiejszych chrześcijan”69. Podjął to życzenie Jan Paweł II,
potwierdzając, jak tego mamy dowód w Konstytucji apostolskiej Fidei depositum (11 X 1992),
ogłoszonej z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, że rzeczywiście istnieje tego
typu potrzeba w wymiarze zarówno Kościoła powszechnego, jak i Kościołów partykularnych.
Według relacji kard. Christopha Schönborna, wybranego na sekretarza redakcji, której
przewodniczącym został kard. J. Ratzinger, Ojcowie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów
kierowali się przy decyzji o powstaniu Katechizmu motywami wypływającymi z troski o
jedność i jedyność wiary chrześcijańskiej. Pierwszym natomiast, który podniósł tę ideę, był
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kardynał Law z Bostonu, argumentując przy tym, że ta jedyność i jedność jest pożądana
głównie z racji zglobalizowanej już kultury, która domaga się tym samym wspólnie wyrażanej
wiary, jednym głosem i jednym sercem70. Bardziej dokładna argumentacja biegła w kierunku
wykazywania, że „ponieważ wiara jest jedna, musi się także odzwierciedlać ta jedyność w
wyrazie wiary. Jeśli wiara jest jedna, nie może być ta jedność oddzielona od wspólnego języka,
który jest przecież nosicielem i środkiem wspólnego rozumienia wiary”71. Stanowisko to
znalazło swoje urzeczywistnienie w wielu miejscach katechizmu (zob. np. n. 171, 172, 173,
174), który w argumentacji za jednością i jedynością wiary przytacza głównie nauczanie św.
Ireneusza z Lyonu. Sam kardynał Schönborn tak uzasadniał jedność wiary biskupom
amerykańskim zgromadzonym w Nowym Orleanie 20 czerwca 1993 r.: „Jedność to jeden z
czterech konstytutywnych przymiotów Kościoła. Jest on przecież jeden, święty, katolicki i
apostolski. Wiara jest jedna, ponieważ jak mówi św. Paweł jeden jest Pan […] jeden chrzest (Ef
4,5). «Jedność w wierze» była i jest przynaglającym i przewodnim motywem, który w
biskupach zgromadzonych na synodzie w 1985 r. szybko wzbudził zgodne przekonanie, że
byłby dziś czymś wielce pożądanym jakiś podręcznik wiary, jeden katechizm dla całego
Kościoła”72.
Bardziej szczegółowe racje na powstanie Katechizmu Kościoła Katolickiego podał
ówczesny przewodniczący redakcji Katechizmu, kard. J. Ratzinger, dziś papież Benedykt XVI.
Nie negując wymiaru antropologicznego w formacji katechetycznej, który jednak jego zdaniem
nie może być głównym rysem katechezy, przywołuje potrzebę większego skupienia się w
katechezie na treści, dokładniej, na Dobrej Nowinie i wypływającej z niej mocy, będącej
zarazem gwarancją jej trwałości. Argumentował w ten sposób: „Nowe katechizmy z powodu
ich pośpiesznego aggiornamento były nie na czasie już w chwili, gdy się ukazywały; ten, kto
zbyt żarliwie wiązał się z dniem dzisiejszym, jutro niechybnie zostanie uznany za niemodnego.
Wyrażono opinię, że ustawiczne zmiany sposobu życia i myślenia w ogóle nie pozwalają na
formułowanie wypowiedzi, które miałyby zachować ważność przez dłuższy czas; katechezę
trzeba by pisać wciąż na nowo. (…) W samej rzeczy wraz z procesem bezustannego
dostosowywania się wystąpiło zjawisko wyjaławiania katechezy, z powodu którego stawała się
ona coraz bardziej uciążliwa, a pod względem pedagogiczno-dydaktycznym prawie
bezskuteczna. (…) Katecheza poprzestawała na samych sposobach przekazywania materiału
katechetycznego i dostosowywała go do obecnych czasów, ale prawie nie podejmowała już –
poza tymi wszystkimi próbami przekazu – wysiłku dotarcia do samej rzeczy. Było jasne, że
takie nauczanie, które obraca się w próżni, nie może wzbudzić zainteresowania. Należało
zatem przywrócić pierwszeństwo treści. Jest to niewątpliwie krańcowe doświadczenie, którego
nie chciałbym uogólniać. (…) Coraz powszechniejsze stawało się przekonanie, że znów musi
na nowo zajaśnieć moc samej Dobrej Nowiny”73.
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W efekcie powstało dzieło, które – podobnie jak Katechizm Rzymski – pragnie
przedstawić organiczny i syntetyczny wykład treści nauki katolickiej, obejmujący zarówno
wiarę, jak i moralność w świetle Soboru Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła (zob.
KKK 11). Tym samym podtrzymany został ciąg Tradycji Kościoła, z tą różnicą, że w
Katechizmie Kościoła Katolickiego odnajdziemy zaprezentowany w większej mierze wykład o
współczesnych problemach człowieka, świata i Kościoła, włączonych jednak w wykład
doktrynalny i interpretowanych w jego świetle. Tak zaproponowany wykład nie traci swojej
siły wychowawczej74, gdyż – jak twierdzi kard. Ch. Schönborn – „wychowanie w wierze jest i
chce być czymś więcej niż tylko subiektywnym doświadczeniem czy «poruszeniem
egzystencjalnym». Chodzi o to, co Bóg dla nas uczynił, o coś, co «zostało dane», a co
powinniśmy poznać. Wiara to najpierw sprawa rzeczywistości i faktów, a nie doświadczeń czy
pojęć. Akt (wiary) wierzącego nie odnosi się do tego, co się wypowiada, ale do rzeczywistości
(wypowiadanej) – powiada św. Tomasz z Akwinu. Wierzymy w rzeczywistość wcielenia
odwiecznego Słowa Bożego; realnym wydarzeniem jest dziewicze poczęcie, a także powstanie
Pana z martwych, chociaż wydarzeń tych nie «doświadczamy»”75.
2. Struktura Katechizmów i jej uzasadnienie
Na ogół analogię między Katechizmem Kościoła Katolickiego i Katechizmem Rzymskim
sprowadza się do wykazywania niemal identyczności struktury, przynajmniej jeżeli chodzi o
główne ich części: zarówno jeden, jak i drugi są wykładem na temat Credo, sakramentów,
przykazań i modlitwy. Czasami też poprzestaje się na tego typu spostrzeżeniach, nie próbując
wniknąć w bardziej dogłębne racje, jakie kryją się w wyborze tak określonej „opcji
strukturalnej”. Nie jest także wyczerpującym uzasadnieniem zapis w Konstytucji apostolskiej
Fidei depositum, w której podaje się wprost, że Katechizm „przejmuje «dawny», tradycyjny
układ, zastosowany już w Katechizmie Piusa V”. Opowiedzenie się bowiem za takim
porządkiem kryje w sobie motywy głębsze, nie tylko teologicznie, ale i pedagogicznie
uzasadnione. Wydaje się, że mamy w tym przypadku do czynienia z określoną pedagogią
wiary, zakładającą najpierw poznanie wiary, następnie jej sprawowanie, codzienne przeżywanie,
które swoją moc i nadzieję na ostateczne wypełnienie Bożych obietnic zawartych w ekonomii
zbawienia znajduje w modlitwie76. W proponowanym schemacie zmierza się do takiego typu
syntezy: w co wierzy, co celebruje, jak żyje i modli się chrześcijanin i Kościół. Katechizm
czerpie w tym względzie z myśli św. Tomasza z Akwinu, który w Symbolu wiary (Credo),
przykazaniach i modlitwie Pańskiej widział podstawy chrześcijańskiej katechezy, łącząc je
następnie z cnotami teologalnymi: „Trzy rzeczy są konieczne, aby być zbawionym: znać to, w
co trzeba wierzyć; znać to, co należy pragnąć i znać to, co trzeba czynić. Pierwsza podana jest
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Wychowanie chrześcijańskie w świetle „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. „Chrześcijanin w świecie” 23:1993 nr 4 s.
88-101.
75
Schönborn. Katechizm Kościoła Katolickiego. Myśli przewodnie i główne tematy s. 33.
76
Zob. K. Misiaszek. Myśli przewodnie Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Seminare” t. 10 1994 s. 47.
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w symbolu, w którym następuje przekaz artykułów wiary; druga jest obecna w modlitwie
Pańskiej, trzecia zaś w Prawie”77.
Według U. Gianetto, synteza ta jest w pewnym sensie próbą obrony tradycyjnej linii
(Credo, sakramenty, przykazania i modlitwa), wskazuje także na zgodność z wielkim
historycznym planem zbawienia, który Bóg podjął ze względu na człowieka. Znalazła ona
swoje odbicie w słynnym katechizmie niemieckim z 1955 r., a w gruncie rzeczy jest sugestią św.
Augustyna (De catechizandis rudibus) o konieczności kompletnego wykładu katechetycznego.
W radach dla Deogratiasa pisał on: „Wykład jest kompletny, gdy kogo nauczamy katechizmu
od tego, co napisano: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, i doprowadzając aż do
obecnych czasów Kościoła”. Również te same treści możemy spotkać w Katechizmie
holenderskim z 1966 r. Rozpoczyna się on wykładem o poszukiwaniach Boga przez człowieka,
któremu Bóg wychodzi naprzeciw, objawiając siebie w doświadczeniu Izraela i historii religijnej
narodu hebrajskiego. Ta droga narodu wybranego w kierunku Boga biegnie przez cały Stary
Testament i znajduje swoje uwieńczenie w Chrystusie, w Jego śmierci – Zmartwychwstaniu –
wniebowstąpieniu – zesłaniu Ducha Świętego, aby dalej realizować się w historii Kościoła i
naszych czasach78.
W relacji przewodniczącego redakcji Katechizmu, kard. J. Ratzingera, uwypukla się
jasno myśl, że schemat: wiara, sakramenty, przykazania, Ojcze nasz jest dziedzictwem
starożytnego katechumenatu, który w ten sposób, na podstawie Pisma świętego, prowadził
katechumenów do przyjęcia chrztu79. Podobnie uzasadniał kard. Ch. Schönborn, dodając, że
cztery kolumny katechizmu wskazują nie tylko na źródła życia, wiary i nauki Kościoła, ale i
teologii. Posiadają charakter aksjomatów, które wyprzedzają pracę teologów i stanowią jej
podstawę. Przykładem teologa, który w swojej twórczości wykorzystywał Katechizm Rzymski,
był Johann Adam Möhler, gdy odnosił się do niego w swojej Symbolice w przedstawianiu nauki
Kościoła katolickiego i jej porównywaniu do protestantyzmu. Ponadto kolumny te są wspólne
całemu Kościołowi i wszystkim wierzącym, a także stanowią dzisiaj podstawę w Ordo
Initiationis dla dorosłych katechumenów80. Kardynał J. Ratzinger tymczasem podawał,
nawiązując wciąż do analizowanego schematu: „Stosownie do tego istniały traditio i redditio
symboli – przekazywanie wyznania wiary i później jej złożenie przez ubiegających się o
chrzest; wyuczenie się Ojcze nasz; pouczenie moralne i mistagogiczna katecheza, to znaczy
wprowadzenie w życie sakramentalne. Wszystko to być może brzmi nieco formalnie, ale
prowadzi do tego, co istotne: chcąc być chrześcijaninem, trzeba nauczyć się wierzyć; trzeba
wyuczyć się chrześcijańskiego sposobu życia, chrześcijańskiego, że tak powiem, stylu życia;
trzeba umieć się modlić i trzeba także włączyć się w misteria, w liturgię Kościoła. Wszystkie te
cztery elementy ściśle się ze sobą łączą; wprowadzenie do wiary nie jest przekazem teorii (…),
jest (…) «mistagogią», doprowadzeniem do chrztu, do nawrócenia, w którym nie tylko
działamy my sami, ale pozwalamy działać w nas Bogu. W ten sposób wykład wyznania wiary
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jest najściślej związany z katechezą liturgiczną, z przyjęciem do wspólnoty liturgicznej. Stać się
zdolnym do uczestnictwa w liturgii znaczy jednak także nauczyć się modlić, a nauczyć się modlić
znaczy nauczyć się żyć, co zawiera w sobie pytania natury moralnej”81.
Poszukując wciąż ostatecznych uzasadnień przyjętego schematu, odnaleźć je możemy w
wypowiedzi kard. Ch. Schönborna, który twierdzi, że Katechizm Kościoła Katolickiego ma, od
początku do końca, strukturę trynitarną. Prawda o Trójcy Świętej wyznacza też ogólną
perspektywę Katechizmu, już od pierwszego paragrafu. Bliżej uzasadnia, że „wszystko, co
można powiedzieć o wierze i życiu chrześcijanina, jest ukierunkowane na ten punkt centralny
– wspólnotę życia z Trójcą Świętą. (…) Moglibyśmy przeczytać cały Katechizm i stwierdzić,
że to widzenie trynitarne, ów trynitarny temat przewija się niczym czerwona nić przez całe
dzieło”82. Wyraźnie o takich charakterze Katechizmu świadczą tematy dotyczące wymiaru
misyjnego Kościoła, który ma swoje korzenie w posłaniu przez Boga Syna i Ducha Świętego,
prawdy związane ze stworzeniem, które jest dziełem całej Trójcy Świętej, sama natura
Kościoła jako ludu zjednoczonego jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak również liturgia,
będąca dziełem Trójcy Świętej. Według Kardynała, trynitarna jest w końcu modlitwa, gdyż
zanoszona jest do Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego83. Ten trynitarny wymiar,
dopełniony wymiarem chrystocentrycznym, jest wreszcie dla Ch. Schönborna, „ogniskiem”,
wokół którego skupia się wszystko inne. Jak twierdzi, „one (trynitaryzm i chrystocentryzm) są
tłem i podstawą wszystkich wywodów”84.
Inne jeszcze rodzaje analogii, jak również i różnice między Katechizmem Rzymskim a
Katechizmem Kościoła Katolickiego dostrzega R. Lanzetti, głównie natury „technicznej” czy też
dotyczącej kwestii opracowania, zatwierdzenia i publikacji tekstów. Według autora, istnieje
zbieżność w tym, że redaktorami obydwu Katechizmów byli biskupi diecezjalni, co wskazuje
na fakt, że były one efektem pracy kolegialnej, co szczególnie uwidacznia się w przypadku
Katechizmu Kościoła Katolickiego, poddanego szerokiej konsultacji z biskupami całego świata.
Różnice natomiast uwidaczniają się w sposobie czy formie zatwierdzania tak jednego, jak i
drugiego Katechizmu. Katechizm Rzymski zatwierdził papież Pius V, czyniąc przy tym pewne
uwagi o charakterze formalnym, natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego został
zatwierdzony przez Jana Pawła II w formie bardziej „uroczystej” – poprzez Konstytucję
apostolską Fidei depositum, co wymownie podkreśla nadaną mu rangę85.
Obydwa Katechizmy należą do literatury katechetycznej zwanej „catechismus maior”, co
oznacza, że nie są adresowane wprost do wiernych, „ale mają inspirować cała posługę słowa,
która jest zadaniem pasterzy”86. Ponadto, o ile Katechizm Rzymski wykorzystał w dużej mierze
ówczesną literaturę katechetyczną, o tyle Katechizm Kościoła Katolickiego uwidacznia mniejszy
jej wpływ, będąc przy tym bardziej otwartym na współczesne osiągnięcia krytyczno-literackie.
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Natomiast w obydwu tekstach „metoda wykładu jest całkowicie katechetyczna w tym sensie,
że dyskurs nie przebiega według schematów zawodowej teologii (dialektycznoargumentacyjnej), ale sprowadza się do prostego stwierdzenia kościelnego rozważania prawdy
objawionej. Plan podstawowy stanowi komentarz i objaśnienie tekstów”87, przez co katecheza
staje się interpretacją podstawowych zagadnień, odwołując się do Ojców Kościoła, liturgii i
Urzędu Nauczycielskiego.

٭٭٭
Tradycja Kościoła ujawnia, że zawsze, w każdym okresie jego życia i rozwoju były w
użyciu teksty mające na celu wspomaganie rozwoju życia wiary chrześcijan. Katechizm Rzymski
posłużył z pewnością procesowi odzyskiwania przez Kościół wewnętrznych wartości,
utraconych w dużej mierze w wyniku postępujących w jego łonie rozłamów. Stał się stabilnym
punktem odniesienia dla wielu pasterzy, pragnących budować trwały fundament wiary u
powierzonych sobie wiernych. Z kolei Katechizm Kościoła Katolickiego ma wypełnić to, co
określili jego twórcy jako ukazywanie na nowo wartości nauki wiary we współczesnym, szeroko
rozumianym wychowaniu religijnym. Ponadto chciałby on być dzisiaj, w epoce naznaczonej
cechą fragmentaryczności, rozdrobnienia wiedzy i doświadczeń, nadmiernym subiektywizmem
i tendencjami odrzucania niemalże wszystkiego, co posiada cechy trwałości i pewności,
skutecznym środkiem zapewnienia pożądanej jedności i jedyności wiary. Czy nim będzie? Na
ostateczne odpowiedzi jest chyba jeszcze za wcześnie. Biorąc pod uwagę reakcje na jego
wydanie, możemy odnotować, że w jednych środowiskach wzbudził niepokój i kontrowersje, w
innych został przyjęty bardziej przychylnie, czasami wręcz z dużym zainteresowaniem, a nawet
entuzjazmem. Ale z pewnością jego znaczenie będzie zależeć od tego, w jaki sposób wspomoże
to, co wciąż jest podstawowym warunkiem skuteczności wychowania – od jakości pracy
wychowawców, od ich osobistego zaangażowania, a w wychowaniu religijnym od tego, co liczy
się bodaj najbardziej – od jakości osobistego świadectwa życia w wierze wychowawców i
katechetów, od ich gorliwości w głoszeniu Dobrej Nowiny, od umiejętności przekładania
Ewangelii na życie codzienne i ukazywanie jej znaczenia dla ludzkiej egzystencji, od takiego
typu pomocy wychowawczej, w której za pierwsze zadanie przyjmie się troskę o ukazywanie
prawdziwego obrazu Boga, a nie swoisty rodzaj pogoni za poszukiwaniem wciąż nowych
metod… Książka, także katechizm, jest w wychowaniu tylko środkiem, narzędziem, a
naprawdę wychowanie dokonuje się wtedy, gdy dojdzie do autentycznego spotkania osób,
bowiem nie wychowują metody, środki czy wartości, ale osoba wychowuje osobę. W
przypadku wychowania religijnego – katecheta ma sprawić, aby poprzez niego doszło do
owocnego spotkania osoby ludzkiej z osobą Boga.
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ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata Kuncewicza1
Upłynęło 390 lat od męczeńskiej śmierci arcybiskupa Jozafata Kuncewicza i 90 lat od
ukazania się encykliki Piusa XI Ecclesiam Dei wydanej z okazji 300 rocznicy śmierci świętego.
Jozafat Kuncewicz jest znany jako reformator życia religijnego na Ukrainie i Białorusi. Urodził
się ok. 1580 we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodził z ukraińskiej rodziny mieszczańskiej o
nazwisku Kunczyc, które zmienił na Kuncewicz. Na chrzcie św. otrzymał imię Jan, imię
Jozafat przyjął w zakonie. Kształcił się w szkole cerkiewnej we Włodzimierzu, a następnie w
Wilnie. Interesował się problematyką rozwoju zarówno tradycji zachodniej i wschodniej. Miał
kontakty zarówno ze środowiskami prawosławnymi, jak i katolickimi. Za radą jezuitów w
1604 r. wstąpił do zakonu bazylianów. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Akademii
Wileńskiej. W 1609 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Za jego
przyczyną powstały monastery w Byteniu i Żyrowicach, a dla bazylianek klasztor w
Krasnobrodzie. W 1613 r. został archimandrytą kościoła Świętej Trójcy w Wilnie, w 1617
przeniósł się do Bytenia, a w 1617 r. został biskupem koadiutorem abpa Połocka Gedeona
Brolnickiego, a po jego śmierci arcybiskupem. Prowadził działalność reformatorską swojej
archidiecezji, zarówno administracyjną, jak przede wszystkim pastoralną – skupioną na
podniesieniu poziomu intelektualnego i moralnego duchownych2. Poniósł śmierć męczeńską
12 listopada 1623 roku w Witebsku.
Jozafat Kuncewicza jest również patronem diecezji siedleckiej, choć czas jego kultu na
terenach tej diecezji swoją świetność ma już za sobą. Kult był związany m.in. z pobytem ciała
świętego w Białej Podlaskiej, zwanej wówczas Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską.
Przybyło ono w 1706 roku do kaplicy zamków Radziwiłłów. W 1764 roku, ze względu na
najazd wojska rosyjskiego na Białą, relikwie zamurowano w ścianach zamku. Po ustaniu
najazdu – 24 czerwca 1765 roku – w obecności biskupa wileńskiego Wołłowicza przeniesiono
trumnę z ciałem Kuncewicza do nowo wybudowanego kościoła p.w. św. Barbary (obecnie p.w.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) i została umieszczona w bocznym ołtarzu. Rozwój
kultu jest dobrze udokumentowany także przez rosjan. Uroczystości odpustowe trwały
miesiąc. Początkowo uroczystość przypadająca na 12 listopada, ze względu na niekorzystne
warunki klimatyczne – zostały przeniesione przez papieża Innocentego XI na 26 września.
Ciało Jozafata zostało ubrane w I połowie XIX wieku w nowe, bogato zdobione szaty. W
1873 roku konieczne było powtórne ukrycie trumny z ciałem. Zamurowane zostały w jednej z
1

Artykuł w pierwotnej wersji został opublikowany: A. Kiciński. Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata
Kuncewicza. „Teologiczne Studia Siedleckie” X (2013) 10 s. 141-151.
2
K. Kuźmak. Jozafat Kuncewicz. W: Encyklopedia Katolicka TN KUL. T. 8. Lublin 2000 kol. 105-107.

38 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

krypt podziemnych kościoła. Dwa lata później świątynię przejęli prawosławni. 10 lipca 1916
wydobyto relikwie i przeniesiono do kościoła św. Antoniego, gdyż dawna cerkiew unicka
pełniła wówczas funkcję kościoła garnizonowego dla protestantów. Następnie po okresie 210
lat przebywania na terenie obecnej diecezji siedleckiej, trafiło po licznych jeszcze
zawirowaniach do bazyliki św. Piotra w Rzymie, gdzie znajdują się do dziś w przeszkolonej
trumnie w ołtarzu św. Bazylego Wielkiego. Dziś wydaje się, że trudno mówić o kulcie świętego
w diecezji, raczej należałoby mówić o wspomnieniu liturgicznym i oddawaniu czci tylko przez
małą grupę wiernych relikwiom świętego, które przywiózł śp. ks. Edmund Barbasiewicz w
1969 roku.
Ten długi okres pobytu na terenach obecnej diecezji siedleckiej stał się przyczynkiem do
powstania tego artykułu, którego głównym celem jest poznanie katechizmu arcybiskupa
Połocka, który daje dużo możliwości poznawczych nauczania św. Jozafata Kuncewicza.
1. Potrzeba katechizmu
Katechizm to „norma nauczania wiary, jak również pożyteczne i właściwe narzędzie
służące komunii eklezjalnej”3. Katechizm to szczególny rodzaj przewodnika po wierze, który
zawierając odwieczne prawdy, oddaje ducha epoki i kierunki rozwoju nauczania. Jedną z
przyczyn powstawania katechizmu zawsze było ignorancja wiernych i słabe przygotowanie
teologiczne kleru. Katechizm nie rozwiązuje wszystkich problemów znajomości wyznawanej
wiary. Także po ukazaniu się katechizmu opracowanego przez Kuncewicza ok. 1618 r. pod
tytułem: Catechismus a Servo Dei Iosaphato compositus4 odnajdujemy dalej na interesujących nas
terenach świadectwa zaniedbania katechizacji i wspomnianej ignorancji w zakresie znajomości
podstawowych prawd wiary. Jednoznaczne są w tej kwestii dokumenty wizytatora ks.
Turkiewicza, które opublikował Ludomir Bieńkowski w formie raportu wyników wizytacji
dekanatu białocerkiewskiego i kaniowskiego z 1728 r. Wizytator – ks. Turkiewicz –
zanotował tam zupełne zaniedbanie katechizacji i ignorancję wiernych. Ze świadectw wynikało
to z niewiedzy samych duchownych. Tak np. na pytanie ks. Turkiewicza: „Co to jest Trójca? –
wierni odpowiadali: „Maty Bożaja”, „A kto to jest Chrystus? – „Trójca Św.”, albo w innej
miejscowości: „Jesteś chrześcijaninem?” – „Tak”. „A wierzysz w Chrystusa?” – „Wiruju”. A kto
to jest Chrystus wierni odpowiadali: „A uże toho nie znaju”. „Czy dusza umrze?” – „Boh jejo
znaje”. Braki wiedzy przypisywali kapłanom, mówiąc: „Swiaszczennik nas Ne uczat, a od
kogoż my mohłysia nauczyty”, czy też dalej „Bat’ki nas Ne uczyły, bo i sami Ne umiały”5. Taka
rozpowszechniona ignorancja religijna ludu chrześcijańskiego z pewnością sprawiła, że
opracowany katechizm przez Jozafata Kuncewicza nie docierał wszędzie, lecz trzeba pamiętać,
że dokumenty wizytatorów często zawierają różne niedociągnięcia i braki, które mają być
poprawione, a nie odnotowują ile osób dobrze poznało wiarę i jej sposób wyznawania.
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5
L. Bieńkowski. Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce. W: Kościół w Polsce. Red. J. Kłoczowski. T. 2. Kraków
1970 s. 997. Cyt. za: J.Z. Słowiński. Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku. Lublin 2005
s. 167.
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Materiały beatyfikacyjne abpa Jozafata zawierają łacińskie tłumaczenie katechizmu.
Wiadomą jest rzeczą, że katechizm został sprawdzony pod kątem prawidłowego nauczania,
lecz również odegrał ważną rolę w procesie beatyfikacyjnym – jako wzór pasterskiej posługi
biskupa na tych trudnych terenach krzyżowania się katolicyzmu i prawosławia.

pierwsza strona katechizmu

ostatnia strona katechizmu

Drugim powodem powstania katechizmu na który trzeba wskazać to ignorancja
duchowieństwa. Większość kapłanów nie posiadała wykształcenia, potrafili oni jedynie czytać,
nie znali form sakramentów i tajemnic wiary. Braki te odbijały się znacząco na wiernych,
którzy nie posiadali podstawowej znajomości prawd wiary6. W odpowiedzi na istniejącą
sytuację abp Kuncewicz ułożył katechizm, który rozdał kapłanom podczas jednego z synodów
w Połocku. Fakt ten wskazuje, że musiał on powstać około 1618 roku. Wręczając, nakazał
jednocześnie kapłanom, by nauczyli się go na pamięć, co też skrupulatnie sprawdzał podczas
późniejszych synodów. Kuncewicz pragnął, aby katechizm ten stał się dla powierzonemu mu
duchowieństwa tym, czym był dla łacinników Katechizm trydencki. Katechizm skierowany
zasadniczo do kapłanów, ujęty w bardzo prostej formie stanowił doskonałą pomoc w
późniejszej pracy z ludźmi prostymi i dziećmi7.
Cieszył się on ogromną popularnością, o czym może świadczyć fakt, że odwoływano się
do niego przy późniejszych pracach nad nowymi katechizmami lokalnymi. Przykładem tego
jest wydana w 1700 roku przez drukarnię bazylianów w Supraślu pozycja zatytułowana:
„Epitome albo krótka nauka kapłanom ruskim […] wielce potrzebna z katechizmu s. Jozafata
6

Por. H. Dylągowa. Dzieje Unii Brzeskiej(1596-1918). Warszawa 1996 s. 39-40.
Por. A. Guepin, Żywot św. Jozafata męczennika, arcybiskupa połockiego rit. gr. opowiedziany na tle historii Kościoła
Ruskiego według dzieła o. Alfonsa Guepin z przedmową X. Kalinki C.R. Lwów 1885 s. 200-201.
7
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Męczennika […] zebrana i napisana”8, ale także liczne inne przedruki, które ukazały się jeszcze
w roku 1911 we Lwowie9.

okładka

pierwsza strona katechizmu

ostatnia strona z podpisami

2. Wybór zachodniej formy nauczania
Katechizm Jozafata jest dziełem, który można zaliczyć do kategorii małego katechizmu.
Ze względu na swoją treść i formę stanowił proste narzędzie, które pozwalało na syntetyczne
poznanie podstawowych prawd wiary i zasad życia chrześcijańskiego. Swoją budową nawiązuje
on do katechizmu Piotra Kanizjusza10, różni się od niego m.in. kolejnością ułożenia
poszczególnych części. Katechizm Kuncewicza zawiera 135 pytań i odpowiedzi.
Czteroczęściowy układ katechizmu poprzedzony jest krótkim wstępem w postaci trzech pytań
i odpowiedzi:
8

Por. Z. Słowiński, Katechizmy katolickie w języku polskim, s. 167.
Katechizm jest w zbiorach biblioteki KUL w Lublinie.
10
Piotr Kanizjusz (Kanizy) opublikował najpierw Catechismus maior. Summa doctrinae (1555) – nazwany
powszechnie Wielkim Katechizmem. Z niego Kanizy zrobił dwa wyciągi: jeden dla dzieci Mały Katechizm –
Catechismus minimus (1556) i drugi dla starszej młodzieży zwany Średnim Katechizmem Parvus catechismus
catholicorum (1558). Tylko w XVI wieku wydawano je ponad 200 razy. Powstała także wersja ilustrowana
(1589). Piotr Kanizjusz podzielił swój katechizm na 2 części: De sapientia christiana – nauka o wierze i
Apostolskim składzie wiary, o nadziei, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, miłości, przykazaniach Bożych i
kościelnych, a także o sakramentach, oraz De iustitia christiana – wyjaśnienia, na czym polegają dobre i złe czyny,
omówienie cnót, darów i owoców Ducha Świętego oraz rad ewangelicznych; całość zamyka prezentacja czterech
rzeczy ostatecznych: śmierci, sądu, nieba i piekła. Po włączeniu bogatej dokumentacji biblijno-patrystycznej
(około 2000 przytoczeń z Pisma świętego i około 1200 z ojców Kościoła), umieszczonej na marginesie dużego
katechizmu Piotra Kanizjusza w formie przypisów do jego treści, powstał katechizm dla teologów. Więcej zob. A.
Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59): 2012 s. 117-138.
9
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„Pytanie. Kto jest chrześcijaninem?
Odpowiedź. Chrześcijaninem jest ten, kto jest ochrzczony w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego, wierzy i wyznaje prawo Jezusa Chrystusa.
P. Co jest obowiązany posiadać ten, kto wyznaje prawo Jezusa Chrystusa?
O. Cztery są wymagania /chrześcijanina/: Po pierwsze, Wyznanie wiary. Po drugie, sposób
modlitwy do Boga. Po trzecie, Znajomość tego, co należy czynić oraz tego, czego należy
unikać, aby ktoś mógł podobać się Bogu. Po czwarte, Znajomość środków, przez które może
być otrzymana łaska Boga lub jej powiększenie. Kto wie, że należy spełniać te wymagania,
ten jest prawdziwym chrześcijaninem i zbawi się.
P. W jaki sposób może się łatwo nauczyć tych wymagań?
O. Najpierw powinien poznać Symbol Wiary; następnie Modlitwę Pańską to jest Ojcze
nasz; ponadto dziesięć przykazań Dekalogu; wreszcie siedem Sakramentów Kościoła”11.
Ten krótki wstęp ukazuje strategiczny wybór zachodniej tradycji nauczania abpa
Kuncewicza. Po za wspominaną zmianą kolejności rozdziałów katechizm zawiera kilka
ważnych akcentów podkreślających specyfikę nauczania w obrządku greckokatolickim12.
Pierwsza część zatytułowana: O wierze, ukazuje wyznanie wiary Kościoła za pomocą
Symbolu Apostolskiego, który jest wiernym streszczeniem wiary Apostołów (zob. KKK 194).
Katechetyczna tradycja zachodnia już od najdawniejszych czasów przyswoiła sobie chrzcielne
wyznanie Kościoła rzymskiego, które stało się jedną z głównych modlitw chrześcijaństwa
zachodniego. Kuncewicz pisząc katechizm, przeznaczony do użytku w Kościele wschodnim,
posłużył się Symbolem Apostolskim. Za czasów abpa Kuncewicza upowszechniona była
starożytna tradycja, o której świadczy wcześniej św. Ambroży († 397), że Symbol Apostolski
podzielony został na dwanaście części, które nawiązują do liczby dwunastu apostołów.
„P. Jak brzmi Symbol Wiary?
O. I. Wierzę w Jednego Boga Ojca Wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi. II. I w
Jezusa Chrystusa Syna Bożego naszego Pana. III. Który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Dziewicy Maryi. W. Został umęczony i pogrzebany. V. Zstąpił do piekieł \
powstał z martwych. VI. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
VII. Stamtąd znowu przyjdzie sądzić żywych i umarłych. VIII. Wierzę w Ducha Świętego.
IX. W święty Kościół powszechny, w Świętych obcowanie. X. W grzechów odpuszczenie.
XI. W ciała zmartwychwstanie. XII. W życie wieczne. Amen. To jest Symbol Apostolski.
11

Katechizm z łaciny na język polski przetłumaczył ks. dr Konstanty Kusyk na potrzeby pracy dyplomowej
napisanej przez P. Kroszczyński. Wychowanie do prawdy w życiu i nauczania św. Jozafata Kuncewicza. Warszawa
2007 [msp.] powstałej na seminarium naukowym autora artykułu. Praca jest dostępna w bibliotece WSD w
Siedlcach, natomiast tekst pełnego tłumaczenia w archiwum autora.
12
Niektórzy badacze wskazują, że o tych kościołach przed XVIII w. powinno się używać nazwy: «Kościół
Kijowski zjednoczony z Rzymem», inni po prostu «Kościołem unickim (Unici)», ale pod tą drugą nazwą kryje się
wiele chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych. Jest to problem, który nie będzie poruszany w tym artykule.
Tutaj bowiem skupimy się tylko na roli katechizmu w obrządku greckokatolickim za czasów św. Jozafata
Kuncewicza.
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Ponadto jest również Symbol Nicejski, którym posługujemy się w Liturgii i w Kanonie
Kościelnym”.
Dziś również ten „starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego ma ogromny
autorytet, który wynika z faktu, że «jest on symbolem, który strzeże Kościół rzymski, Kościół,
gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary»”
(KKK 194). Dziś można powiedzieć, że wykład wiary zawarty w Symbolu Apostolskim
stanowi w pewnym sensie „najstarszy katechizm rzymski” (zob. KKK 196).
W Katechizmie Kuncewicz zastosował sprawdzoną formę dialogiczną. Forma pytań i
odpowiedzi stosowana w katechumenacie III wieku, pomagała w łatwiejszym odkrywaniu
istoty wiary13. Kolejną jej zaletą była możliwość znacznego skrócenia tekstu, przez co stał się on
bardziej klarowny i treściwy. Ułatwiało to zrozumienie i pamięciowe przyswojenie tekstu. Było
to istotne, gdy uwzględnimy, że głównymi adresatami byli nie posiadający odpowiedniego
wykształcenia kapłani, którzy następnie mieli go nauczać wiernych14. Pamięciowe
opanowywanie materiału było podstawową formą stosowaną w katechezie XVI wieku. Trzeba
jednak przyznać, że niosła ona z sobą niebezpieczeństwo niewystarczającego zrozumienia
prawd, gdy często cała nauka była zredukowana tylko do powtarzania niezrozumiałych
formuł15. Braki te niwelowała zastosowana forma dialogu, która przez odpowiednie
formułowanie pytań umożliwiała, przedstawienie złożonych zagadnień dogmatycznych w
przystępnej dla odbiorcy formie.
3. Wierność Tradycji wschodniej
Niemniej oryginalnym wkładem abpa Kuncewicza w rozwój katechizmów jest ukazanie
Tradycji wschodniej w katechizmie o strukturze zachodniej.
„P. Dlaczego nazywa się Symbolem?
O. Nazywa się symbolem według brzmienia języka greckiego, w naszym zaś języku mówi się
«Uktad, Compositio16»”.
Pierwszorzędną kwestią Tradycji wschodniej jest kwestia pochodzenia Ducha Świętego.
Pozostawiamy formę tekstu łacińskiego katechizmu, który jest zawarty w aneksie do akt
procesu beatyfikacyjnego. Stąd nie przedstawiamy cytatu w formie kursywy, lecz
pozostawiamy tam kursywę, gdzie jest ona stosowana w oryginale.

13

Por. Słowiński. Katechizmy katolickie w języku polskim, s. 44-45.
Por. Guepin, Żywot św. Jozafata, s. 200.
15
Por. A. Kiciński. Dialog Mistrza z uczniem. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
„Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 3:2005 nr 4, s. 334-335.
16
Słowa «Uktad, Compositio» mogą być przetłumaczone na «skład», czy «kompozycja». To wymaga dalszych
badań językowych, w tym miejscu zostało tylko podkreślone, że Kuncewicz krótko i jasno interpretował różnice
Tradycji zachodniej i wschodniej.
14
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„P. Czy wierzysz w Ducha Świętego?
O. Wierzę, ponieważ jest prawdziwym Bogiem i trzecią Osobą najświętszej Trójcy,
pochodzącą od Ojca przez Syna.
P. A przeto łacinnicy nie mówią dobrze, ponieważ /mówią, że – dopisek tłum/ Duch
Święty pochodzi od Ojca i Syna?
O. Dobrze /mówią – dopisek tłum/. Jedno bowiem jest to, co oni mówią od Syna z
tym, co my mówimy przez Syna.
P. Jak to jest możliwe?
O. W taki sposób, jak Pismo święte zwykło mówić o stworzeniu, co stało się przez
Syna (J 1). Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało. (Do Hebr.)
Przez Niego stały się wieki. Jednak mimo to, żaden przez to nie wkracza w
bezbożność, aby nie wierzył, że stworzenie wszystkich rzeczy tak jest od Syna, jak i
od Ojca; chociaż Pismo św. nie mówi od Syna, lecz tylko przez Syna.
P. Jaka jest tego przyczyna, że Pismo św. posługuje się tym sposobem mówienia?
O. Ponieważ w owym czasie w świecie było wielu pogan, którzy wyznawali nie jednego,
lecz wielu Bogów; aby więc nie sądzili, że także chrześcijanie również mają wielu
Bogów, Ojca, Syna i Ducha Świętego, dlatego Pismo Święte posługiwało się takim
sposobem mówienia; Ojcu przypisując to, że od Niego wszystko /pochodzi/;
Synowi zaś, że przez Niego wszystko; Duchowi Świętemu, że w Nim wszystko: i
tak uwydatnia się Jedyny Początek. To samo także należy rozumieć o Duchu
Świętym.
P. Dlaczego zatem w Symbolu Nicejskim jest napisane od Ojca pochodzącego, a nie jest
dodane od Syna?
O. Uczynili to Święci Ojcowie przeciwko heretykowi Macedoniuszowi i innym jego
zwolennikom, którzy tak uczyli, że Duch Święty pochodzi tylko od Syna, a nie od
Ojca; i dlatego wspomnieli tylko Ojca, którego nie uznawali heretycy w odniesieniu
do pochodzenia Ducha Świętego.
P. Czy w Piśmie św. gdzieś napotyka się, że Duch Święty nie pochodzi od Syna, lecz
tylko od Ojca?
O. Nigdzie tego nie znajduje się. Jednak raczej w sposób przeciwny, że mianowicie
pochodzi od Syna. Ponieważ Chrystus (J 16) mówi: Wszystko co ma Ojciec moje jest:
dlatego powiedziałem wam, że z mego weźmie. A w rozdziale 17 mówi: Moje wszystko
twoje, a twoje moje. Świeci Ojcowie zaś to samo wyraźnie poświadczają.
P. Co wynikłoby z tego, gdybyśmy powiedzieli, że Duch Święty nie pochodzi od Syna?
O. Wynikłoby to, że już Syn nie jest we wszystkim równy Ojcu. Ojciec bowiem poza
Ojcostwem miałby coś więcej niż posiadałby Syn. Co jest bluźnierstwem w wierze
chrześcijańskiej, sprzeciwia się podstawie wiary o Trójcy Przenajświętszej.
P. Czy jeśli byłoby prawdą, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, to byłyby dwa
Początki Ducha Świętego, a nie jeden?
O. Nigdy. Jak bowiem z tego, że stworzenie nieba i ziemi jest od Ojca i Syna i Ducha
Świętego nie wynika, iż są trzy Trójce, lecz jest tylko jedna: albowiem jedyna jest
moc, przez którą trzy Osoby stworzyły niebo i ziemię; podobnie tutaj również jedyna
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jest złączona i niepodzielna moc tchnienia Ojca i Syna: przeto przez tę moc tchną
Ojciec i Syn, niejako dwaj tchnący, lecz jako tylko jeden. A zatem tak Ojciec jak i
Syn stanowią jeden Początek /Unum Principium – pozostawienie tłum/ Ducha
Świętego”.
Katechizm Kościoła Katolickiego krótko przypomina, że „Formuła Filioque nie
występuje w Symbolu wyznanym w 381 r. w Kontantynopolu. Idąc jednak za starożytną
tradycją łacińską i aleksandryjską, św. Leon Wielki, papież, wyznał ją dogmatycznie już w 447
r. zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 r. na soborze w Chalcedonie Symbol z 381 r.
Użycie tej formuły w Credo powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej (między VIII a XI
wiekiem). Wprowadzenie Filioque do Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego przez
liturgię łacińską stanowi jeszcze dzisiaj punkt rozbieżności z Kościołami prawosławnymi”
(KKK 247).
W analizowanym katechizmie Kuncewicza możemy jednak w pełni znaleźć zgodność z
Magisterium Kościoła, gdy poznamy dalszą część KKK o uprawnionej komplementarności,
jeśli nie jest zbyt schematyczna: „Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim, że Ojciec w
relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako ‘pochodzącego od Ojca’ (J
15, 26), stwierdza ona, że Duch pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża
przede wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty
pochodzi od Ojca i Syna (Filioque). Mówi to ‘w sposób dozwolony i racjonalny’, ponieważ
wieczny porządek Osób Boskich w Ich współistotnej komunii zakłada, że Ojciec jest
pierwszym początkiem Ducha Świętego jako ‘zasada bez zasady’, ale także że jako Ojciec
jednego Syna jest wraz z Nim ‘jedyną zasadą, od której pochodzi Duch Święty’. Ta
uprawniona komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary
w rzeczywistości samej wyznawanej tajemnicy” (KKK 248).
4. Struktura Katechizmu
Pierwsza część Katechizmu Kuncewicza zatytułowana O wierze zawiera 36 pytań i
odpowiedzi, co stanowi 27% całego tekstu. Druga część zatytułowana: O modlitwie Pańskiej,
stanowi syntezę życia modlitewnego chrześcijanina. Część ta została podzielona na dwa działy.
Pierwszy został poświęcony Modlitwie Pańskiej, drugi dział pokazuję inne modlitwy
chrześcijańskie. Znalazło się tam Pozdrowienie Anielskie oraz modlitwy do świętych, którzy w
sposób wstawienniczy orędują za nami w niebie. Ta część zawiera 26 pytań i odpowiedzi, co
stanowi 19% całego materiału. Trzecia część, jest zatytułowana: O dziesięciu przykazaniach
Dekalogu, ukazuje obowiązki moralne, które chrześcijanie muszą wypełniać w swoim życiu.
Podobnie jak w części drugiej jest podział na dwa działy. W pierwszym, punktem odniesienia
jest Dekalog, który jest wyznacznikiem niezmiennych zasad postępowania, ustanowionych
przez Boga w Starym Testamencie i potwierdzonych przez Jezusa Chrystusa. Drugą część
stanowi rozważanie poszczególnych przykazań, z bardzo szczegółowymi wskazaniami. Klamrą
spinającą oba działy jest przykazanie miłości. Ta część zawiera 47 pytań i odpowiedzi, jest ona
najobszerniejsza, gdyż zawiera 35% całego materiału. Czwarta część, nosi nazwę O siedmiu

45 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

sakramentach Kościoła. Zawarte jest tutaj omówienie poszczególnych sakramentów,
celebrowanych przez Kościół. Wyjaśniona jest nauka o łaskach przywiązanych do
sakramentów, sposobie ich szafowania oraz warunkach jakie należy spełnić, aby je godnie
przyjąć. Podobnie jak w poprzednich częściach znajdują się praktyczne wskazania. Ta część
zawiera 22 pytań i odpowiedzi, co stanowi 17% całego materiału.
***
Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata Kuncewicza odegrał znaczącą rolę.
Przyczynił się do poznania i zrozumienia wiary katolickiej chrześcijan obrządku wschodniego.
Konieczne wydają się dalsze prace zarówno nad Katechizmem, jak i na Regułami, które napisał
abp Kuncewicz dla swoich kapłanów. To właśnie w Regułach odnajdujemy praktyczne
wskazania jak sami kapłani moją go studiować i jak nauczać innych. Współcześnie można
powiedzieć, że Reguły zawierają oprócz norm postępowania kapłańskiego – również wiele
wskazań metodycznych. Jednocześnie pogłębione studium dorobku Kuncewicza pozwoli lepiej
poznać korzenie rozwijającego się kościoła grekokatolickiego, który do tego dorobku sięga.
Podobnie studiowanie kwestii dogmatycznych dotyczących ważnych zagadnień, jak. np.
kwestia Filioque, na przykładzie tego Katechizmu w porównaniu ze współczesnym Magisterium
Kościoła może lepiej prowadzić do zrozumienia, że uprawniona komplementarność Tradycji
zachodniej i wschodniej, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w
rzeczywistości samej wyznawanej tajemnicy.
Poznanie nauczania św. Jozafata Kuncewicza z pewnością może się przyczynić do
pogłębienia wiedzy o św. Jozafacie, o którym papież Pius XI napisał w swojej encyklice (1923):
„Nikt chyba nie wsławił bardziej ich imienia (Słowian wschodnich), nikt bardziej nie
przyczynił się do zbawienia tych ludów, jak właśnie ów pasterz i apostoł, zwłaszcza gdy swą
krew przelał za jedność świętego Kościoła” (Liturgia Godzin, t. IV, s. 1343).
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ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Katechizm Kościoła Katolickiego17
1. Historia. Mimo wcześniejszych głosów, konieczność opracowania Katechizmu jasno
zasugerował kard. Bernard Law w trakcie obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w 1985 r.,
zwołanego z okazji dwudziestolecia Sob.Wat. II. Dwunastoosobowa Komisja ds. Katechizmu została
powołana przez Jana Pawła II dnia 10 lipca 1986 r. Na czele komisji stanął kard. J. Ratzinger. W jej
skład weszli kardynałowie: W. Baum, A. Innocenti, B. Law, S. Lourdusamy i J. Tomko oraz
arcybiskupi: F.B. Avalos, N. Edelby (zastąpiony wkrótce na skutek choroby przez bp. G.P. Goujeim),
J. Schotte, J. Stroba, H. D’Suza i I. de Suza. Poszczególni arcybiskupi reprezentowali różne
kontynenty. Decyzją tej Komisji zostały powołane do życia cztery inne zespoły. Pierwszy Komitet red.,
składał się na początku z siedmiu osób reprezentujących Kościoły lokalne Anglii – bp D. Konstant,
Argentyny – bp E. Karlic, Chile – bp J. Medina Estevez, Francji – abp J. Honore’, Hiszpanii – bp J.E.
Llaurens, Stanów Zjednoczonych – abp W. Lewada i Włoch – bp A. Maggiolini. Do tej grupy
dołączył w późniejszym okresie Libańczyk ks. J. Corbon. Drugi zespół to Sekretariat, który składał się z
czterech osób: abp A. Bovone z Włoch, bp Ch Schönborn z Austrii, ks. R. Martinelli z Włoch oraz
pani A.O. Fernandes z Hiszpanii. Trzeci zespół to grupa około czterdziestu konsultorów, duchownych
i świeckich, wybranych z różnych stref kulturowych i językowych, a będących specjalistami w zakresie
poszczególnych dyscyplin teologicznych, teologii pastoralnej i katechetyki. Czwarty zespół to
sześcioosobowa Komisja Wydawnicza, która została powołana w końcowej fazie prac. Jej
przewodniczącym został bp G. Lajolo, a członkami bp A. Lauro, bp R. Martinelli, bp J. Schotte, ks. N.
Suffi oraz pan A. Maggiotto. I część, poświęconą Credo, opracowali abp J. Llaurens i bp A. Maggiolini.
II część, traktaty o liturgii i sakramentach, opracowali abp Karlic i bp Medina Estevez. III część
moralną przygotowali abp Honore’ i bp Konstant. IV część, poświęconą modlitwie, musiał się zająć
prof. J. Corbon, gdyż nie udało się dla niej znaleźć żadnego biskupa. Abp. Levada sporządził glosarium
w formie załącznika. Bp Ch. Schönborn dokonał ujednolicenia poszczególnych części.
2. Konsultacje. Projekt Katechizmu był konsultowany w latach 1989-1990 z ponad 4000
biskupów, z ponad 100 Konferencjami Episkopatów oraz najważniejszymi instytutami teologicznymi i
katechetycznymi na świecie. W tym czasie napłynęło 938 odpowiedzi sugerujących wprowadzenie
ponad 24000 poprawek. Po dziewięciu kolejnych próbach ujęcia całości Komisja ukończyła prace nad
tekstem 14 lutego 1992 r. Po przebadaniu go przez doradców papieskich został zatwierdzony przez

17

Artykuł w pierwotnej wersji został opublikowany: A. Kiciński. Katechizm Kościoła Katolickiego. W: Słownik
Katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 478-481.
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Papieża dnia 25 czerwca 1992 r. Opublikowano go 11 października 1992 r. w 29 lecie otwarcia Soboru
Watykańskiego II, jako owoc tego wielkiego zgromadzenia kościelnego.
3. Adresaci. Katechizm jest skierowany przede wszystkim do biskupów, jako tych, którzy mają
pieczę nad jednością całej struktury katechezy. Za ich pośrednictwem ma on, z jednej strony, stać się
księgą wewnętrznej jedności wiary i orędzia, a z drugiej strony, ma gwarantować właściwe
przekazywanie wspólnej doktryny. Jest skierowany również do wszystkich wiernych, którzy pragną
głębiej poznać niewyczerpane bogactwa zbawienia. Ma też wspierać dążenia ekumeniczne,
przedstawiając poprawnie treść nauki katolickiej i ukazując jej harmonijną spójność. Wreszcie KKK
adresowany jest do każdego, kto pragnie poznać wiarę Kościoła katolickiego.
4. Struktura. Katechizm sięgnął do schematu Katechizmu Rzymskiego, dzieląc materiał na cztery
wielkie części. W co Kościół wierzy, co celebruje, czym żyje i jak się modli. 39% całego tekstu dotyczy
Credo, 23% liturgii i sakramentów, 27% zagadnień moralnych i 11% modlitwy. Materiał podzielony jest
na 2865 punktów, 3374 przypisów, ponad 3000 cytatów biblijnych, blisko 1000 cytatów z
dokumentów Soboru Watykańskiego II i niezwykle liczne cytaty patrystyczne. Zasadą jednoczącą
Katechizmu jest pojęcie Królestwa Bożego. Część I. Wyznanie wiary. Ta część odwzorowuje układ
wyznania wiary, zwanego Symbolem Apostolskim. Jest to wyznanie wiary w trójjedynego Boga: Ojca,
Syna i Ducha Świętego. To odwołanie do potrójnej struktury, wspólnej wszystkim wyznaniom
chrzcielnym, pozwoliło ukazać hierarchię prawd. To, że wiara chrześcijańska jest po prostu wiarą w
Boga, a wszystko inne to jej rozwinięcie. Zostało ukazane, że wiara to nie jest teoria, ale wydarzenie,
spotkanie z żywym Bogiem, który jest naszym Ojcem, przyjął ludzką naturę w swoim Synu Jezusie
Chrystusie i jednoczy nas w Duchu Świętym, a w tym wszystkim pozostaje jednym, jedynym Bogiem.
Część II. „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. Ta część wiąże się ściśle z pierwszą, albowiem
wyznanie wiary dopełnia swą postać w liturgii. Nie tylko chrzest, ale wszystkie sakramenty to Kościół,
który się urzeczywistnia. Podział na siedem sakramentów jest opracowany zgodnie z klasyczną tradycją,
do „sakramentów inicjacji chrześcijańskiej” należą: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Następują po
nich „sakramenty uzdrowienia” sakrament pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Nowe
określenie otrzymały „sakramenty w służbie wspólnoty”: małżeństwo i święcenia. Część III. „Życie w
Chrystusie”. Składa się z dwóch działów, z których pierwszy podzielono na trzy rozdziały. Rozdz. I.
„Godność osoby ludzkiej” ukazuje człowieka jako „obraz Boga”’ mówi o „naszym powołaniu do
szczęścia”, o „wolności człowieka”, o moralności czynów ludzkich, o „moralności uczuć”, o „sumieniu
moralnym”, o „cnotach” i o „grzechu”. Treścią rozdz. II jest „wspólnota ludzka”, gdzie mowa jest o
„osobie i społeczności”, o „uczestnictwie w życiu społecznym” oraz o „sprawiedliwości społecznej”. Dział
II poświęcono „Dziesięciu Przykazaniom”. Część IV. „Modlitwa chrześcijańska”. Składa się z dwu
działów. Pierwszy został poświęcony „modlitwie w życiu chrześcijańskim i obejmuje takie zagadnienia,
jak: „objawienie modlitwy” w Piśmie św. i w czasach Kościoła, „tradycja modlitwy” i „życie modlitwy”.
W dziale II rozważa się teologiczne oraz duchowe bogactwo „Ojcze nasz”. Jest też bardzo krótki
komentarz do modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.
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5. Próba bilansu. Jest pierwszym Katechizmem, który przeszedł konsultacje ogólnoświatowe. Stał
się narzędziem komunii eklezjalnej. Stał się na pewno „wydarzeniem” rynkowym. Rozkupowało go
szybko na całym świecie. W Polsce kilka wyższych uczelni wprowadziło kurs monograficzny
poświęcony wyłącznie KKK. Staje się inspiracją dla nowych dokumentów katechetycznych (PDK,
PPK) i katechizmów lokalnych. W Polsce ukazał się m.in. tarnowski katechizm W duchu i prawdzie,
pod red. C. Noworolnika i M. Zająca oraz katechizm pod red. J. Charytańskiego, obecnie Konferencja
Episkopatu Polski przygotowuje oficjalny „Katechizm dla dorosłych”.
Niemniej trudno jest jeszcze mówić o powszechnym zastosowaniu tego narzędzia w katechizacji
i duszpasterstwie w sensie powszechnej i dogłębnej inspiracji. Wykorzystywanie go fragmentaryczne w
nowych podręcznikach do religii, czy na ambonie na pewno nie wystarczy. Katechizm nawet w formacji
przyszłych kapłanów jest najczęściej omawiany fragmentarycznie i to tylko na katechetyce. Trudno
jeszcze znaleźć powszechne zastosowanie Katechizmu na wykładach z teologii dogmatycznej, w
liturgice, teologii moralnej czy teologii duchowości. Pozostaje mieć nadzieję, że zgodnie ze słowami Jana
Pawła II - Katechizm stanie się „zachętą i pomocą do opracowania nowych katechizmów lokalnych,
przystosowanych do różnorakich środowisk, a jednocześnie dbających o zachowanie jedności wiary
oraz o wierność nauce katolickiej” (FD s. 9).
Literatura. G. Biancardi, Il Catechismo della Chiesa Cattolica nel dibattito pastorale-catechetico, w:
«Salesianum» 56 (1994) 1, s. 31-42; C. Bissoli (red.), Il Catechismo della Chiesa Cattolica, Las-Roma
1993; A. Canizares, O nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: «Communio» 82 (1994) 4, s. 3660; L. Chiarinelli, G. Biancardi, C. Bissoli, G. Caviglia, N. Conte, P. Damu, G. Gatti, U. Gianetto, L.
Guglielmoni, Guida al „Catechismo della Chiessa Cattolica”, Orientamenti per la conoscenza e
l’utilizzazione, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1993; L.A. Gallo, La Chiesa particolare nel CCC, w:
«Salesianum» 56 (1994) 2, s. 209-224; U. Gianetto, Storia della redazione del Catechismo della Chiesa
Cattolica, w: «Salesianum» 56 (1994) 1, s. 3-30; P. Gianola, CCC e padagogia cristiana, w:
«Salesianum» 56 (1994) 4, s. 675-692; A. Izquierdo, Catechismo della Chiesa Cattolica, San Paolo
Milano 1995; Komisja Katechetyczna Episkopatu Polski, Z rozważań nad Katechizmem, Warszawa
1995; A. Maggiolini, Adresaci katechizmu, w: «Communio» 82 (1994) 4, s. 71-84; H. Moll, Katechizm
Kościoła Katolickiego jako narzędzie nowej ewangelizacji, w: «Communio» 82 (1994) 4, s. 19-35; M.
Montani, CCC e inculturazione, w: «Salesianum» 56 (1994) 3, s. 439-454; R. Murawski, Katechizm a
katechizacja w Polsce, w: «Ateneum Kapłańskie» 87 (1995) 1, s. 23-32; M. Napieralski, O nowym
katechizmie, wprowadzenie w lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994; J. Ratzinger,
Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych, w: «Communio» 82 (1994) 4, s. 3-18; J.
Ratzinger, Ch. Schönborn, Kleine Hinführung zum Katechismus der katholischen Kirche, Neue Stadt
1993; C. Sepe, „Symfonia” wiary w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: «Communio» 82 (1994) 4, s.
61-70; J. Stroba, Geneza Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: «Ateneum Kapłańskie» 87 (1995) 1, s.
17-22.
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ks. dr Tomasz Siemieniec

Katechizm Kościoła Katolickiego w perspektywie biblijnej

Dwadzieścia lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II papież Jan Paweł II zwołał
Synod Nadzwyczajny Biskupów. Jego zamiarem było nie tylko uczczenie 20 rocznicy
Vaticanum II, ale także zwrócenie uwagi na aktualną sytuację Kościoła oraz spojrzenie na to,
na ile na przestrzeni tych 20 lat udało się wcielić w życie soborowe idee. Biskupi obecni na tym
Synodzie stwierdzili, że nadszedł właściwy czas, by opublikować katechizm Soboru
Watykańskiego II. W relacji końcowej biskupi zauważyli, że wykład nauki w tym katechizmie
powinien być jednocześnie biblijny i liturgiczny. Po kilku latach prac, 11 października 1992 r.
Katechizm Kościoła Katolickiego został uroczyście ogłoszony Konstytucją Apostolską Fedei
Depositum18.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie biblijnego wymiaru Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Dokonamy tego w trzech etapach. Najpierw prześledzimy drogę, jaką przebył
Kościół od Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum Soboru
Watykańskiego II do momentu ukazania się Katechizmu. Spojrzenie na tę drogę jest bardzo
ważne, bo sam Katechizm w swoim wykładzie wielokrotnie odwołuje się do Dei Verbum.
Drugim etapem będzie ukazanie natury Pisma Świętego w świetle KKK. Innymi słowy, będzie
chodziło o odpowiedź na pytanie, jak Katechizm postrzega Pismo Święte? Czym ono jest? Jaka
jest jego relacja w odniesieniu do Tradycji? Wreszcie trzeci etap, to prezentacja zasad
hermeneutyki biblijnej, które można odnaleźć w Katechizmie. Czyli chodzi o ukazanie zasad
interpretacji Biblii postulowanych przez Katechizm.
1. Od Dei Verbum do Katechizmu Kościoła Katolickiego
Otwierając Katechizm Kościoła Katolickiego na części odnoszącej się do Pisma
Świętego nie sposób nie zauważyć licznych odniesień, jakie KKK czyni do soborowej
Konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum Soboru Watykańskiego II. Została ona ogłoszona 18
listopada 1965 r. Zanim to jednak nastąpiło dokument przebył długą (bodajże jedną z
najbardziej skomplikowanych) dróg podczas soborowych obrad. Warto ją tutaj pokrótce
18

Katechizm Kościoła Katolickiego, choć bazuje na nauczaniu Soboru Watykańskiego II, wpisuje się w
wielowiekową tradycję tworzenia katechizmów. Szerzej na ten temat zob. A. Kiciński. Kierunki rozwoju
katechizmów. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(2012) s. 117-138.
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ukazać, ponieważ relacja Objawienie – Tradycja – Pismo Święte w jej soborowym ujęciu
będzie stanowiła fundament nie tylko Katechizmu Kościoła Katolickiego, ale i innych
dokumentów mówiących o istocie Pisma Świętego19.
U początków Konstytucji o Objawieniu Bożym w obecnym kształcie był fakt odrzucenia
podczas inauguracyjnej sesji Soboru przygotowanej wcześniej propozycji zatytułowanej De
fontis revelationis. Wydarzenie to wpłynęło nie tylko na kształt tego konkretnego dokumentu,
ale właściwie wytyczyło drogę całemu Soborowi. Konstytucja Dei Filiius z 1870 r. mówiąc o
Objawieniu właściwie pominęła treść tego, co Bóg postanowił objawić człowiekowi, a skupiła
się na samym fakcie objawienia i jego dookreśleniach. I takie spojrzenie na Objawienie
dominowało przez dziesięciolecia poprzedzające Vaticanum II. Sobór oficjalnie został
zainaugurowany 11 października 1962 r., jednakże już wcześniej przygotowane były pewne
propozycje dotyczące konkretnych kwestii, którymi Sobór miał się zająć. Projekt De Fontis
Revelationibus przygotowany został przez Komisję pod przewodnictwem kard. Ottavianiego.
Zdaniem ówczesnego profesora teologii – Józefa Ratzingera, który był jednym z doradców
kard. Fringsa z Kolonii – dokument ten wymagał znacznego przepracowania. Przede
wszystkim Ratzinger zarzucał mu, że mówi w sposób zbyt autorytatywny o sprawach, które są
jeszcze nadal przedmiotem debat teologów20. Ratzinger uznał także, że dokument potrzebuje
wprowadzenia, które zajmie się samymi fundamentami Objawienia – ukazaniem natury Słowa
Bożego, którego Objawienie jest przekazicielem. Niemiecki teolog dodał ponadto, że styl
dokumentu jest zbyt scholastyczny i wygląda tak, jakby był zaczerpnięty wprost z
podręczników teologii. Nie przemawia natomiast językiem Pisma Świętego i Ojców Kościoła.
Takie ujęcie prawdy o Objawieniu nie dawało zbyt wiele szans na przyciągnięcie do Kościoła
innych ludzi (zwłaszcza chrześcijan innych wyznań), bowiem orędzie przekazywane w ten
sposób jest niezwykle trudne do przyjęcia. Innym znanym wówczas teologiem, który również
ostro krytykował przygotowaną propozycję był holenderski jezuita, profesor z Maastricht
Pieter Smulders. Zarzucił on dokumentowi, że nie współgra z poglądami ówczesnych
teologów (R. Geiselmanna, K. Rahnera, R. Guardiniego, J. Danielou, J. Mourouxa), którzy
podkreślali, iż w Objawieniu splatają się ze sobą wydarzenia (dzieła) i słowa (doktryna).
Opinie Ratzingera jak i Smuldersa (oraz jeszcze kilku innych teologów) wpłynęły znacząco na
zdanie Ojców Soborowych, którzy w swoich wystąpieniach krytykujących projekt często się na
nie powoływali. Głosowanie nad propozycją nie zdobyło wymaganej do kontynuacji dyskusji
2/3 głosów. Wówczas Jan XXIII zdecydował się zdjąć projekt z porządku obrad i polecił go
przepracować, z tym, że obok kard. Ottavianiego miał się tym zająć kard. A. Bea,
Przewodniczący Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. W międzyczasie pojawiły się kolejne
opracowania teologów, m.in. Rahnera, Congara, Schillebeeckxa, J. Duponta. Alternatywny
19

Znaczenie Dei Verbum L. Boeve ujmuje następująco: „this dogmatic constitution is not only to be considered as
a normative statement on revelation, but – in view of its status as a conciliar constitution – also as revelatory
in itself, inviting both commentary and interpretation within today’s context” (Revelation, Scripture and Tradition:
Lessons from Vatican’s II Constitution “Dei Verbum” for Contemporary Theology. “International Journal of
Systematic Theology” 13(2011)4 s. 417.
20
Np. dokument Ottavianiego mówił o Piśmie Świętym i Tradycji jako dwóch źródłach Objawienia i o wyższości
tej drugiej.
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schemat dokumentu, który się wykrystalizował opierał się przede wszystkim na wynikach prac
J. Ratzingera i K. Rahnera. Dokument ten ukazywał Boże Objawienie na tle zbawczego planu
Boga skierowanego do człowieka. Był to dokument mocno powiązany z Pismem Świętym, nie
był natomiast tak scholastyczny, jak dotychczasowe propozycje. W swojej treści można go
nazwać w pewien sposób rewolucyjnym i choć niemożliwe było, aby go wprost poddać pod
obrady i przyjąć, to jednak położył on podwaliny pod nowoczesne rozumienie Objawienia
Bożego21.
W samym przygotowaniu zaakceptowanej wersji dokumentu ważną rolę odegrał abp
Tuluzy Gabriel Garrone korzystający z pomocy Jeana Danielou. Można tutaj wskazać niektóre
postulaty, które potem znalazły swoje miejsce w ostatecznej wersji dokumentu: 1) Objawienie
znajduje swoją kulminację w Chrystusie; 2) zwrócenie uwagi na treść objawienia w jego
głównych punktach; 3) Objawienie jako rzeczywistość boska i ludzka; 4) Objawienie
dokonujące się poprzez słowa i czyny; 5) Objawienie obejmuje sferę nadprzyrodzoną, ale także
sferę ziemską (objawienie naturalne); 6) Podkreślenie roli Ducha Świętego zarówno we
wzbudzeniu wiary, jak i jej rozwoju ku głębszemu zrozumieniu słowa Bożego. Ostateczna
wersja Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym została przyjęta 18 listopada 1965r.22
A. Jankowski omawiając Konstytucję Dei Verbum podkreśla jej charakterystyczne rysy:
1) Personalizm. Objawienie ma charakter międzyosobowy. Objawia się osobowy Bóg, a
Objawienie przyjmuje człowiek, który też jest osobą. Bóg chce nawiązać z ludźmi kontakt,
zapraszając ich do udziału w życiu Trójcy Świętej. Odpowiedź człowieka (którą określa się
jako posłuszeństwo wiary) ma być dobrowolna. 2) Objawienie obejmuje nie tylko Boże słowa,
ale także czyny. Bóg zatem objawia się nie tylko komunikując słowem treści doktrynalne, ale
dokonując także pewnych dzieł. W tym kontekście Dei Verbum mówi o zbawczym planie Boga
ukazanym na kartach Pisma. 3) Daje się poznać stała, osobowa i dynamiczna obecność Bożego
Objawienia wśród ludzi. Szczytowym momentem jest tutaj historyczna obecność wśród ludzi
Słowa Wcielonego. To Syn Boży objawia w pełni Ojca, sam jest najwyższym Nauczycielem i
Zbawcą23. Sam dokument ma następujące części: Wstęp (DV 1), o samym Objawieniu (DV
2-6), o przekazywaniu Objawienia Bożego (DV 7-10), o boskim natchnieniu Pisma św. i jego
interpretacji (DV 11-13), o Starym Testamencie (DV 14-16), o Nowym Testamencie (DV
17-20), o Piśmie Świętym w życiu Kościoła (DV 21-26). Już samo zestawienie tych części i
porównanie ich z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego o Piśmie Świętym pokazuje, że to
właśnie Sobór Watykański II i jego Konstytucja Dei Verbum stanowi główną podstawę treści
Katechizmu. Widać to jeszcze bardziej, kiedy przeanalizujemy pojawiające się w przypisach
KKK odnośniki do poszczególnych punktów Dei Verbum: KKK odwołuje się do wszystkich
(z wyjątkiem wstępnego 1. i końcowego 26.) punktów Konstytucji, do niektórych nawet
kilkakrotnie. Tak więc mówiąc o katechizmowej koncepcji Objawienia Bożego możemy ją –
podobnie jak soborową – określić jako koncepcję historyczno-dynamiczną oraz
21

Por. J. Wicks. Vatican II on Revelation – From Behind the Scenes. “Theological Studies” 71(2010) s. 641-648.
Tamże s. 649; por. także: L. Boeve. Revelation, Scripture and Tradition s. 418-420.
23
Por. A. Jankowski. Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym. W: Sobór Watykański II.
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań [b.r.w.] s. 343-344.
22
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chrystologiczno-pneumatologiczną24. Te rysy będą widoczne także w Katechizmie Kościoła
Katolickiego.
Konieczność zredagowania nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego zasygnalizował
kard. Bernard Law w trakcie obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w 1985 r. Synod ten
zwołany został z okazji 20 rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II. Przygotowaniem
katechizmu miała zająć się dwunastoosobowa Komisja ds. Katechizmu, na czele której stanął
kard. J. Ratzinger. W jej skład wchodzili biskupi reprezentujący wszystkie kontynenty. Oprócz
tego gremium powołano jeszcze cztery większe zespoły mające odpowiadać za poszczególne
etapy powstawania i poszczególne zagadnienia, które planowano umieścić w Katechizmie25. J.
Ratzinger wspominając początek prac nad Katechizmem przytacza opinie Ojców synodalnych,
którzy stwierdzili, że wykład doktryny zawarty w Katechizmie powinien być „biblijny i
liturgiczny”26. Mówiąc o pracach komisji kardynałów zauważa także, że były różne pomysły
odnośnie do struktury dzieła. Np. niektórzy byli zdania, że Katechizm powinien pójść po linii
chrystocentrycznej, inni preferowali teocentryzm. Ostatecznie zdecydowano się na
umieszczenie w centrum pojęcia Królestwa Bożego. To miała być zasada jednocząca całe
dzieło. Argumentowano to w ten sposób, że Katechizm nie powinien przedstawiać wiary jako
systemu lub jako czegoś, co wypływa z jednego pojęcia. Sięgnięto tutaj do doświadczenia
Kościoła pierwszych wieków, który podstawowe zasady bycia chrześcijaninem zebrał w
oparciu o Pismo Święte. Te zasady to: wiara, sakramenty, przykazania, Modlitwa Pańska27.
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia można więc bez trudu zauważyć, że Katechizm miał
być dziełem mocno zakorzenionym w Piśmie Świętym: zarówno jeśli chodzi o jego strukturę,
jak i sposób wykładu.
Mówiąc o celu Katechizmu można stwierdzić, że miał on za zadanie stać się solidną
podstawą i oparciem dla człowieka poszukującego sensu życia w sytuacji różnych zagrożeń.
Źródłem tego miało być orędzie o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa Chrystusa.
Odpowiedź na te wszystkie problemy – jak zauważa H. Moll – miała być odpowiedzią
płynącą z głębi wiary biblijnej. Katechizm bowiem nie jest podręcznikiem teologii. Nie jest też
monografią autorstwa określonych teologów28. Czym natomiast jest, wyjaśnia Jan Paweł II w
konstytucji Fidei Depositum ogłaszającej nowy Katechizm: „Każdy katechizm powinien wiernie
i w sposób uporządkowany przedstawiać nauczanie Pisma świętego, żywej Tradycji w Kościele
i autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców. Doktorów i
24

Por. Boeve. Revelation, Scripture and Tradition s. 420-422.
Szerzej na ten temat zob. A. Kiciński. Katechizm Kościoła Katolickiego. W: Słownik Katechetyczny. Red. J.
Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa 2007 s. 478-481.
26
Por. J. Ratzinger. Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych. „CommunioP” 14(1994) 4 s. 6.
„Dokument końcowy” Synodu wśród propozycji zawierał też następującą: „Bardzo pożądany jest Katechizm czyli
kompendium całej katolickiej doktryny wiary i obyczajów, jako – by tak powiedzieć – punkt odniesienia dla
katechizmów lub kompendiów, które są tworzone w różnych regionach. Wykład powinien być biblijny i
liturgiczny, podający poprawną naukę, a zarazem dostosowany do współczesnego horyzontu życia wierzących”
(cyt. za: H. Moll. „Katechizm Kościoła Katolickiego” jako narzędzie nowej ewangelizacji. „CommunioP” 14(1994) 4
s. 19.
27
Por. Ratzinger. Katechizm Kościoła Katolickiego s. 13-14.
28
Por. Moll. „Katechizm Kościoła Katolickiego” s. 20 i 25.
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świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie misterium chrześcijańskiego i ożywienie
wiary Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów Duch
Święty wskazał Kościołowi. Konieczne jest także, by pomagał rozjaśniać światłem wiary nowe
sytuacje i problemy, które w przeszłości nie istniały” (Fidei Depositum 3). Ta wypowiedź
papieża jest bardzo ważna, bo ma ona swoje źródło w posoborowej hermeneutyce biblijnej. A
ta podaje, że Pismo Święte winno być ono interpretowane w duchu żywej Tradycji Kościoła, w
zgodzie z Magisterium Ecclesiae, z uwzględnieniem nauczania Ojców Kościoła (por. Dei
Verbum 23). Dzięki takiemu podejściu do Biblii możliwe będzie dostrzeżenie autentycznego
oblicza Jezusa. H. Moll komentuje to następująco: „…pierwszy rozdział [Katechizmu – T.S.]
ma słowom i czynom Jezusa dać głos i w ten sposób przygotować drogę do nowej
ewangelizacji. W obliczu niebezpieczeństwa ‘rozwodnienia i rozmycia’ biblijnego świadectwa o
Jezusie w wyczarowywanych Jego konstrukcjach pojęciowych Credo winno być pomocą w
wydobywaniu na światło dzienne – także przy zastosowaniu metody historyczno-krytycznej –
autentycznego oblicza naszego Pana i wyjaśniania w ten sposób również konkretnych pouczeń
Jezusa”29. Na inny jeszcze cel Katechizmu wskazuje Antonio Canizares, który nazywa go
„narzędziem odnowy Kościoła i społeczeństwa”. Jest to możliwe dzięki bardzo mocnemu
zakorzenieniu w Biblii. Odnowa Kościoła bowiem dokonuje się zawsze poprzez powrót do
źródeł, wśród których Pismo Święte wraz z Tradycją wymieniane jest zawsze na pierwszym
miejscu30.
2. Natura Pisma Świętego w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
Katechizm stanowi wykład wiary Kościoła i nauki katolickiej, poświadczonych przez
Pismo święte, Tradycję Apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła. Staje się on pewną normą
nauczania wiary. Wyjaśnia zatem jej fundamenty. Rozpoczynając prezentację biblijnego
wymiaru KKK należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie o naturę Pisma świętego w świetle
KKK. W ramach tego zagadnienia mieszczą się pewne kwestie szczegółowe, a mianowicie
koncepcja Objawienia Bożego, relacja Tradycja a Pismo święte, natchnienie i prawda Biblii.
Poniżej zostaną one przedstawione.
2.1. Objawienie Boże i jego historio-zbawcza koncepcja w świetle KKK
Katechizm Kościoła Katolickiego ujmuje naukę o Piśmie Świętym w kontekście nauki o
Objawieniu Bożym. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że człowiek może dojść do poznania
Boga dwiema drogami. Pierwsza z nich to droga rozumowa, w oparciu o dzieło stworzenia.
Droga ta jest dostępna dla każdego bez wyjątku człowieka, który jest otwarty na prawdę. Tutaj
zatem Bóg wychodzi naprzeciw człowieka poprzez fakt stworzenia, jednakże człowiek ze swej
strony również musi wyjść ku Bogu poszukując Go. Druga droga to droga Objawienia Bożego.
Bóg sam objawia się człowiekowi31. Katechizm mówiąc o tych dwóch drogach nawiązuje do
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Tamże s. 27-28.
Zob. A. Canizares. O nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego. „CommunioP” 14(1994) 4 s. 36-60.
31
Por. KKK 50.
30
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nauczania Soboru Watykańskiego I32. Natomiast opracowanie samego tematu Objawienia
nawiązuje oczywiście do Konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum. Konstytucja ta, jako pierwszy
dokument Magisterium Kościoła wskazała na historiozbawczą koncepcję Objawienia. Dei
Verbum w punkcie 2 tak mówi: „Ten plan objawienia (łac. revelationis oeconomia)
urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane, tak że czyny dokonane
przez Boga w historii zbawienia (łac. in historia salutis) ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy
słowami wyrażone, słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą”33.
Przyjęcie takiego ujęcia oznaczało, że Objawienie dokonywało się etapami, osiągając swoją
pełnię w osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa. Konstytucja Dei Verbum mówi o tym w p. 2-5.
Na początku wymienia dzieło stworzenia i objawienie dane pierwszym ludziom. Dalej,
wzmiankuje protoewangelię (Rdz 3,15), powołanie Abrahama (por. Rdz 12,2), Mojżesza,
Proroków. Te wszystkie wydarzenia określone zostały jako przygotowanie drogi dla Ewangelii.
Punkt kulminacyjny tej historii zbawienia to oczywiście przyjście na świat Jezusa Chrystusa.
Dei Verbum odwołuje się tutaj (w p. 4) do prologu Listu do Hebrajczyków, gdzie owo przyjście
zostało określone jako moment, kiedy to Bóg „przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2).
Wspomniany już p. 4 Konstytucji syntetycznie przedstawia ziemską misję Jezusa odwołując
się przede wszystkim do tekstów Ewangelii Janowej, która stanowi najbardziej dojrzałe
teologicznie ujęcie osoby i dzieła Jezusa (np. J 1,1-18; 3,34; 5,36; 14,9; 17,4).
Objawienie się zatem Boga w historii dokonuje się nie przypadkowo, ale wpisuje się w
to, co nazywamy Bożym planem zbawienia. Skoro jest to plan (łac. oeconomia) to znaczy, że
32

Sobór Watykański I mówi o tym w Konstytucji Dogmatycznej o Katolickiej Wierze Dei Filius, w rozdziale
czwartym, zatytułowanym „O wierze i rozumie” (De fide et ratione). Dokument odwołuje się tutaj m.in. do Rz
1,20. Zob. Enhiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Red. H. Denzinger, P.
Hünermann. Frebourg im Br. – Basel – Rom – Wien 199137 p. 3015 (odtąd będziemy stosować skrót DH wraz
z odpowiednim punktem). Czytając ten dokument łatwo zauważyć, jak wielką drogę przebył Kościół w
rozumieniu Objawienia Bożego. W Konstytucji Dei Filius cała historia zbawienia została sprowadzona do jednego
zdania (które tak naprawdę w ogóle nic o niej nie mówi, poza wspomnieniem jednego wydarzenia – tajemnicy
Wcielenia): „…spodobało się Jego mądrości i dobroci objawić rodzajowi ludzkiemu także inną – i to
nadprzyrodzoną drogą – siebie samego oraz odwieczne zrządzenia swojej woli, wedle słów Apostoła:
„Wielokrotnie i różnorodnie mówił Bóg niegdyś do ojców przez proroków, a na koniec w te dni przemówił do nas
przez Syna” (Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Opr. S. Głowa, I. Bieda. Poznań 1997 s.
21).
33
P. Socha (Historiozbawcza koncepcja Objawienia. „Ateneum Kapłańskie” 64(1972) z. 1-2 s. 79-81) zauważa, że
taka koncepcja Objawienia była charakterystyczna już dla pierwszych chrześcijan. Tak właśnie objawienie
pojmowali autorzy Nowego Testamentu. Podobnie też św. Augustyn w dziele De Catechizandis Rudibus
wyjaśniał wiernym całą historię zbawienia. Dopiero w okresie Średniowieczna koncepcja historiozbawcza została
zastąpiona poprzez ujęcie spekulatywne doktryny chrześcijańskiej, a co za tym idzie zaczęto ją wyrażać za pomocą
pojęć filozoficznych. Ten kierunek utrzymał się w czasach nowożytnych (zwłaszcza u racjonalistów, którzy
odrzucali jakąkolwiek nadprzyrodzoną interwencję Boga w historię). Odnowa koncepcji historiozbawczej wiąże
się z działalnością szkoły egzegetycznej w Tybindze (J.A. Möhler) oraz środowisk protestanckich pod koniec
XIX wieku. Na skutek tendencji modernistycznych w teologii (na początku XX w.) idea ta została nieco
zapomniana i wrócono do niej dopiero w połowie XX w. Należy tu wymienić takich badaczy jak: W. Bulst, K.
Rahner, P. Grelot, R. Latourelle). Szerzej na ten temat zob. A. Weiser, O. Engels, K. Koch. Heilsgeschichte. W:
Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 4. Red. W. Kasper i inni. Freiburg – Basel – Rom – Wien 1995 kol. 13361343.
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obejmuje on szereg wydarzeń uporządkowanych i zmierzających do konkretnego celu. Spośród
wydarzeń ludzkiej historii Bóg wybiera niektóre i właśnie poprzez nie daje się poznać
człowiekowi. W tym miejscu może zrodzić się pytanie, które wydarzeń ziemskiej historii Bóg
wybiera? W jaki sposób człowiek może to poznać? Otóż są to te wydarzenia, którym
towarzyszy interpretujące słowo Boga. Bóg wyjaśnia te wydarzenia i pokazuje, że ich
zaistnienie jest owocem Jego zbawczego zamysłu. Widoczne jest to szczególnie w literaturze
prorockiej, gdzie mowa jest o wielu wydarzeniach, które swobodnie można by widzieć jako
zwykłe wydarzenia światowej historii. Ponieważ jednak towarzyszy im wyjaśniające słowo
Pana nabierają one nowego znaczenia. Dzięki temu słowu możliwe jest bowiem rozpoznanie
ich znaczenia w Bożym planie34. Poszczególne wydarzenia, interpretowane przez słowo Boga
nie funkcjonują oderwane od siebie, lecz powiązane są ze sobą, wypływają z wydarzeń
wcześniejszych i ukierunkowane są na przyszłe, a w sposób szczególny na „pełnię czasów”35. Z
tego względu mówiąc o objawieniu Bożym Katechizm (odwołując się do DV 2) mocno
podkreśla, że objawienie dokonuje się przez „wydarzenia i słowa wewnętrznie ze sobą
powiązane”36. P. Socha omawiając historiozbawczą koncepcję objawienia zauważa, że funkcja
interpretowania wydarzeń została w sposób szczególny przekazana prorokom. W związku z
tym wyróżnia kilka czynników ze sobą powiązanych, które składają się na proces Objawienia.
Są to: samo wydarzenie, oświecające Słowo Boga, które poucza proroka o zbawczym
znaczeniu tego wydarzenia, ostatecznie słowo proroka wypowiedziane do ludzi (w ludzkich
słowach), które poucza innych o znaczeniu wydarzenia historycznego jako zdziałanego przez
Boga., następnie objaśnionego przez człowieka i przeznaczonego dla zbawienia ludzi37. Jest to
bez wątpienia trafne spostrzeżenie, jednakże wydaje się, że nie należy ograniczać funkcji
interpretatorów jedynie do proroków Izraela. Raczej należy tu widzieć każdego natchnionego
autora, który w sposób twórczy przyczynił się do powstania Pisma Świętego. Przykładem
takiego wydarzenia, w którym dostrzeżono potem zbawcze działanie Boga jest np. wyjście z
Egiptu, a pojmowano je jako wydarzenie zbawcze zanim narodził się w ogóle ruch prorocki w
Izraelu.
Katechizm Kościoła Katolickiego w punktach 54-73 wskazuje etapy Bożego objawienia.
Mówi o objawieniu się Boga pierwszym rodzicom w raju (KKK 54), wzmiankuje
protoewangelię (KKK 55). Szczególne miejsce daje zawieranym z inicjatywy Boga
34

Jako przykład można tu przytoczyć klęskę wojsk asyryjskich oblegających Jerozolimę w 721 r. O samym
wydarzeniu piszą także źródła pozaizraelskie, np. kroniki asyryjskie. Jednakże 2 Krl 19,32n podaje interpretację
tego wydarzenia, która każe rozpatrywać je w innym świetle – jako element wpisujący się w historię zbawienia.
Szerzej na ten temat zob. S.H. Horn, P.K. McMarter jr. Podzielona monarchia. Królestwa Judy i Izraela. W: H.
Shanks. Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian. Tłum. W.
Chrostowski. Warszawa 20092 s. 272-273.
35
P. Socha zauważa, że wydarzenia te mogą mieć charakter nadprzyrodzony, tzn. mogą przekraczać ziemski
porządek, ale też mogą być wydarzeniami, które można wytłumaczyć z czysto racjonalnego punktu widzenia.
Czasami może też zaistnieć połączenie obu tych wymiarów (Historiozbawcza koncepcja Objawienia s. 86).
36
KKK 53.
37
Por. Socha. Historiozbawcza koncepcja Objawienia s. 86-87. Należy podkreślić także – co zauważa autor – że
możliwa jest zmiana kolejności tych elementów, tzn. są sytuacje, że słowo interpretujące wyprzedza zaistnienie
konkretnego wydarzenia.
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przymierzom z ludźmi: z Noem (KKK 56-58), poprzez które Bóg zwraca się do wszystkich
narodów, z Abrahamem (KKK 59-61), przez co zapoczątkowane zostanie zwrócenie się Boga
ku jednemu ludowi, wreszcie Przymierze synajskie, które stanie się momentem ukształtowania
Izraela jako ludu Bożego (KKK 62-64). Ukazując wcielenie Syna Bożego jako centralny punkt
zbawczego planu Boga Katechizm, podobnie jak Dei Verbum, odwołuje się do Listu do
Hebrajczyków (1,1-2). Jako komentarz do tego wydarzenia przytoczony jest tekst św. Jana od
Krzyża (z dzieła Droga na Górę Karmel, II,22), który nazywa Jezusa „jedynym Słowem Boga”.
Wypowiedziane przez Boga sprawia, że nie ma On już żadnych innych słów do dania ludziom:
„Przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz”. Logiczną konsekwencją tego faktu jest
stwierdzenie zawarte w KKK 66 (cytujące DV 4), iż „nie należy się już spodziewać żadnego
nowego objawienia publicznego”.
2.2. Relacja Tradycja a Pismo święte w ujęciu KKK
Relacja między Tradycją a Pismem Świętym ukazana została w punktach 80-83
Katechizmu. Najpierw Katechizm stwierdza, odwołując się do 9 punktu Dei Verbum, że
„Tradycja święta i Pismo święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują… wypływając z tego
samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu”.
Dalej Pismo Święte i Tradycja określane są jako dwa różne sposoby przekazywania
Objawienia, które wypływa z jednego źródła. Należy zatem zauważyć że KKK powtarza
nauczanie soborowe, które stanowi swego rodzaju „trzecią drogę” pomiędzy dwoma
przeciwstawnymi sobie stanowiskami: pomiędzy poglądem, że są dwa źródła Objawienia –
Pismo i Tradycja, a stwierdzeniem, że jest tylko jedno źródło – samo Pismo interpretowane
przez Tradycję. Pierwsze w tych stanowisk było podnoszone jeszcze podczas prac nad Dei
Verbum. Widać to było we wspomnianym już wcześniej jednym z projektów noszącym tytuł
De Fontis Revelationibus. Zawarte w nim poglądy nawiązywały jeszcze do Soboru
Watykańskiego I, który w konstytucji dogmatycznej o wierze katolickiej mówił o objawieniu
przekazanym poprzez słowo spisane oraz poprzez słowo przekazywane Tradycją w Kościele38.
38

Sobór Watykański I w konstytucji o wierze katolickiej Dei Filius mówi, o Objawieniu in libris scriptis et sine
scripts traditionibus, quae ipsius Christus ore ab Apostolis acceptae, aut ab Ipsos Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi
per minus traditiae, ad nos usque pervenerunt (DH 3006). Jest to dosłowny cytat z dekretu Soboru Trydenckiego o
księgach świętych i o Tradycji (zob. DH 1501). Ciekawe spostrzeżenie czyni G.G. Blum, który zauważa, że w
łacińskim tekście Dei Verbum nastąpiła interesująca zmiana terminologii. W pierwotnej, odrzuconej wersji De
Fontis Revelationibus Ojcowie Soboru proponowali na określenie źródła użyć tradycyjnie stosowanego
rzeczownika fons. W ostatecznej natomiast wersji, zamiast tego rzeczownika pojawił się bardzo rzadko używany
termin scaturigo (co można przetłumaczyć jako „tryskający zdrój”. Blum ową zamianę tłumaczy następująco:
„…durch scaturigo ein neuer Einsatz markiert wurde, der sich von einer neuscholastischen Aufteilung der
Tradition im Sinne eines partim – partim distanziert und den Ursprung als dynamische, unteilbare Einheit
begreift. Von Anfang an und ebenso in allen Phasenihrer Weitergabe ist die Offenbarung von einem
ganzheitlichen Prinzip bestimmt, das auch für die Beziehung zwischen Tradition und Schrift maßgebend ist.
Immer gilt von der allen konkreten Bezeugungsformen vorgeordneten Offenbarung: totum in traditione – totum in
sacra scriptura“ (G.G. Blum. Offenbarung und Überlieferung. Die dogmatische Konstitution Die Verbum des II.
Vaticanums im Lichte altkirchlicher und moderner Theologie. Göttingen 1971 s. 168)
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Sobór Watykański II, patrząc na Objawienie jako wydarzenie o charakterze osobowym,
historyczno-dynamicznym i chrystologicznym i soteriologicznym, położył akcent nie na treść
Objawienia (łac. revelata), lecz na samo wydarzenie, czyli samo-objawienie się Boga w Jezusie i
w Duchu. Na pierwszym miejscu jest zatem fenomen osobowego spotkania Boga z
człowiekiem, a nie to, co poprzez to spotkanie zostało człowiekowi zakomunikowane39. Ścisły
związek, jaki istnieje między Pismem a Tradycją został w Dei Verbum pokazany na przykładzie
powstania Ewangelii. Apostołowie, to co otrzymali od Jezusa (Ewangelię, którą sam wypełnił i
obwieścił własnymi ustami; to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów,
albo czego nauczyli się od Ducha Świętego, dzięki Jego sugestii, – DV 7) najpierw głoszą
nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami. Dopiero potem niektórzy spośród nich oraz
– jak to Konstytucja ujmuje - „mężowie apostolscy” utrwalili na piśmie to orędzie o zbawieniu.
Z tego wynika, że Pismo Święte niejako przynależy do Tradycji, przez którą Sobór rozumie
proces przekazywania Objawienia. Dei Verbum ujmuje to w punkcie 9 następująco: „Pismo św.
jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie, a święta Tradycja,
słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom, przekazuje w
całości ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy, wiecznie je w swym nauczaniu
zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali”. Te same słowa zacytuje potem Katechizm w
punkcie 8140.
Przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o koncepcję Tradycji konieczne jest
uwzględnienie historyczno-dynamicznej wizji Objawienia, które mając swoją pełnię w
Chrystusie jest przekazywane poprzez nauczanie, życie i liturgię Kościoła. Tradycja zatem nie
jest już odtąd przekazywaniem statycznie pojmowanej treści doktrynalnej, jak również nie jest
ograniczona tylko i wyłącznie do działań Urzędu Nauczycielskiego Kościoła41. Tradycja i
Pismo Święte złączone razem tworzą jeden depozyt słowa Bożego przekazany Kościołowi.
Tutaj przez „słowo Boże” Sobór rozumie nie tylko to, co zostało zapisane, ale ujmuje je w
znacznie szerszej perspektywie. Dei Verbum 10 zauważa, że tak pojmowana Tradycja odnosi
się do życia całego Kościoła: „Na nim [depozycie – T.S.] polegając, cały lud święty
zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w
łamaniu chleba i w modlitwach”. Stąd w punkcie 82 Katechizm przytoczy jeszcze inną
wypowiedź z Dei Verbum, stwierdzając, że Kościół „osiąga pewność swoją co do wszystkich
spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem
czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu”.
Wewnętrzna głęboka więź, jaka istnieje między Pismem Świętym a Tradycją oraz trwała
współzależność, jaka istnieje między nimi ma swoją podstawę w jednym wspólnym początku
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Konsekwencją tego jest inne spojrzenie na wiarę, która jawi się nie tyle jako zaakceptowanie przez człowieka
treści objawienia, co raczej staje się ona osobistym spotkaniem Boga z człowiekiem. Por. Boeve. Revelation,
Scripture and Tradition s. 421.
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KKK w punkcie 83, mówiąc o Tradycji apostolskiej, czyni znaczące spostrzeżenie: „Tradycja apostolska […]
pochodzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa, oraz to, czego nauczył
ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu; sam Nowy
Testament poświadcza więc proces żywej Tradycji”.
41
Tamże s. 422.
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(źródle – łac. scaturigo) oraz we wspólnym celu, ku któremu prowadzą. Na cel ten wskazują
końcowe słowa 7. Punktu Dei Verbum: „Ta więc Tradycja święta i Pismo święte obu
Testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga,
od którego, wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz,
takim jaki jest (por. 1 J 3,2)”42.
Tytułem podsumowania można powiedzieć, że nauczanie Katechizmu Kościoła
Katolickiego na temat relacji Pismo Święte a Tradycja idzie dokładnie po linii nauczania
Soboru Watykańskiego II. Katechizm opiera się tu przede wszystkim na konstytucji Dei
Verbum 7-10, obszernie ją cytując.
2.3. Chrystus jedyne Słowo Pisma Świętego
Rozpoczynając właściwy wykład na temat Pisma świętego Katechizm w punktach 101104 daje swego rodzaju wprowadzenie mówiące o Chrystusie, który jest jedynym Słowem
Pisma świętego. Swój wywód KKK rozpoczyna tak: „Bóg, zstępując w swej dobroci, by
objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami: ‘Słowa Boże, wyrażone językami
ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego,
przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi’”. Jest do w dużej mierze cytat z 13.
punktu Dei Verbum. Wypowiedź ta dla ukazania czym jest Pismo święte stosuje analogię
zaczerpniętą z chrystologii. Wcielenie Syna Bożego – wydarzenie poprzez które druga Osoba
Trójcy Świętej staje się człowiekiem ze wszystkimi jego ograniczeniami zestawione jest z
przemawianiem Boga do człowieka. Przemawianie to sprawia że Boże słowa są wyrażone w
ludzkich językach. Stąd Katechizm stwierdza, że „przez wszystkie słowa Pisma świętego Bóg
wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały” (KKK
102). W tym miejscu Katechizm odwołuje się do prologu Listu do Hebrajczyków:
„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich
rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i
odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z
grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach” (Hbr 1,1-3). Boże interwencje w
historię ludzką są we wspomnianym wyżej tekście Hbr 1,1-3 ukazane jako interwencje
dokonujące się poprzez słowa. W ten sposób autor nawiązuje do idei objawienia. Bóg Biblii
jest Bogiem, który przemawia do człowieka, jest Bogiem, który wchodzi w komunię z
42

Więź między Pismem świętym, Tradycją o Kościołem J. Szymusiak ujmuje następująco: „…stała nauka Ojców
Kościoła głosi jedność i współprzenikliwość Pisma św., Kościoła i Tradycji. Tradycja bowiem zawarta jest w
Piśmie św., które jest tylko częściową jej redakcją, bo tak samo Ewangelie, jak i ST a nawet Listy św. Pawła
wyrażają myśl i wiarę danego środowiska religijnego, danej wspólnoty. W tym sensie można twierdzić, że Kościół
też jest zawarty w Piśmie, w którym wyraził w pewnej chwili swoją wiarę. Samo więc Pismo św., które jest jak
gdyby sakramentem Objawienia, nabiera sensu dopiero w żywej wspólnocie Kościoła, którego świadomością,
rozwijającą się w historii, jest Tradycja. Pismo św. i Tradycja stanowią w Kościele jak gdyby jego wewnętrzną
zasadę obiektywną, powierzoną samemu Kościołowi jako depozyt. Praktycznie ustanawiają one Kościół, jako
narzędzia jego działalności w budowie Chrystusa integralnego” (J. Szymusiak. Tradycja, Pismo św., Magisterium
Kościoła. Uwagi na marginesie rozdziału II Konstytucji o Objawieniu. „Ateneum Kapłańskie” 61(1969) z. 3 s. 387.
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człowiekiem, jest Bogiem, który w tym kontakcie z człowiekiem trwa. Boży plan przybiera
postać trwałej relacji Przymierza zawartego przez wszechmogącego Boga z ułomnymi ludźmi,
co samo w sobie jest zaskakujące. Autor Listu do Hebrajczyków akcentując to, do kogo Bóg się
zwraca, podkreśla dwa etapy historii zbawienia. Pierwszy etap, którzy wyznaczają „ojcowie” to
czas Starego Testamentu. Wtedy to Bóg objawiał się stopniowo (i – patrząc z perspektywy
czasu – nie całkowicie) w życiu narodu wybranego. Czas Nowego Testamentu to czas
wyznaczony przez kolejne dopełnienie: „my”. Bóg nie przemawia do ogółu ludzkości, ale
przemawia do konkretnych grup, przez Niego wybranych. Dwa etapy Objawienia mają zatem
niejako dwóch adresatów. Mają też dwojakiego rodzaju pośredników. W pierwszym
przypadku są to prorocy. Czas ten zaczyna się wraz z Mojżeszem, który sam był nazywany
prorokiem (por. Pwt 34,10; Oz 12,14) i sięga aż po Malachiasza, którego księga jest ostatnia w
zbiorze proroków. „Ojcowie” zatem to Izraelici epoki Starego Testamentu. Warto też
podkreślić pewien niuans znaczeniowy, który daje się odkryć, kiedy sięgniemy do tekstu
greckiego wyrażenia, które polski tłumacz oddał „przez proroków”. Otóż brzmi on en tois
prophetais. Przyimek en znaczy nie tyle „za pośrednictwem” (lepiej oddaje go greckie dia), co po
prostu „w”. Bóg zatem działał „w prorokach”. W ten sposób podkreślone zostało aktywne
działanie Boga w Jego wysłannikach, poprzez co więź, która zaistniała między Bogiem, a
słuchaczami Jego słów była jeszcze bardziej żywa. Drugi etap, to czasy ostateczne (gr.
ep’eschatou), czyli po prostu nowa era, która zaczyna się wraz z przyjściem Syna. Na czym
polega owo synostwo ukazuje dalszy ciąg wypowiedzi autora. Dookreślają to takie wypowiedzi,
jak: „Jego uczynił dziedzicem wszystkich rzeczy” (por. Ps 2), „przez Niego też stworzył
wszechświat”. Syn jest zatem „Pośrednikiem” stworzenia, co jeszcze bardziej wyraziście pokaże
J 1,3, gdzie Ewangelista mówiąc o Słowie powie: „przez Nie wszystko się stało” (por. także 1
Kor 8,6; Kol 1,6)43.
Wypowiadanie przez Boga jedynego Słowa zaczęło się więc już w momencie stworzenia
świata, a swoje apogeum osiągnęło w czasach ostatecznych (Paweł powie o „Pełni czasów” –
por. Ga 4,4). Mówiąc o Synu, który „jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga” autor
Listu do Hebrajczyków wskazuje na różnicę, jaka zachodzi pomiędzy „pośrednikami” (przez
małe „p”) Objawienia – prorokami, a Pośrednikiem – Jezusem Chrystusem. Jest On Synem,
któremu przysługuje ta sama chwała, która przysługuje Bogu. W tym miejscu warto jeszcze
odnieść się do tekstu J 1,18: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w
łonie Ojca, o Nim pouczył”. H. Urs von Balthasar komentując ten werset Ewangelii janowej
czyni znaczące spostrzeżenie. Otóż w tekście greckim J 1,18 słowo oddane w języku polskim
jako „pouczył” brzmi exegesato. Szwajcarski teolog, odwołując się do prac belgijskiego biblisty I.
de la Potterie zauważa, że sens wspomnianego exegesato można odkryć uwzględniając jego
znaczenie w Septuagincie. Tam właśnie czasownik exegeomai obok znaczeń takich jak
„opowiadać” czy „ogłaszać” ma jeszcze inne: „objawiać, odsłaniać”. Urs von Balthasar zauważa,
że u Jana słowo to ma specyficzne znaczenie, które można poznać, jeśli czytelnik uświadomi
sobie, że „Jezus, w przeciwieństwie do Mojżesza, przez którego przyszło Prawo, przyniósł
jedność "łaski i prawdy" oraz "odsłonił, objawił" te dwie rzeczy – pomimo stwierdzenia, że
43

Por. A. Vanhoye. A Different Priest. The Epistle to the Hebrews. Miami 2011 s. 65-69.
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"Boga nikt nigdy nie widział" - jako Syn zwrócony całkowicie ku Ojcu. Znaczy to, że u Jana akt
objawienia jest identyczny ze swą treścią: Syn jako człowiek odsłania, jako taki (przez swoje
bycie i działanie), istotę Boga Ojca, tak że może On powiedzieć o sobie: "Kto Mnie widzi (w
tym, kim jestem i co czynię) widzi także i Ojca" (J 14,9) ”44. Nieco dalej podkreśla: „wyrażenie
teo-logia znaczyło pierwotnie, że Bóg sam wypowiedział się w swoim Logosie – w łasce, i że to
odkrycie się w Człowieku-Jezusie może być przez nas pojęte, przyjęte, zrozumiane i wyrażone
w ludzkich słowach i pojęciach dzięki swej zrozumiałości, ale także dzięki udzieleniu Bożej
łaski (Ducha Świętego)”45.
Konsekwencją prawdy, że Chrystus jest jedynym Słowem Pisma Świętego jest
stwierdzenie Soboru Watykańskiego II (z DV 21), zacytowane przez KKK 103, iż „Kościół
zawsze czcił Pismo święte, podobnie jak czci Ciało Pana”. W tej wypowiedzi Katechizmu
przebija także echo innego fragmentu DV 21, a mianowicie tego, że Kościół posila się czerpiąc
z dwóch stołów: stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa.
2.4. Natchnienie i prawda Pisma Świętego
Na temat natchnienia i prawdy Pisma Świętego Katechizm mówi w punktach 105-108.
Wypowiedź Katechizmu jest całości inspirowana Konstytucją Dei Verbum Soboru
Watykańskiego II. Właściwie cały punkt 105 został zaczerpnięty z DV 11. Wypowiedź ta
mówi o Bożym autorstwie Pisma Świętego: „Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i
wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego”. Logiczną
konsekwencją przyjęcia nauki o natchnionym charakterze Biblii jest uznanie ich ksiąg za
kanoniczne, stąd w dalszej części punktu 105 KKK (także i tu nawiązując do myśli DV 11)
stwierdza: „Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego,
jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne,
dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie
zostały Kościołowi przekazane”46. W tym miejscu można postawić pytanie o to, czy nauczanie
Vaticanum II (a przez to nauczanie KKK) wnosi coś do katolickiej nauki o natchnieniu? Otóż
po Soborze Trydenckim (w reakcji na protestancką zasadę Sola Scriptura) zaczęło rosnąć
znaczenie Tradycji w przekazie Objawienia. Tradycję tę stawiano na równi z Pismem i
traktowano obie rzeczywistości jako dwa źródła Bożego Objawienia. Tak właśnie ujmuje to
również Sobór Watykański I. Mówił on o „rzeczach przez Boga objawionych” (łac. divinitus
revelata), które teologowie utożsamiali z dogmatami ogłoszonymi przez Kościół. To właśnie –
44

H. Urs von Balthasar. Bóg jest swym własnym Egzegetą. „CommunioP” 6(1986) 3 s. 58.
Tamże s. 59.
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Sam Sobór Watykański II odwołuje się tutaj do wcześniejszego Soboru, do drugiego rozdziału konstytucji Dei
Filius (DH 3006) oraz pośrednio do wypowiedzi Papieskiej Komisji Biblijnej z dnia 18 czerwca 1915. Zasadniczo
jednak do katolickiej nauki o natchnieniu przyczyniły się przede wszystkim trzy encykliki: Providentissimus Deus
(1893 r.), Spiritus Paraclitus (1920 r.) i Divino Afflante Spiritu (1943 r.). Zawarte w nich pouczenia umożliwiły
wypracowanie teologom katolickim I. poł. XX wieku nauki o natchnieniu jako współdziałaniu Ducha Świętego z
pisarzami ksiąg świętych. Por. Cz. Jakubiec. Natchnienie Pisma Świętego w świetle Konstytucji „Dei Verbum”. W:
Studium Scripturae Anima Theologiae. Prace ofiarowane ks. prof. Stanisławowi Grzybkowi. Red. J. Chmiel, T.
Matras. Kraków 1990 s. 115.
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w ujęciu Vaticanum I – były prawdy objawione. W związku z tym za ich źródła uważano
Pismo święte i Tradycję. Vaticanum II w Dei Verbum 11 również użył wyrażenia divinitus
revelata, jednakże nadał mu nowe znaczenie. Objawione zostały nie tyle dogmaty, co dzieła
dokonane przez Boga w historii zbawienia. Powiązane są one ze słowami, które wyjaśniają i
utrwalają te dzieła na piśmie. Słowa te – jak mówi Vaticanum II – zostały spisane pod
natchnieniem Ducha Świętego (łac. Spiritu Sancto afflante), choć znacznie trafniej byłoby użyć
w języku polskim słowa „tchnienie”, które oddaje łacińskie afflare47. Cz. Jakubiec zauważył, że
owa odrębność widoczna jest już w tekstach dwóch encyklik niejako przygotowujących
nauczanie Vaticanum II. W Encyklice Spiritus Paraclitus jest mowa o Hieronimie, który był
przekonany, że poszczególni autorzy biblijni „z własnej chęci dopomagali Bogu dzięki Jego
tchnieniu”48. W ten sposób Hieronim podkreślał, że wkład autorów w powstanie Pisma
świętego nie był czysto mechaniczny, lecz uwzględniał ich umiejętności. W związku z tym
należało mówić o współdziałaniu autorów ludzkich z Duchem Świętym. Podobnie też w tytule
encykliki Divino Afflante Spiritu czasownik afflare użyty został dla podkreślenia twórczego
wkładu ludzkich pisarzy w powstanie Biblii49. Prawda o twórczym wkładzie ludzi w powstanie
Biblii została wyrażona wprost w drugiej części DV 11, która to wypowiedź cytowana jest w
KKK 106: „Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako
używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako
prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, czego On chciał". Analizując tę
wypowiedź należy podkreślić kilka ważnych szczegółów. Otóż na pierwszy plan zostało tutaj
wysunięte działanie Boga, nie ma natomiast nic o roli Ducha Świętego. Następnie, na
określenie czynności sporządzenia ksiąg świętych użyte zostało słowo conficere. Także i tutaj,
podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianego słowa afflare pojawiają się nawiązania do
encykliki Spiritus Paraclitus, gdzie Benedykt XV nawiązuje do Hieronima, który mówi o
udziale ludzi w powstawaniu ksiąg Pisma świętego ukazując ten udział jako „wspólnotę pracy
Boga z człowiekiem dla sporządzenia jednego i tego samego dzieła”. Podobnie też w encyklice
Divino Afflante Spiritu jest mowa o czynności sporządzania Pisma Świętego (łac. in sacro
conficiendo libro). Jedną z głównych idei tej encykliki było podkreślenie prawdy o twórczym
wkładzie ludzkich autorów w powstanie Pisma Świętego50. Sobór Watykański II uczy, że
działanie Boga w odniesieniu do pisarzy natchnionych było podobne do działania w
odniesieniu do proroków. Zdaniem Cz. Jakubca „świadczą o tym odsyłacze do tekstów
biblijnych w przypisach do tekstu Konstytucji Dei Verbum. Te bowiem teksty mówią o
dwojakim działaniu Boga: w prorokach i przez proroków. Jeśli więc Sobór stosuje to dwojakie
działanie Boga do ludzi, którzy sporządzili księgi Pisma świętego, to stąd można wnioskować,
że ci ludzie nie różnili się od proroków, przez których Bóg przemawiał i którzy przekazali na
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Por. Jakubiec. Natchnienie Pisma Świętego s. 116-119.
Tamże s. 119.
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Tamże.
50
Tamże s. 121.
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piśmie objawienie Boże51. Z tego powodu Sobór unika w odniesieniu do autorów ludzkich
takich określeń jak np. „narzędzie”, natomiast nazywa ich „prawdziwymi autorami” (veri
auctores). Określenie to zostało potem powtórzone w punkcie 106 KKK52.
Kolejny, 107 punkt KKK porusza kwestię prawdy Pisma świętego. Punkt ten składa się
z cytatu zaczerpniętego z DV 11: „Ponieważ wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, czyli
hagiografowie, powinno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem
uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej
miała być przez Pismo święte utrwalona dla naszego zbawienia”. By zrozumieć doniosłość tego
tekstu należy najpierw zauważyć, że zarówno dokumenty papieskie, jak i wypowiedzi teologów
czasu przedsoborowego mówiły o bezbłędności Pisma świętego. Kiedy jest mowa o
bezbłędności to na pierwszym miejscu jest „negatywny” aspekt zagadnienia, tzn., że Biblia nie
zawiera żadnego błędu, ponieważ jest słowem Boga.
W początkowych wersjach dokumentu o objawieniu funkcjonowało jeszcze nauczanie o
bezbłędności, jednakże później Ojcowie soborowi zdecydowali się spojrzeć na tę kwestię od
strony „pozytywnej” – mówiąc o zbawczej prawdzie Biblii. Ojcowie byli świadomi, że w Piśmie
świętym rozpatrywanym pod kątem współczesnych nauk są teksty, które trudno pogodzić z
dzisiejszym stanem wiedzy (zwłaszcza w zakresie nauk historycznych i przyrodniczych). Z
tego względu niemożliwe było utrzymanie nauki o bezbłędności Pisma świętego traktowanej w
znaczeniu absolutnym. Podobnie też nie do utrzymania było spojrzenie na Biblię w
kategoriach prawdy absolutnej. Jak zatem należało tę kwestię rozstrzygnąć? Otóż dookreślając
prawdę zawartą w Biblii jako prawdę utrwaloną z woli Bożej dla naszego zbawienia Ojcowie
ograniczyli jej absolutny charakter. Ograniczenie to ma charakter jakościowy a nie ilościowy,
tak więc Biblia jest natchniona w całości i w poszczególnych jej częściach, jednakże mówimy o
prawdzie w niej zawartej o tyle o ile odnosi się ona do zbawienia człowieka (a nie np. do detali
historycznych czy przyrodniczych)53.
Swój wywód o natchnieniu Biblii Katechizm kończy wezwaniem do tego aby wspólnota
Kościoła nieustannie odczytywała słowa Pisma świętego. W nawiązaniu do św. Bernarda z
Clairvaux zauważa, że chrześcijaństwo nie jest religią Księgi, ale jest religią Słowa Wcielonego.
Pismo nie może zatem pozostać martwą literą, lecz jego słowa winny być nieustannie ożywiane
w procesie ich odczytywania przez Kościół oświecony przez Ducha Świętego (KKK 108).
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Jakubiec. Natchnienie Pisma Świętego s. 122. Por także R.F. Collins. Natchnienie biblijne. W: Katolicki
Komentarz Biblijny. Red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy. Warszawa 2001 s. 1582-1583; P. Grech.
Further Reflections on Biblical Inspiration and Truth. „Biblical Theology Bulletin” 42(2012)2 s. 84-86.
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Jak zauważa A. Vaz, uznanie przez Dei Verbum, że pisarze natchnieni są prawdziwymi autorami Biblii jest
konsekwencją wprowadzenia krytyki literackiej do badań biblijnych, poczynając od XVIII i XIX wieku. W
badaniach tych korzystano na szeroką skalę ze studium starożytnych języków wschodnich, z historii religii. Biblię
analizowano jak każdy inny tekst pochodzący z kręgu starożytnego Bliskiego Wschodu. Zaczęto brać na serio, że
Bóg przemawiał do ludzi na sposób ludzki. Por. A. Vaz. Biblia – słowo Boga. „CommunioP” 15(1995)2 s. 18.
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Por. Grech. Further Reflections s. 86-87.
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3. Hermeneutyka biblijna w ujęciu KKK
Oprócz ukazania natury Pisma świętego Katechizm zajmuje się też wskazaniami
odnośnie do jego interpretacji. Czyni to w rozdziale trzecim artykułu III. Rozdział ten nosi
tytuł „Duch Święty – „Interpretator” Pisma Świętego. Choć w tytule jest odwołanie do Osoby
Ducha Świętego, to jednak większa część tego właśnie artykułu poświęcona została zasadom
interpretacji54. W ramach tych zasad można wyróżnić trzy „teologiczne” kryteria interpretacji
oraz cztery główne sensy Pisma świętego. Dodatkowo, mówiąc w rozdziale IV o Kanonie
Pisma Świętego Katechizm zwraca uwagę na tzw. sens typiczny.
3.1. Duch Święty jako Interpretator Pisma Świętego
Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc o interpretacji Pisma świętego zauważa w
punkcie 109, że w istocie wszystkie działania egzegetów sprowadzają się do poszukiwania
odpowiedzi na dwa główne pytania. Pierwsze brzmi: co autorzy ludzcy rzeczywiście chcieli
powiedzieć? Drugie zaś: Co Bóg chciał nam ukazać poprzez ich słowa? W kolejnym punkcie,
odwołując się do DV 12 pokazuje, w jaki sposób można szukać odpowiedzi na pierwsze z
wymienionych pytań: „W celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić
okoliczności ich czasu i kultury, «rodzaje literackie» używane w danej epoce, a także przyjęte
sposoby myślenia, mówienia i opowiadania. Inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w
różnego rodzaju tekstach historycznych, prorockich, poetyckich czy w innych rodzajach
literackich”. Powyższe postulaty badawcze wchodzą w skład metody historyczno-krytycznej,
która jest podstawową metodą w naukowym studium starożytnych tekstów i w egzegezie
posoborowej przyznawane jej jest niezmiennie miejsce naczelne55. Druga fundamentalna
zasada interpretacji Biblii, przytoczona w KKK 111 mówi: „Pismo święte powinno być czytane
i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane”. Także i ta wypowiedź
katechizmu nawiązuje do DV 12. Warto jednak postawić pytanie, co ta zasada oznacza,
ponieważ sformułowana została dość ogólnie. Katechizm precyzuje ją w punktach 112-114,
podając trzy kryteria interpretacji.
Pierwsze z nich brzmi: należy zwracać uwagę na „treść i jedność całego Pisma świętego”.
Choć Pismo święte powstawało na przestrzeni ponad tysiąca lat (jeśli wliczymy tradycje ustne
poprzedzające spisanie) w różnych środowiskach, czasem oddalonych od siebie mentalnie, to
jednak wykazuje ono zdumiewającą jedność, jeśli chodzi o ukazywanie „Bożego zamysłu,
którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem” (KKK 112). Bóg objawiał się w historii
swojego ludu. Objawienie to zaczęło się realizować w historii Izraela. Choć pierwsze
wydarzenia, które można umieścić w procesie objawiania się Boga związane są z osobami
Patriarchów (datowanych mniej więcej na XIX-XVIII w. przed Chr.), to ich spisywanie
zaczęło się później (epoka Dawida – Salomona). Między tymi dwiema epokami był czas
odkrywania i kształtowania się tradycji, która potem przyjęła formę literacką. Przekazywano
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Szeroko to zagadnienie od strony teoretycznej i praktycznej porusza S. Szymik. Rola Ducha Świętego w procesie
interpretacji Biblii. „Roczniki Teologiczne” 46(1999)1 s. 5-19.
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Szerzej na temat tej metody, jej genezy i oceny zob. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej. Interpretacja Biblii
w Kościele. W: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów
polskich (Rozprawy i Studia Biblijne 4). Red. R. Rubinkiewicz. Warszawa 1999 s. 28-33.
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zatem tradycje o wydarzeniach, w których Bóg się objawiał. Trzeba jednak zauważyć, że nie
przekazywano samych tylko faktów, lecz towarzyszyło im słowo interpretujące te fakty. Fakty
zatem były wyjaśniane przez słowa. Objawienie to nie było jednak procesem czysto
wewnętrznym. Widać tu było aktywną obecność Ducha Bożego, określanego jako Moc Boga.
Stąd często na kartach Starego Testamentu pojawiają się wzmianki o tym, że „Duch JHWH
zstąpił na kogoś, że kogoś opanował, poruszył czy poprowadził. Widać to na przykładzie
Księgi Sędziów (por. np. Sdz 3,10; 6,34; 11,29; 13,25; 14,6). Działanie Ducha JHWH
widoczne było także w życiu proroków. Można powiedzieć, że izraelski profetyzm był
fenomenem, dzięki któremu rozwinęła się duchowość narodu wybranego oparta na
świadomości działania Boga w historii. Sami prorocy także mieli świadomość tego, że
towarzyszy im Duch Pana (por. Iz 42,1; 48,16; 59,21; 61,1; Mi 3,8; Ez 2,2; 3,12-14; 11,5).
Słowo prorockie jawiło się zatem jako słowo Boże ukazujące działanie Ducha56. A. Vaz ten
etap historii zbawienia podsumowuje następująco: „z jednej strony wiara Izraela, poruszanego
przez Ducha Bożego sprawiała, że Boże objawienie realizowało się w życiu i słowie ludzkim. Z
drugiej zaś strony, ale i równocześnie, to Objawienie/Słowo Boga tworzyło wspólnotę
zbawienia, stając się mocnym zwornikiem, źródłem wzrostu wzajemnego, oraz ukazując
wewnętrzną relację między Słowem Boga a Ludem Bożym”57.
Ten sam Duch obecny jest w życiu Jezusa (por. Mt 4,1; Łk 3,22; 4,18), a potem w życiu
Kościoła apostolskiego. Sam Jezus przyrzekł uczniom dar Ducha. Miał On przypominać im
wszystko, co Jezus mówił na ziemi i miał prowadzić do „całej prawdy”, czyli do całkowitego
zrozumienia przyniesionego przez Jezusa Objawienia (Por. J 14,26; 16,13). Duch towarzyszy
Apostołom w ich dziele głoszenia Ewangelii (por. Dz 2,4; 4,8; 6,5; 7,55; 11,24; 13,9). Można
wręcz powiedzieć, że Duch osobiście kieruje działalnością ewangelizacyjną Kościoła
apostolskiego (por. Dz 8,29-39; 10,19-48; 11,12.15n; 13,2-4; 20,28f). Jeśli w tym dziele
przekazywania słów Jezusa towarzyszył uczniom Duch, to logiczne jest, że był On również
obecny przy spisywaniu tychże słów. „Skoro ożywił i «zmaterializował» Plan Boży pośród
ludzi, którego szczytem jest Wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa (por. Hbr 1,1n), i
skoro nadal ożywia ustny przekaz Słowa Bożego w rozprzestrzenianiu "duchowego"
dziedzictwa Jezusa, to nie może tenże Duch Boży być nieobecny w tak istotnej i definitywnej
chwili, kiedy historia zbawienia, ukazująca tenże Plan, zostaje powierzona «pamięci» spisanej,
aby za pomocą Księgi dotrzeć do wszystkich ludzi”58. Z tego wynika mocne przekonanie
Kościoła o natchnieniu ksiąg biblijnych utrwalających na piśmie historię zbawienia. Sobór
Watykański II w Dei Verbum 11 odwołuje się do następujących tekstów: J 20,31; 2 Tm 3,16; 2
P 1,19-21; 3,15-16. Co prawda tylko w jednym z nich (2 P 1,19-21) jest wprost powiedziane,
że autorzy byli „niesieni przez Ducha Świętego”, jednakże w każdym z nich podkreślone jest
działanie Boga, a zatem Duch nie został z tego działania wykluczony. Skoro więc jeden i ten
sam Duch Boży jest obecny od samego początku zaistnienia wydarzeń stanowiących treść
Objawienia aż po ich utrwalenie na piśmie logiczne jest, że Pismo święte, choć z literackiego
punktu widzenia składa się nierzadko z ksiąg bardzo różniących się formą literacką czy
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językiem, to jednak wszystkie one stanowią powiązaną wewnętrznie całość, bo mają jedno
Źródło i ukazują jeden Plan Boga. W związku z tym przy interpretacji Pisma świętego należy,
jak uczy KKK 112 zwracać uwagę na treść i jedność całego Pisma świętego, bo wypływają one
z faktu działania jednego i tego samego Ducha Bożego w ludziach59.
Drugie z kryteriów mówi o czytaniu Pisma w „żywej Tradycji całego Kościoła”. W tym
miejscu powstaje pytanie o rolę Ducha Świętego w tym procesie czytania. Odpowiedzieć na nie
można odwołując się do samej Biblii. Teksty Ewangelii pokazują, że rozumienie objawienia się
Boga przez ludzi jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Ewangeliści podkreślają ten fakt
wskazując wielokrotnie na niezrozumienie, z jakim spotykała się głoszona przez Jezusa nauka
skierowana do uczniów (por. Łk 18,34). Widać to także i po zmartwychwstaniu: uczniowie
uciekają do Emaus, ponieważ czują się rozczarowani (por. Łk 24). Spodziewali się czegoś
innego. Także Apostołowie nie chcą uwierzyć kobietom przekazującym wiadomość, że grób
jest pusty (por. Mk 16,14). Dzieje się tak dlatego, że Duch Święty nie został jeszcze dany
uczniom. Konieczność daru Ducha Świętego w przyjmowaniu Objawienia podkreślona została
przede wszystkim podczas mowy Jezusa przekazanej w relacji Janowej. Duch „nie będzie
mówił od siebie”, ale – jak podkreśla Jezus – „z mojego weźmie i wam objawi”, doprowadzając
uczniów do całej prawdy (por. J 16,13-15). H. Urs von Balthasar zauważa, że owo
prowadzenie przez Ducha do całej prawdy to proces, który w ziemskiej historii nie jest
procesem zakończonym. Musi dokonywać się on w ramach określonych struktur, ponieważ w
przeciwnym razie prowadziłby do bezładu. Struktury te powinny być analogiczne do
Wcielenia Słowa w duchową i cielesną strukturę człowieka. Stąd też objawienie Ducha
dokonuje się „w ramach utworzonych przez Niego struktur: w Kościele wraz z przynależącymi
do niego Pismem świętym i Tradycją […] takie elementy są warunkiem ciągle
kontynuowanego, żywego Objawienia Ducha: w zawsze nowym, pogłębiającym spojrzeniu
Świętych, w coraz większym oczyszczeniu tego, co rodzimie chrześcijańskie, z obcych
elementów […] w ciągle żywy świadectwie chrześcijan aż do męczeństwa, które przepowiedział
im Jezus, w coraz głębszej modlitwie”60. Tak więc czytanie Pisma w żywej Tradycji całego
Kościoła oznacza otwarcie się na działanie Ducha Świetego – Interpretatora Biblii, który
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Sobór Watykański usilnie domagał się, żeby dostęp do Pism został ułatwiony na wszelkie sposoby (Dei Verbum
22; 25). Trzeba zaważyć, że ten rodzaj lektury nigdy nie został całkowicie zaniechany, ponieważ wierzący czytał i
interpretował stale Pismo w wierze Kościoła i następnie wnosił do wspólnoty owoc swej lektury, aby ubogacić
wspólną wiarę” (Interpretacja Biblii w Kościele s. 77).
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został przekazany Kościołowi i w Nim trwa. Widać to dobrze w tekście Dz 2,1-11 opisujących
Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów będących fundamentem Kościoła. Dzięki działaniu
tego Ducha możliwe staje się, aby mieszkańcy całego wówczas znanego świata słyszeli „wielkie
dzieła Boże” opowiadane im w zrozumiały dla nich sposób. Biblia jako owoc apostolskiej
katechezy jest Księgą powstałą w Kościele i przeznaczoną dla Kościoła, stąd też pełne
odczytanie treści w niej zawartych możliwe jest tylko wtedy jeśli czytana jest w łączności z tą
wspólnotą61.
Trzecie kryterium poprawnej interpretacji Pisma świętego każe uwzględniać „analogię
wiary”. KKK 114 stwierdza, że przez analogię wiary należy rozumieć „spójność prawd wiary
między sobą i w całości planu Objawienia”. Zasada analogii wiary – jak stwierdza S. Szymik –
ma nieco inną funkcję, w odróżnieniu od dwóch wcześniejszych. Dwie pierwsze podkreślają
działanie Ducha Świętego w przeszłości i dzisiaj62, natomiast analogia fidei ma funkcję bardziej
pomocniczą. Reguła ta ma podstawę w tekście Rz 12,1, gdzie Paweł zwraca się do tych, którzy
mają dar proroctwa, aby korzystali z tego charyzmatu zgodnie z wiarą (kata ten analogian tes
pisteos). Mają być zatem wierni temu, w co wierzy Kościół. Zasada ta oznacza zgodność
interpretacji jakiegoś tekstu biblijnego z całokształtem prawd wiary nauczanych przez Kościół
Tak samo, jak sens jakiejś wypowiedzi Pisma świętego nie może być sprzeczny z innymi
wypowiedziami tegoż Pisma, tak samo nie może on stać w opozycji do całości doktryny
katolickiej. Jest to zatem kryterium „negatywne”, bo odrzucające każdą interpretację, która jest
niezgodna z całokształtem nauki Kościoła. Niemniej jednak jest bardzo ważna, ponieważ
chroni badaczy przed interpretacjami pochopnymi i pozwala uniknąć wszelkich skrajności63.
Analogia wiary powiązana jest ściśle z tym, co Sobór Watykański II nazywa sensus fidei.
Konstytucja Lumen Gentium określa ów zmysł wiary następująco: „Ogół wiernych, mających
namaszczenie od Świętego (por. 1 J 20,20 i 27) nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną
swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od
biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich ujawnia on swą powszechną zgodność w
sprawach wiary i obyczajów” (LG 12). Tenże zmysł wiary – jak mówi dalej Sobór – jest
61

To podkreślenie jest bardzo ważne, ponieważ często można spotkać opinie, jakoby Pismo Święte i Kościół były
rzeczywistościami od siebie oddzielonymi. Skutkiem tego są poglądy sugerujące np. manipulacje pierwotnego
Kościoła dokonywane na tekście biblijnym, albo np. oskarżanie o to, że niektóre księgi nie znalazły się w kanonie
biblijnym. Otóż trzeba jasno powiedzieć, że Pismo święte nie jest czymś autonomicznym względem wspólnoty
Kościoła. Pismo jest Księgą powstałą w Kościele i dla Kościoła. Zredagowali je ludzie żyjący we wspólnocie
Kościoła. Nie można mieć więc pretensji do nich, że nie kierowali się względami, które są w opozycji do Kościoła
(np. że nie włączyli do kanonu wszystkich starożytnych tekstów, nawet tych, które pochodziły z różnych
środowisk sekciarskich czy wręcz wrogich chrześcijaństwu). S. Symik (Rola Ducha Świętego, s. 14) zauważa:
„Miejscem działalności Ducha Świętego jest przede wszystkim Kościół i ta prawda stanowi właściwy teologiczny
kontekst odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę Ducha Świętego w procesie interpretacji Biblii”.
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Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini stwierdza: „Kościół żyje pewnością, że jego Pan, który mówił w
przeszłości, nieustannie przekazuje dzisiaj swoje słowo w żywej Tradycji Kościoła oraz w Piśmie Świętym” (p.
18).
63
Por. S. Szymik. Benedykta XVI hermeneutyka wiary. „Biblical Annals” 2(2012) s. 224; M. Filipiak. Człowiek
współczesny a Stary Testament (Jak rozumieć Pismo Święte 1). Lublin 1982 s. 92; K.-H. Menke. Analogia fidei.
W: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd.1. Red. W. Kasper i inni, Freiburg – Basel – Rom – Wien 1993 kol.
574-577.
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owocem działania Ducha Świętego w Kościele („wzbudzany i podtrzymywany przez Ducha
Prawdy”). Egzegeta otwarty zatem na działanie Ducha Świętego owoce swoich badań lokuje
zawsze w przestrzeni wyznaczanej przez powszechną wiarę całego Kościoła.
3.2. Nauka KKK o sensach biblijnych
Katechizm mówiąc o sensach biblijnych wymienia – zgodnie ze starożytną tradycją –
dwie ich grupy: sens dosłowny oraz sens duchowy, w ramach którego wyróżnia sens
alegoryczny, moralny i anagogiczny (KKK 115). Ponadto omawiając jedność Starego i
Nowego Testamentu wspomina jeszcze o typologii.
Definicja sensu dosłownego brzmi następująco: „Jest to sens oznaczany przez słowa
Pisma świętego i odkrywany przez egzegezę, która opiera się na zasadach poprawnej
interpretacji” (KKK 116). Do tej definicji Katechizm dodaje jeszcze wypowiedź Tomasza z
Akwinu, który pisze: „wszystkie rodzaje sensu Pisma świętego powinny opierać się na sensie
dosłownym”64. W ten sposób Katechizm podkreśla, że sens dosłowny jest podstawowym,
jakiego należy poszukiwać w naukowych badaniach nad Biblią65. Sens dosłowny jest sensem,
do odkrycia którego zmierzają badania prowadzone metodą historyczno-krytyczną. Dzięki
nim badacz odnajduje przesłanie tekstu w takiej postaci, w jakiej był on redagowany przez
autora66. Trzeba jednak pamiętać, że aby odkryć sens dosłowny nie wystarczy przetłumaczyć
tekstu słowo w słowo, ale trzeba uwzględnić literackie konwencje epoki, w której tekst powstał.
W związku z tym np. metaforę zalicza się do sensu wyrazowego. Dokument Papieskiej
Komisji Biblijnej podaje tutaj jako przykład tekst Łk 12,35, gdzie wyrażenie Jezusa: „Niech
będą przepasane biodra wasze” trzeba ujmować w kluczu metaforycznym. Oznacza on
wezwanie do ciągłej gotowości. Z tego względu dla odkrywania sensu dosłownego konieczna
jest dobra znajomość języków biblijnych wraz z jego idiomatyką, znajomość gatunków
literackich. Wspomniany już dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (15 kwietnia 1993 r.),
który ukazał się kilka miesięcy po Katechizmie podaje nieco inną definicję sensu dosłownego:
„jest to sens, który został wyrażony wprost przez ludzi jako pisarzy natchnionych”. Jeszcze inną
definicję podaje R.E. Brown: „Sens, który był bezpośrednio zamierzony przez ludzkiego autora
i przeniesiony przez słowa spisane”67. W tym miejscu warto jeszcze postawić pytanie o to, czy
dany tekst biblijny może mieć jeden sens wyrazowy. Generalna zasada głosi, że tak, niemniej
jednak pojawiają się wyjątki, kiedy to pisarz natchniony w sposób świadomy nawiązywał do
wielu poziomów tej samej bogatej rzeczywistości (widoczne jest to zwłaszcza w Ewangelii
64

Tomasz z Akwinu. Summa theologiae I,1,10 ad 1.
Literatura na temat sensów biblijnych jest dość bogata. Z najważniejszych opracowań w języku polskim można
tu wymienić: T.M. Dąbek. Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele”. W:
Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (Rozprawy i
Studia Biblijne 4). Red. R. Rubinkiewicz. Warszawa 1999 s. 178-195; R.E. Brown, S.M. Schneiders, M.
Wojciechowski. Hermeneutyka Biblijna. W: Katolicki Komentarz Biblijny. Red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E.
Murphy. Warszawa 2001 s. 1786-1817 (zwł. s. 1789-1796).
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Od sensu dosłownego (fr. sens littéral) należy odróżnić sens literalistyczny (fr. sens littéraliste). Ten drugi jest
sensem, do którego odwołują się zwolennicy fundamentalistycznej lektury Biblii (np. Świadkowie Jehowy)
67
Interpretacja Biblii w Kościele s. 62; R.E. Brown, S.M. Schneiders, M. Wojciechowski. Hermeneutyka Biblijna s.
1789. Definicja Browna, podkreślająca intencję autora, rodzi pytanie, czy zawsze jesteśmy w stanie ją odkryć.
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Janowej). Ponadto trzeba pamiętać, że oprócz intencji autora natchnionego istnieje jeszcze
działanie Boga. Ono może sprawić, że niektóre zdania w odbiorze mogą brzmieć
wieloznacznie68.
Oprócz sensu dosłownego (wyrazowego) istnieje jeszcze grupa sensów określanych jako
sensy ponaddosłowne. Mówi się tutaj także o sensach duchowych. Mówiąc o sensie duchowym
Katechizm stwierdza: „Ze względu na jedność zamysłu Bożego nie tylko tekst Pisma świętego,
lecz także rzeczywistości i wydarzenia, o których mówi, mogą być znakami” (KKK 117).
„Definicja” ta nie jest zbyt precyzyjna. Znacznie lepiej ujmuje to dokument o interpretacji
Biblii w Kościele: sens duchowy to „sens wyrażany przez teksty biblijne, czytane pod
natchnieniem Ducha Świętego w kontekście tajemnicy paschalnej Chrystusa i nowego życia,
które z niego wynika”69. Chodzi to zatem o ponowne odczytywanie przede wszystkim Starego
Testamentu. Sens moralny KKK określa następująco: „Wydarzenia opowiadane w Piśmie
świętym powinny prowadzić nas do prawego postępowania. Zostały zapisane "ku pouczeniu
nas" (1 Kor 10, 11)” (KKK 117), zaś sens anagogiczny pozwala „widzieć pewne rzeczywistości
i wydarzenia w ich znaczeniu wiecznym; prowadzą nas (gr. anagoge) do naszej Ojczyzny. W
ten sposób Kościół na ziemi jest znakiem Jeruzalem niebieskiego” (KKK 117). W tym
kontekście Katechizm przytacza dwuwiersz pochodzący z czasów Średniowiecza:
Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Moralis quid agas, quo tendas anagogia70.
I. de la Potterie komentując ten dwuwiersz stwierdza, że littera odnosi się do faktów
historycznych. Pozostałe trzy elementy stanowią różne aspekty rozumienia duchowego.
Alegoria to przedmiot wiary – „tajemnica” zakryta przed ludźmi w historii. Do pojęcia
tajemnicy odwoływali się często Ojcowie Kościoła, aby wyjaśnić w ten sposób głęboki sens
dziejów zbawienia i Pisma. Alegoria w egzegezie jest zatem odkrywaniem ukrytego znaczenia
tekstu Pisma, jest objawieniem „prawdy zbawienia”. Sens moralny odnosi się do moralnego i
religijnego życia chrześcijanina. Jest on rozwinięciem alegorii. Ponieważ alegoria jest
przedmiotem wiary, topologia jawi się jako sens ukazujący moralność wypływającą z tej wiary.
Chodzi o odtworzenie tajemnicy Chrystusa i Kościoła w życiu wierzącego. Anagogia wskazuje
na dążenie do celów ostatecznych. Stanowi zatem perspektywę otwarta na wieczność71.
Epoka nowożytna oparta w dużej mierze na skrajnym racjonalizmie zachwiała nieco
egzegezą duchową Pisma świętego. Ostatnie dziesięciolecia pokazują jednak, że następuje
68

Dąbek. Sensy Pisma świętego s. 181-182.
Interpretacja Biblii w Kościele s. 64.
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Rozróżnienie czterech sensów pochodzi od Jana Kasjana (†ok. 435). Mówi on o sensach: historycznym czyli
dosłowny, alegorycznym czyli chrystologicznym, topologicznym czyli moralnym (antropologicznym) oraz o
sensie anagogicznym czyli eschatologicznym. Jan Kasjan wyjaśnia to na przykładzie Jerozolimy. Wspomniana w
Biblii Jerozolima w sensie dosłownym oznacza miasto żydowskie, w sensie alegorycznym – Kościół Chrystusowy,
w sensie topologicznym – ludzką duszę, zaś w sensie anagogicznym – miasto niebiańskie. Patrząc na teksty
biblijne w takim kluczu uważano, że sens dosłowny ma wartość historyczną, zaś pozostałe są ważne dla wiary i
postępowania. W egzegezie średniowiecznej dominował sens ponaddosłowny, z którego korzystano m.in. w
kaznodziejstwie. Por. R.E. Brown, S.M. Schneiders, M. Wojciechowski. Hermeneutyka Biblijna s. 1799.
71
Por. I. de la Potterie. Czytanie Pisma świętego „w Duchu”: czy możliwe jest obecnie patrystyczne czytanie Biblii?.
„CommunioP 6(1986)3 s. 47-48.
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powrót do tego rodzaju egzegezy. Widoczne jest to zwłaszcza w odkrywaniu i korzystaniu z
bogactw egzegezy patrystycznej. Stanowi ona bowiem świadectwo odczytywania Biblii „w
Duchu”, w którym została napisana. Stanowi zatem realizację postulatu zawartego w 12
punkcie Dei Verbum.
W tym miejscu trzeba jeszcze wspomnieć o typologii. Katechizm w punktach 128-130
stwierdza, że Kościół już w czasach apostolskich podkreślał jedność Bożego planu zawartego
na kartach obu Testamentów. Tę jedność odkrywał korzystając z typologii, która w dziełach
Bożych Starego Testamentu rozpoznaje figury tego, czego Bóg dokonał w epoce Nowego
Testamentu w Osobie Syna Bożego. Lektura typologiczna – według Katechizmu – to lektura
Starego Testamentu w świetle Chrystusa i Jego tajemnicy paschalnej. Typologia ukazuje
wypełnienie planu Bożego w pełni czasów. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej mówi o
typologii, że jest jednym z możliwych aspektów sensu duchowego. Należy on nie tyle do
Pisma, co do rzeczywistości wyrażonej przez Pismo. Np. Adam jawi się jako typ (figura)
Chrystusa (por. Rz 5,14), potop jako figura chrztu (1 P 3,20-21).
***
Przeprowadzone analizy pozwalają na przedstawienie następujących wniosków
końcowych:
Nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat Pisma Świętego jest mocno
oparte na nauce Soboru Watykańskiego II. W sposób szczególny źródłem nauczania KKK
jest soborowa Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, do której odwołuje
się wielokrotnie. Nauczanie Katechizmu jawi się zatem jako zwieńczenie przełomu, jaki w
rozumieniu Objawienia Bożego zapoczątkowała konstytucja Dei Verbum.
Katechizm Kościoła Katolickiego prezentuje historio-zbawczą koncepcję Objawienia.
Objawienie Boże nie jest zatem objawieniem poszczególnych dogmatów, lecz należy je
traktować jako wpisane w Boży plan zbawienia. Plan ten obejmuje szereg wydarzeń
uporządkowanych zgodnie z Bożym zamysłem. Poprzez te wydarzenia Bóg daje się poznać
człowiekowi. Objawienie to jednak nie same tylko wydarzenia. Objawienie stanowią także
słowa, które te wydarzenia interpretują.
Katechizm powtarza naukę Dei Verbum na temat relacji Pismo święte a Tradycja.
Pismo święte i Tradycja to dwa różne sposoby przekazywania Objawienia, które wypływają z
jednego źródła. Tradycja to nie przekazywanie statycznie pojmowanej treści doktrynalnej.
Tradycja i Pismo święte złączone razem stanowią jeden depozyt słowa Bożego przekazany
Kościołowi.
Jedynym prawdziwym Słowem Pisma świętego jest Chrystus. Bóg wypowiada to
Słowo w pełni się objawiając człowiekowi.. Konsekwencją tej prawdy jest stwierdzenie Soboru
przytoczone przez KKK, że „Kościół zawsze czcił Pismo święte, podobnie jak czci Ciało
Pana”.
KKK podkreśla prawdę o natchnionym charakterze ksiąg Pisma świętego. Precyzyjna
analiza łacińskiej terminologii (użytej w Dei Verbum i powtórzonej w KKK) związanej z
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natchnieniem pokazuje jednak, że nie przekreśla ono aktywnej roli autorów ludzkich, którzy w
ślad za Dei Verbum zostali określeni jako veri auctores.
Pismo święte uczy prawdy zbawczej przekazując ją wiernie i bez błędu. Wpisując się w
nurt nauczania soborowego KKK odchodzi od mówienia o bezbłędności Pisma świętego.
Podejmuje natomiast pozytywne ujęcie tego zagadnienia prowadzając pojęcie zbawczej prawdy.
W związku z tym nie należy rozpatrywać np. danych przyrodniczych pojawiających się w
Biblii w kategoriach prawda (absolutna) – fałsz.
Pismo święte powinno być interpretowane w Duchu, w którym zostało napisane.
Duch Święty, który oddziaływał na autorów ludzkich pozwala czytelnikowi, który na Niego
się otwiera, odnajdywać Boży zamysł zawarty w ludzkich słowach. W związku z tym KKK
podaje trzy zasady szczegółowe interpretacji „w Duchu”. Należy zwracać uwagę na treść i
jedność całego Pisma świętego, należy czytać Pismo w żywej Tradycji całego Kościoła, należy
wreszcie uwzględniać analogię wiary. Te trzy kryteria są ściśle związane z działaniem Ducha
Świętego: najpierw w autorach ludzkich Pisma świętego, a następnie w Kościele zgłębiającym
Objawienie.
KKK mówiąc o sensach biblijnych naczelne miejsce daje sensowi wyrazowemu.
Docenia jednakże grupę sensów określanych mianem duchowych. Zgodnie ze starą tradycją
Kościoła zauważa sens alegoryczny, moralny i anagogiczny. Mówiąc o relacji między Starym i
Nowym Testamentem dostrzega znaczenie typologii.
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Piękno wiary – Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego jest owocem szerokiej współpracy i wytężonej pracy
wielu osób. Czytając go dostrzec można przedziwną jedność Bożego misterium i Bożego
zamysłu zbawienia, a także centralne miejsce Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wszystkie cztery
części Katechizmu są ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą doskonałą całość: misterium
chrześcijańskie jest przedmiotem wiary, jest ono celebrowane i przekazywane w liturgii, jest
obecne by oświecać i umacniać dzieci Boże w ich działaniu, stanowi podstawę naszej modlitwy,
której uprzywilejowaną formą jest „Ojcze Nasz”, wreszcie jest przedmiotem naszego błagania,
uwielbienia i wstawiennictwa1.
1. Ukierunkowanie katechezy. Dobry Pasterz – logo katechizmu
Rysunek który widnieje na okładce Katechizmu przedstawia fragment chrześcijańskiej
płyty nagrobnej z końca III wieku, znajdującej się w katakumbach Domitylli w Rzymie. Obraz
ten przedstawia pasterza odpoczywającego wraz z owieczką pod drzewem. Jedną ręką wspiera
się on na lasce, w drugiej trzyma flet, którym wydaje kojące uszy dźwięki2.
Ten bukoliczny obraz pochodzenia pogańskiego u chrześcijan symbolizuje odpoczynek i
szczęście, które dusza zmarłego odnajdzie w życiu wiecznym. Obraz ten przedstawia także
całościowe znacznie Katechizmu. Chrystus Dobry Pasterz, trzymając w lewej swej dłoni laskę
pasterską, prowadzi i strzeże swój lud.
W Nowym Testamencie owca jest obrazem ludu Bożego, a Chrystus jest jej pasterzem.
Obraz ten odnosi się do sytuacji zagrożenia wspólnoty wierzących w Jezusa, które może
pochodzić z zewnątrz lub z jej wnętrza. Chrystus – pasterz gromadzi wokół siebie wierzących i
strzeże ich zarówno od prześladowców, jak i fałszywych pasterzy – przywódców. O zaufaniu
wierzących do Jezusa mówi obraz pasterza wyprowadzającego swoje stado na pastwisko, który
jest rozpoznawany przez owce podążające za jego głosem. Gra on na flecie trzymanym prawej
dłoni, przyciąga je melodyjną symfonią prawdy oraz pozwala im spocząć w cieniu „drzewa
życia”, swego odkupieńczego Krzyża, który otwiera na nowo raj3.

1

Por. Jan Paweł II. Konstytucja Apostolska Fidei Depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła
Katolickiego opracowanego po Soborze Powszechnym II. Watykan 1992.
2
Por. T. Panuś. O ilustracjach w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Catechetica Porta Fidei. Red. A. Kiciński,
P. T Goliszek. Lublin 2012 s. 183-184.
3
Por. KKK s. 4.
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W tym miejscu warto zauważyć, iż przedstawiony na rysunku motyw, nawiązuje do
mitologii pogańskiej bowiem w tych samych Katakumbach Domitylli znajduje się fresk,
pozostający z nim w ścisłym związku. Przedstawia on Orfeusza pośród zwierząt i drzew,
trzymającego w ręku lirę, a w prawym plektron- płytkę, którą uderza w struny. Z mitologii
greckiej wiadomo, że jego śpiew sprawiał, że w wąwozach gór Olimpu ryś szedł wraz ze lwem,
jeleń podążał z żółwiem, nad jego głową przelatywały chmary ptaków, nawet drzewa i kamienie
ruszały z miejsca. Jak zauważa Tadeusz Panuś- Kościół starożytny zabiegając o świat pogański,
posługiwał się jego językiem zawartym w mitach i przenosił cechy Orfeusza na Chrystusa. Św.
Klemens Aleksandryjski pisał: „Nasz Chrystus jest tym cudownym pieśniarzem, o którym
opowiadają wasze mity […] Spójrz co mogła sprawić Jego nowa pieśń: kamienie i zwierzęta
przeobraził w ludzi, a ci którzy pomarli bez nadziei na dalsze istnienie, ożyli gdy usłyszeli jego
śpiew”. Chrystus jako paidagogos, znający życie i nauczający udanego życia. Święty Klemens
rozumiał „dobrą nowinę” przyniesioną przez Chrystusa jako śpiewanie pieśni chwytającej za
serce. Ta pieśń obejmuje całego człowieka, nie tylko jego umysł lecz także duszę i ciało, wiążąc
go z całym pozostałym stworzeniem4.
Rysunek widniejący na okładce Katechizmu, był dla pierwszych chrześcijan
wyobrażeniem szczęśliwego końca wszystkich spraw, symbolicznym obrazem pokoju
obejmującego cały świat, przedstawionym w opowiadaniu o raju i w proroctwach Starego
Testamentu. Nowa, kojąca pieśń Pasterza potrafi całkowicie przemienić człowieka.
2. Maryja nasza przewodniczka po wierze. Wyznanie wiary
Pierwsza część Katechizmu poświęcona wyznaniu wiary ukazuje Jezusa jako Pośrednika
i pełnię objawienia, jedyne Słowo Pisma Świętego. W tematykę tej części Katechizmu
wprowadza czytelnika fresk z początku III wieku znajdujący się w katakumbach świętej
Pryscylli w Rzymie.
Św. Pryscylla jest wspominana w Rzymskim Martyrologium. Poświęciła większą część
swojego majątku i swojej działalności w służbie męczennikom. Jest ona fundatorką
starożytnych katakumb i prawdopodobnie ofiarowała ziemię, na której zostały one
zbudowane. Uważa się, że Św. Piotr, apostoł, korzystał z posiadłości należącej do niej, która
mieściła się przy Via Salaria, i była dla niego miejscem działalności w Rzymie. W roku 98, św.
Pryscylla została zamknięta w amfiteatrze, gdzie wypuszczono lwa aby ją zabił, stało się jednak
coś wręcz przeciwnego, lew zaczął lizać jej stopy. Została wówczas ponownie zabrana do
więzienia i zabita. Orzeł strzegł jej ciała, dopóki nie zostało ono pochowane w jej własnych
katakumbach na wzgórzu Aventyńskim. Około czwartego wieku na wzgórzu tym został
wybudowany kościół, dedykowany Św. Pryscylli, gdzie złożono jej relikwie5.
Omawiany obraz jest pierwszym przedstawieniem Najświętszej Dziewicy, jest to jeden z
najstarszych zabytków sztuki chrześcijańskiej. Wyobraża on misterium Wcielenia Syna
Bożego, które stanowi centrum wiary chrześcijańskiej. Po lewej stronie widać ludzką postać,
która wskazuje gwiazdę znajdującą się nad Dziewicą z Dzieciątkiem. Prorok, jest na nim
4
5

Por. Panuś. O ilustracjach s.184.
Por. b.a. Nasza Patronka. http://www.stpriscilla.org/about_pl.php, (06. 04. 2013 r.)
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prawdopodobnie Balaam, wskazując na gwiazdę ogłasza, że „wschodzi Gwiazda z Jakuba” (Lb
24,17). Jest to symbol oczekiwania Starego Przymierza, a także błaganie upadłej ludzkości
skierowane do Zbawiciela i Odkupiciela6.
Pragnienie Boga jest trwale wpisane w serce człowieka, został on stworzony przez Boga i
dla Boga, który nie przestaje przyciągać go do siebie i tylko w Nim człowiek znajdzie prawdę i
szczęście, których nieustannie szuka: „Szczególny charakter godności ludzkiej polega na
powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem
już od chwili narodzin: istnieje bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest
zawsze z miłości zachowywany i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny
nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi” (KDK 19; KKK 27, 528)7.
W osobie Maryi i dzięki niej spełniły się Boże obietnice, to ona dała Jezusa ludziom.
„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo” (Ga 4,4-5). Każdy człowiek tak jak Maryja ma przyjmować Słowo, żyć
tym słowem, formować się według niego. Tak jak Ona towarzyszyła Jezusowi od
najwcześniejszych lat, tak samo chce towarzyszyć ludziom na drodze ich ziemskiego życia.
Każdy człowiek spoglądając na omawiany obraz widzi Matkę, która trzyma w rękach swoje
dziecko, może w jej ramionach zobaczyć także siebie. Maryja będzie mu towarzyszyć i
poprowadzi go po drodze wiary.
Katechizm konsekwentnie podkreśla centralne miejsce Jezusa Chrystusa, w którego
wierzymy, Jednorodzonego Syna Bożego, który został posłany przez Ojca i za sprawą Ducha
Świętego stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi, by być naszym
Zbawicielem. W Maryi Matce Zbawiciela obecny jest najczystszy obraz Kościoła8.
3. Liturgia i sakramenty uzdrawianiem z grzechów. Celebracja misterium
chrześcijańskiego
W drugiej części Katechizm Kościoła Katolickiego porusza temat celebracji misterium
chrześcijańskiego. Część tę otwiera fresk z katakumb świętego Piotra i Marcelina w Rzymie z
początku IV wieku ze sceną przedstawiającą spotkanie Jezusa z kobietą od dwunastu lat
cierpiącą na krwotok. Została ona uleczona, gdy dotknęła płaszcza Jezusa, z którego „wyszła
moc” (por. Mk 5,25-34).
W omawianym obrazie podkreślono, iż po grzechu pierworodnym, cała ludzkość, stała
się podobna do owej chorej kobiety, a zakłócenia w zadanym człowiekowi przez Stwórcę
ukierunkowaniu ku niebu pozbawiają go w niemałym stopniu duchowego piękna. Tak jak owa
kobieta nie byłaby w stanie wyzdrowieć o własnych siłach, podobnie ludzkiej grzeszności,
zamykającej człowieka w tym co doczesne, nie potrafi on usunąć własnym wysiłkiem.
Uleczenie tej kobiety jest obrazem uzdrowienia, jakim Zbawiciel pragnie obdarzyć wszystkich
ludzi. Ogromnie ważnym zadaniem moralnym, stojącym przed każdym człowiekiem jest nie

6

KKK s. 18.
Por. Panuś. O ilustracjach s. 186.
8
Por. Tamże s. 187.
7
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dopuścić do tego, ażeby różne doczesne troski, pragnienia i namiętności pochylały go ku ziemi
i uniemożliwiały otwarcie się na moc Jezusa9.
Dziś w Kościele sakramenty są kontynuacją dzieł jakich Jezus dokonywał w ciągu swego
życia na ziemi . „Słowa i czyny Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego i misji publicznej miały
charakter zbawczy. Uprzedzały one moc jego Misterium Paschalnego. Zapowiadały i
przygotowywały to, czego miał On udzielić Kościołowi po wypełnieniu wszystkiego” (KKK
1115). Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela przez szafarzy
Kościoła w sakramentach. Sprawowane we wspólnocie Kościoła są jakby mocami, które
wychodzą z Ciała Chrystusa, aby leczyć ludzi z ran grzechu i udzielać im nowego życia w (por.
KKK 1116). Fresk przedstawiający spotkanie Jezusa z kobietą cierpiącą na krwotok
symbolizuje Boską i zbawczą moc Syna Bożego, który za pośrednictwem życia
sakramentalnego zbawia człowieka, jego ciało i duszę10.
Chrystus czeka na inicjatywę ze strony ludzi, tak jak chora kobieta nie bała się podejść
do Jezusa, tak każdy człowiek powinien kształtować w sobie umiejętność przyjęcia Jezusa
Chrystusa w sakramentach. Czym wobec tego jest sakrament? Jest mocą, która pomaga
człowiekowi, gdy przyjmie ją w sposób umiejętny, z wiarą, może wówczas wykorzystywać tę
moc w chwilach trudności w swym życiu jak i przeciwstawić się złu. Należy nieustannie
przypominać sobie i innym, że moc Chrystusa nie jest magią lecz realną łaską wspierającą
ludzkie życie. Kobieta, a w jej osobie każdy z człowiek może tej realności doświadczyć na sobie
samym.
4. Esse in Christo – Być w Chrystusie. Życie w Chrystusie
Problemy moralności życia w Chrystusie rozważa kolejna część Katechizmu Kościoła
Katolickiego wprowadzając ilustrację przedstawiającą środkowy fragment sarkofagu Juniusa
Bassusa, pochodzącego z 359 roku, a odnalezionego pod konfesją w Bazylice świętego Piotra w
Rzymie. Chrystus w chwale jest przedstawiony jako młodzieniec. Młodzieńczy wiek jest
wyrazem i podkreśleniem Jego boskości. Jako Zbawiciel zasiada na tronie niebieskim. Jego
stopy spoczywają na głowie Uranosa, pogańskiego boga nieba. Obok Chrystusa zasiadają
apostołowie Piotr i Paweł, którzy są zwróceni ku Niemu i otrzymują od Niego dwa zwoje:
Nowe Prawo. Dwaj główni apostołowie w osobach przywódców otrzymują od Jezusa, Syna
Bożego, Pana nieba i ziemi Nowe Prawo, podobnie jak Mojżesz otrzymał Stare Prawo na
górze Synaj. To Nowe Prawo nie jest wypisane na kamiennych tablicach lecz wyryte przez
Ducha Świętego w sercach wierzących. Chrystus daje moc życia według „nowego życia” (KKK
1697). Przychodzi wypełnić w nas to, co nakazał dla naszego dobra11.
Część trzecia Katechizmu podkreśla chrystocentryczne ukierunkowanie już w samym
tytule: „Życie w Chrystusie”. Chrystus jest tu przedstawiony jako wzór jedności z Ojcem.
Chrystus nazywany jest także „pierwszym i ostatecznym odniesieniem katechezy” (KKK1698).

9

Por. Panuś. O ilustracjach s. 188.
Por. KKK s. 260.
11
Por. KKK s. 400.
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Chrystocentryzm tej części Katechizmu oznacza też przezwyciężenie legalizmu w
prezentowaniu koncepcji moralności chrześcijańskiej12.
Wpatrując się w uwielbionego Chrystusa, przekazującego księgę Nowego Prawa, warto
zwrócić uwagę na ważną prawdę. Skoncentrowany na Jezusie Chrystusie Katechizm
podkreśla, że «wiara chrześcijańska nie jest „religią Księgi”. Opinia, że chrześcijaństwo na
podobieństwo judaizmu i islamu jest „religią Księgi” nie jest w pełni trafna. To prawda, że
wszystkie te trzy religie opierają się na świętej, przez Boga przekazanej, natchnionej Księdze.
W judaizmie jest to Stary Testament, w chrześcijaństwie Stary i Nowy Testament, a w islamie
Koran. Jednakże wiara chrześcijańska nie kieruje się samą tylko Księgą i nie opiera się na
spisanym słowie, ale na żywym Słowie Bożym. Ośrodkiem naszej wiary jest osoba
odwiecznego Słowa, Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem. Chrześcijaństwo jest
religią „Słowa” Bożego, „nie słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego”»
(KKK 108). Wiara chrześcijańska – podkreślał J. Ratzinger – „nie powołuje się na księgę, jako
na jedyną i najwyższą instancję dla wiernych. W jej centrum jest nie księga, lecz osoba Jezusa
Chrystusa, wieczne Słowo Boga, żywego i wyjaśniającego siebie samego poprzez słowa Pisma
Świętego. Te zaś mogą być właściwie rozumiane tylko dzięki życiu ze Słowem, w żywej relacji
z Nim”13.
Warto zwrócić uwagę na postać pogańskiego boga nieba Uranosa, na którego głowie
spoczywają nogi Chrystusa. Czy czasem nie jest tak, że ja sam zaczynam uważać się za pana
swojego życia, że mogę uczynić sobie niebo na ziemi i stanowić o swoim prawie, gdy uważam,
że wszystko mi wolno i boskie prawo nie jest mi do niczego potrzebne? Życie w Chrystusie
zaczyna się wówczas, gdy uznam Go za Pana mojego życia. Miejscem, w którym możemy
spotkać Chrystusa jest nasze serce, jednak tylko od nas zależy czy to serce spotka Jezusa i
pozwoli Mu w nim zamieszkać.
5. Panie naucz nas się modlić. Modlitwa Chrześcijańska
Czwarty filar Katechizmu Kościoła Katolickiego analizuje modlitwę chrześcijańską.
Obraz poprzedzający ostatnią część Katechizmu to miniatura z klasztoru Dionizego na Górze
Athos, wykonana w Konstantynopolu około roku 1059. Przedstawia ona modlącego się na
pustkowiu Chrystusa, który w swojej modlitwie zwraca się do Ojca. Pełni szacunku uczniowie
patrzą na Niego z pewnej odległości. Głowa Apostołów – św. Piotr, zwraca się do nich i
wskazuje Nauczyciela modlitwy chrześcijańskiej, oni zaś zafascynowani modlitwą Mistrza
proszą: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1)14.
Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia Jezusa jako wychowawcę i podkreśla, iż
przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, powoli prowadząc do Ojca. Zwracając się do tłumów,
które Ida za Nim zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie Starego
Przymierza, i otwiera je na nowość Królestwa, które przychodzi. Cały czas zmierza do tego,
12

Por. Ch. Schönborn. Misterium trynitarne jako linia przewodnia nowego Katechizmu. W: Powstanie i znaczenie
Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera. Poznań
1997 s. 167.
13
Por. Panuś. O ilustracjach s. 189-190.
14
KKK s. 572.
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aby mówić do swoich uczniów otwarcie o Ojcu i Duchu Świętym, aby w przyszłości jako
nauczyciele modlitwy mogli tę mądrość przekazywać (KKK 2607).
W Katechizmie odnajdujemy także zaczerpnięte z wielkiego bogactwa wypowiedzi
Ojców Świętych, komentarze na temat Modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz. Po raz kolejny okazuje
się, że Katechizm jest także księgą medytacji i podkreśla nadzwyczajny charakter odniesienia
Jezusa do Boga (por. KKK 443-445; 2766) Ewangelicki egzegeta Joachim Jeremias odkrył i
ukazał jako wyraz synostwa Bożego Jezusa – Jego modlitwę. U Jezusa decydującym słowem
jest słowo „Ojcze”, które możemy spotkać aż 21 razy na 22 modlitwy. Wszystkie są
prawdopodobnie w niezwykłej wprost formie Abba, która jest wyrazem dziecięcego
zawierzenia i synowskiej czci. Jednak w Starym Testamencie jak i w judaizmie niemal nie
spotyka się w modlitwie słowa Abba, które figurowałoby jako modlitwa skierowana do Boga.
Nieprawdopodobne jest więc, aby pierwsi chrześcijanie mogli stworzyć z własnej inicjatywy tak
intymną, synowską modlitwę, jaką Jezus zwraca się do Ojca. Dlatego też może pochodzić ona
tylko od Jezusa15.
Wielu ludzi nie chcąc głębiej wniknąć w modlitwę woli pozostać jej biernymi
obserwatorami. Jezus zaangażował swoje serce w słowa modlitwy skierowanej do Ojca. Tak też
właśnie powinna wyglądać modlitwa chrześcijanina. Liturgiczna modlitwa nie jest spektaklem
jednego aktora, który człowiek jako bierny obserwator ma za zadanie śledzić. Widoczna na
obrazie pustynia jest pokazaniem indywidualnej relacji człowieka z Bogiem. Jeśli się w tę relację
nie włączy, wtedy Bóg stanie się kimś dalekim, obcym. Uczniowie, także początkowo stali z
boku i z zachwytem obserwowali modlitwę Chrystusa. Oni jednak chcieli zawalczyć o osobistą
relację z Bogiem prosząc Jezusa „Panie naucz nas modlić się”. Podobny apel powinien kierować
do Chrystusa każdy człowiek pragnący nawiązać głęboką relację z Bogiem.
***
Katechizm Kościoła Katolickiego poprzez posłużenie się obrazami w celu ukazania
prawd w nim zawartych, nie tylko zwraca uwagę na całościowy, chrystocentryczny wymiar
tego dzieła, ale także doskonale wpisuje się w panującą powszechnie kulturę obrazu.
Współczesny człowiek, otoczony zewsząd obrazami, wielokrotnie nie potrafi odkodować
słowa mówionego gdyż rzeczywistość rozpoznaje tylko za ich pomocą. W związku z tym
ilustracje w Katechizmie stają się ważnym wsparciem w zrozumieniu przesłania nie tylko
Katechizmu Kościoła Katolickiego, ale także całościowego przesłania Ewangelii, za pomocą
której przemawia do nas nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus – Słowo Wcielone.

15

Por. Panuś. O ilustracjach s. 191.
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ks. mgr lic. Wojciech Kania

Recepcja Katechizmu Kościoła Katolickiego wśród studentów teologii
Rocznica ukazania się drukiem Katechizmu Kościoła Katolickiego jest sposobną okazją
do refleksji i poniekąd sprawdzenia recepcji Katechizmu wśród studentów teologii. Jest także
okazja do sprawdzenia czy wykładowcy teologii powołują się na treści tam zawarte.
Do sprawdzenia tych informacji posłużyła anonimowa ankieta, która przeprowadzona
została wśród studentów KUL. Ankieta składa się z siedmiu pytań: sześć jest zamkniętych,
natomiast jedno z pytań jest otwarte. Próba badawcza miała wynosić 60 osób i tyle zostało
przygotowanych ankiet. Spośród rozdanych ankiet wróciło 47 wypełnionych i na takiej próbie
respondentów została przeprowadzona statystyka oraz opracowane zostały wyniki.
Pierwsze pytanie Jak często wykładowcy cytują Katechizm Kościoła Katolickiego na
wykładach? Proponowane odpowiedzi: często, czasami, rzadko i nigdy. Na to pytanie 48,9 %
respondentów odpowiedziało że rzadko, 46,8 % że czasami, a tylko 4,2 % że często. Żaden z
respondentów nie zaznaczył odpowiedzi nigdy.
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Drugie pytanie Która z części Katechizmu cytowana jest najczęściej? Jako propozycje
odpowiedzi wymienione były tytuły rozdziałów Katechizmu. Według badań wykładowcy
najczęściej cytują rozdział Modlitwa chrześcijańska, taką odpowiedz wskazało 42,5 %
ankietowanych. Kolejno cytowane są: Życie w Chrystusie 29,7 %, Wyznanie wiary 21,2 %.
Najrzadziej cytowana jest rozdział Celebracja Misterium Chrześcijańskiego – taką odpowiedz
wskazało 6,3 % respondentów.

Która część Katechizmu cytowana jest
najczęściej?
Wyznanie wiary - 21,2%

Życie w Chrystusie 29,7%

Modlitwa chrześciańska 42,5%

Celebracja Misterium
Chrześcijańskiego - 6,3%
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Trzecie pytanie Na jakich zajęciach korzystasz z Katechizmu Kościoła Katolickiego?
Respondenci mieli możliwość wybrania trzech odpowiedzi, mogli także dopisać inny
przedmiot, który nie był umieszczony w odpowiedziach. Najczęściej wskazywane były
wykłady z Teologii moralnej, następnie: Prawo kanoniczne, Dydaktyka katechezy, Teologia
pastoralna, Katechetyka specjalna. Z odpowiedzi dopisanych najczęściej występowały wykłady
z Pedagogiki katolickiej, Teologii dogmatycznej, Liturgiki, Katolickiej Nauki Społecznej oraz
Biblii – istota i rola w kulturze. Siedmiu respondentów wskazało, że nie korzysta z
Katechizmu.

Na jakich wykładach korzystasz z Katechizmu Kościoła
Katolickiego?
Teologia moralna
Prawo kanoniczne
Dydaktyka katechezy
Teologia pastoralna
Katechetyka specjalna
Inne: - Pedagogika katolicka,
- Teologia dogmatyczna,
- Liturgika,
- Katolicka Nauka Społeczna,
- Biblia – istota i rola w kulturze,
Siedmiu respondentów odpowiedziało – nie korzystam.
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Czwarte pytanie Co przedstawia logo na okładce Katechizmu Kościoła Katolickiego?
Jest to pytanie otwarte. Wśród odpowiedzi, które zostały napisane najczęściej pojawiała się
odpowiedz, że na okładce Katechizmu przedstawiony jest wizerunek Dobrego Pasterza.
Następnie w mniejszej ilości ankiet pojawiały się odpowiedzi: Pasterz z fujarką, Pasterz pod
drzewem, Pasterz pod drzewem z fujarką, Pasterz, Pasterz z owieczką, Pasterz pasący owce.
Kilku respondentów odpowiedziało nie pamiętam lub nie wiem, a w dwóch przypadkach nie
padła żadna odpowiedz.

Co przedstawia logo na okładce Katechizmu Kościoła
Katolickiego?

Dobrego Pasterza
Pasterza z fujarką
Pasterza pod drzewem
Pasterza pod drzewem z fujarką
Pasterza
Pasterza z owieczką
Pasterza pasącego owce
Nie pamiętam / nie wiem
Żadnej odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło dwóch
respondentów.
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Pytanie piąte Z jakiej wersji Katechizmu Kościoła Katolickiego korzystasz? Do
wyboru podane były dwie odpowiedzi: z wersji książkowej oraz z wersji on-line. Przeważająca
większość respondentów zaznaczyła, że korzysta z wersji książkowej Katechizmu – 63,8 %, z
wersji on-line korzysta tylko 10,6 % badanych studentów. Z obydwu wersji korzysta 6,3 %
respondentów, natomiast 25,5 % nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie.
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Pytanie szóste Czy język Katechizmu Kościoła Katolickiego jest dla ciebie
zrozumiały? Odpowiedzi do wyboru były następujące: w pełni, średnio, wcale oraz nigdy nie
czytałem. W przeważającej większości 53,1 % respondentów padła odpowiedź, że język
Katechizmu Kościoła Katolickiego jest w pełni zrozumiały, 21,2 % odpowiedziało, że średnio.
Odpowiedzi wcale nie została zaznaczona. Natomiast 25,5 % respondentów zaznaczyło
odpowiedz, że nigdy nie czytało Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Czy język Katechizmu Kościoła Katolickiego jest dla ciebie
zrozumiały?

w pełni - 53,1%
średnio - 21,2%
wcale - 0%
nigdy nie czytałem 25,5%
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Pytanie siódme Do kogo skierowany jest Katechizm Kościoła Katolickiego?
Sugerowane w ankiecie odpowiedzi to: do biskupów, do księży, do wykładowców teologii oraz
do wszystkich wiernych. 97,8 % respondentów dobrze wskazało odpowiedz, że Katechizm
Kościoła Katolickiego kierowany jest do wszystkich wiernych. Jednak 2,1 % wskazało
odpowiedz, że katechizm kierowany jest do księży. Respondenci nie wskazali odpowiedzi – do
biskupów oraz do wykładowców teologii.

Do kogo skierowany jest Katechizm Kościoła Katolickiego?
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***
Po 20 latach funkcjonowania Katechizmu Kościoła Katolickiego można stwierdzić, że
jest on obecny na wykładach z teologii. Jednak sami wykładowcy korzystają z niego rzadko a
jeśli już to najczęściej z jednej części. Jeśli chodzi o studentów teologii, to wydaje się, że
korzystają z Katechizmu tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, kiedy
wykładowca zaleci znalezienie jakieś informacji. Najczęściej stosowana jest wersja książkowa a
mało doceniana wersja znajdująca się w Internecie – gdzie o wiele szybciej można znaleźć
szukany fragment.
Jak widać na podstawie przeprowadzonych badań Katechizm napisany jest językiem
zrozumiałym dla czytelników. Bolącym jest fakt, że 25,5 % studentów teologii w ogóle nie
czytało Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz to, że 2,1 % nie właściwie wskazało odpowiedz
do kogo kierowany jest Katechizm. Co zrobić, aby Katechizm obecny był bardziej w życiu i
nauce studentów teologii? Potrzeba, aby wykładowcy częściej odwoływali się do treści
zawartych w Katechizmie oraz wskazywali studentom pewne fragmenty do opracowania.
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Dialog Mistrza z uczniem.
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

Jan Paweł II 11 października 1992 r. powierzył wiernym całego świata Katechizm
Kościoła Katolickiego, prezentując go jako „punkt odniesienia” dla katechezy odnowionej u
żywych źródeł wiary1. W ten sposób w 30 lat od otwarcia Soboru Watykańskiego II (19621965) spełniło się życzenie biskupów, wyrażone podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Synodu Biskupów w roku 1985, aby opracować katechizm całej nauki katolickiej w dziedzinie
wiary i moralności. Pięć lat później, 15 sierpnia 1997 r. promulgując l’editio typica Catechismus
Catholicae Ecclesiae, Jan Paweł II potwierdził główny cel dzieła, jakim jest przedstawienie
całkowitej i integralnej nauki katolickiej, która pozwoli poznać wszystkim to co Kościół
wyznaje, celebruje, czym żyje i jak się modli w codziennym życiu.
Z okazji dziesiątej rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego i piątej
Dyrektorium ogólnego o katechizacji odbył się w Rzymie w dniach 8-11 października 2002 r.
Międzynarodowy Kongres Katechetyczny2. Uczestnicy Kongresu zwrócili się z prośbą do Jana
Pawła II o opracowanie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dla podkreślenia
dużego znaczenia Katechizmu i odpowiedzi na prośbę powstałą podczas Międzynarodowego
Kongresu Katechetycznego, Jan Paweł II w roku 2003 ustanowił Specjalną Komisję, pod
przewodnictwem kard. Josepha Ratzingera – ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary,
aby opracowała ona Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, zawierające syntezę
tych samych treści wiary. Po dwóch latach został opracowany «projekt Kompendium», który
został przesłany do konsultacji kardynałom i przewodniczącym Konferencji Episkopatów.
Projekt, w całości, został pozytywnie przyjęty w absolutnej większości, tych którzy
odpowiedzieli. Komisja, uwzględniając uwagi przygotowała tekst ostateczny3.
Kompendium było gotowe 20 marca 2005 r., lecz ze względu na chorobę i śmierć Jana
Pawła II zostało zatwierdzone i ogłoszone 28 czerwca 2005 r. w wigilię uroczystości św. Piotra
i Pawła przez Benedykta XVI4. Z tego względu wprowadzono drobne korekty o czym

Artykuł w pierwotnej wersji został opublikowany: A. Kiciński. Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium
Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta” 49:2005 nr 10 s. 16-22.
1
Jan Paweł II. Konstytucja Fidei depositum, 11 października 1992 nr 1.
2
Z ramienia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski uczestniczyli w Kongresie: bp
Kazimierz Nycz, ks. Zbigniew Marek SJ i ks. Roman Murawski SDB.
3
Jan Paweł II. List Ojca Świętego do kardynała Josepha Ratzingera Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Watykan 2
luty 2003 r.
4
Benedykt XVI. Motu proprio zatwierdzające i ogłaszające Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego,
Watykan 28 czerwca 2005 r.
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świadczy „przeoczenie” we wstępie do Kompendium, gdzie już w marcu wspomina się
„nieodżałowanej pamięci” Jana Pawła II, który zmarł w kwietniu5.
Ten artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest charakterystyka
nowego Kompendium i co jest nowością tego specyficznego narzędzia ewangelizacji?
Kompendium jest syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r. Zawiera ono
syntezę wyznania wiary Kościoła i w myśl Jana Pawła II stanowi pewnego rodzaju vademecum,
które pozwala wierzącym i niewierzącym, na ogólne poznanie całościowego przesłania wiary
Kościoła katolickiego. Kompendium w sposób wierny odzwierciedla strukturę, treść i język
KKK i poprzez tę syntezę pragnie stać się pomocą, a zarazem impulsem w pełnym i głębokim
poznaniu wiary katolickiej. Kompendium poprzez swą zwięzłość, jasność i integralność pragnie
zwrócić się do każdej osoby, która żyjąc w chaotycznym świecie, w którym odbiera wielość
różnorakich przesłań, pragnie poznać Drogę Życia i Prawdy powierzoną przez Boga
Kościołowi Jezusa Chrystusa.
Benedykt XVI powierzając Kompendium całemu Kościołowi wyraził życzenie, aby stał
się on narzędziem odnowionej ewangelizacji i katechezy w trzecim millenium, które mają
charakteryzować każdą wspólnotę chrześcijańską i każdego wierzącego, niezależnie od wieku i
pochodzenia.
1. Charakterystyka Kompendium
Kompendium zawiera 598 pytań i dopowiedzi, 15 obrazów (w tym 1 tryptyk), 24
modlitwy, 12 formuł doktryny katolickiej i indeks tematyczny, który odsyła do pytań.
1.1. Związek Kompendium z KKK
Pierwszą charakterystyką Kompendium jest jego ścisły związek z KKK. Należy
podkreślić, że Kompendium nie można oddzielać od Katechizmu, tym bardziej, że intencją
autorów nie jest zastąpienie go, co można zauważyć zarówno w strukturze dzieła, w treści, jak i
w dokładnych odnośnikach do numerów KKK. Kompendium pragnie stać się impulsem do
odnowionego zainteresowania KKK, który ze swoją mądrością i duchowością, pozostaje
tekstem fundamentalnym współczesnej katechezy Kościoła.
Pierwsza część zatytułowana «wyznanie wiary», zawiera syntezę «lex credendi», czyli
wyznawaną
wiarę
Kościoła
Katolickiego
zawartą
w
Symbolu
NicejskoKonstantynopolitańskim, który poprzez wyznawanie we wspólnotach chrześcijańskich jest
żywą tradycją głównych prawd wiary. Ta część Kompendium posiada 217 pytań i odpowiedzi
(nr 1-217), które są syntezą 1039 punktów KKK (nr 26-1065).
Druga część, zatytułowana «wyznawanie wiary chrześcijańskiej», zawiera podstawowe
elementy «lex celebrandi». Przepowiadanie Ewangelii zajmuje swoje uprzywilejowane miejsce
w życiu sakramentalnym. W nim wierni doświadczają i świadczą w każdym okresie swojego
życia o skuteczności zbawczego misterium paschalnego, poprzez który Chrystus wypełnił
dzieło naszego odkupienia. Ta część Kompendium posiada 139 pytań i odpowiedzi (nr 218356), które są syntezą 625 punktów KKK (nr 1066-1690).
5

Joseph Kard. Ratzinger. Wprowadzenie. 20 marca 2005 r. W: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Kielce: Jedność 2005 s. 9-11.
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Trzecia część, zatytułowana «życie w Chrystusie» przywołuje «lex vivendi», czyli
obowiązki, które ochrzczeni muszą wypełnić w swoim życiu w swoich wyborach etycznych w
wierności wiary wyznawanej i celebrowanej. Wierni są wezwani przez Pana Jezusa do życia
zgodnie z ich godnością synów Bożych żyjących w miłości Ducha Świętego. Ta część
Kompendium posiada 177 pytań i odpowiedzi (nr 357-533), które są syntezą 866 punktów
KKK (nr 1691-2557).
Czwarta część, zatytułowana «modlitwa Pańska: Ojcze Nasz», zawiera syntezę «lex
orandi» życia modlitewnego chrześcijan. Na przykładzie Jezusa, doskonałego przykładu jak się
modlić, każdy chrześcijanin jest wezwany do dialogu z Bogiem na modlitwie, zwłaszcza w
uprzywilejowanej modlitwie Ojcze Nasz, której nas nauczył sam Jezus Chrystus. Ta część
Kompendium posiada 65 pytań i odpowiedzi (nr 534-598), które są syntezą 308 punktów
KKK (nr 2558-2865).
1.2. Forma dialogiczna Kompendium
Drugą charakterystyką Kompendium jest jego forma dialogiczna, która przywołuje
antyczną formę katechetyczną, składającą się z pytań i odpowiedzi. Chodzi o propozycję
idealnego dialogu pomiędzy mistrzem i uczniem, podczas którego poprzez pytania uczeń jest
zaproszony do odkrywania wciąż nowych aspektów prawd wiary. Rodzaj dialogiczny
przyczynia się do znacznego skrócenia tekstu, pozwalając zaprezentowanie tylko istoty treści.
Powinno to ułatwić zrozumienie i przyswojenie sobie tekstu na pamięć.
Na początku chrześcijaństwa katecheza włączona była w proces katechumenatu, proces
wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dopiero od XV wieku katecheza zaczęła polegać na
zapamiętywaniu tekstów katechizmów na pamięć, zawierających mniej lub więcej pytań i
odpowiedzi. Wielki rozkwit tej metody miał miejsce w tzw. epoce katechizmów. Początek
przypisywany jest Towarzystwu Bożej Miłości (Compagnia del divino Amore), które
zorganizowało w 1497 r. w Genui nauczanie dla „ignorantów”. Jednak rozkwit katechizmów to
czasy Soboru Trydenckiego, kiedy na zakończenie Soboru, 11 października 1563 r. Ojcowie
synodalni przegłosowują dekret, którym obligują biskupów, aby przynajmniej w niedziele i
święta organizować katechizm dla dzieci w każdej parafii. W roku 1566 ukazuje się
Catechismus ad parochos (Katechizm dla proboszczów) i to on rozpoczął epokę katechizmów
do zapamiętania na pamięć, która trwała do lat ‘60 i ‘70 zeszłego wieku w Europie zachodniej,
kiedy to prawie całkowicie odrzuconą tą metodę6. Dopiero stanowisko Synodu biskupów z
1977 r. upominało się o to, by w sposób mądry zrównać udział w katechezie przemyślenia i
spontaniczności, dialogu i milczenia, pisania i pamięci.
Do tej kwestii metodologicznej jaką jest sprawa utrwalania pamięciowego powrócił Jan
Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Catechesi tradendae, gdzie przypominał, że początkowo,
gdy kultura i cywilizacja przekazywane były przede wszystkim ustnie, katecheza chrześcijańska
posługiwała się bardzo szeroko sztuką utrwalania pamięciowego; stąd długotrwały zwyczaj
uczenia się na pamięć podstawowych prawd. Zauważył on, że ta metoda nie jest wolna od
6

Por. E. Germain. Catechismo (istituzione). W: Dizionario di Catechetica. Red. J. Gevaert. Elle di ci, Leumann
(Torino) 1987, s. 118-119.
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pewnych braków, z których nie najmniejszy polega na tym, że daje ona zrozumienie rzeczy
niewystarczające, a czasem prawie żadne, bo cała nauka zostaje wtedy zredukowana do
częstego powtarzania niezrozumiałych dobrze formuł. Te braki wraz z różnymi
właściwościami naszej cywilizacji sprawiły, że tu i ówdzie prawie całkowicie usunięto z
katechizacji ćwiczenia pamięciowe.
Jan Paweł II podkreślił, że skoro więc w świeckim nauczaniu niektórych krajów pojawia
się coraz częściej niezadowolenie z powodu szkód, powstałych z zaniedbania tego uzdolnienia
ludzkiego jakim jest pamięć, dlaczego Kościół, w sposób roztropny, nie miałby spróbować
przywrócić jej znaczenia w katechezie, tym bardziej że celebrowanie czyli „pamięć”
przesławnych wydarzeń z historii zbawienia wymaga ich dokładnej znajomości. Przyswojenie
pamięciowe słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych, Dekalogu, formuł wyznania wiary,
tekstów liturgicznych, ważniejszych modlitw, głównych prawd nauki chrześcijańskiej nie tylko
nie uwłacza godności młodych chrześcijan, ani nie stanowi przeszkody w osobistym dialogu z
Bogiem, ale jest nawet prawdziwą koniecznością, jak to z naciskiem przypominali Ojcowie
wspomnianego Synodu7.
Powrót do problematyki nauki tekstu na pamięć i do dzieł o charakterze pytań i
odpowiedzi, jakie widzimy w nowym Kompendium może stać się przywróceniem równowagi
w dydaktyce katechezy. Pluralizm metod we współczesnej katechezie może stać się znakiem
żywotności i pomysłowości. Ważne jest oczywiście, aby wybrana metoda opierała się
ostatecznie na podstawowym prawie, które obowiązuje w całym życiu Kościoła: na prawie
wierności dochowanej Bogu i wierności okazanej człowiekowi w jego rozwoju i
możliwościach8.
1.3. Obecność obrazów w Kompendium
Trzecią charakterystyką Kompendium jest obecność wybranych obrazów w
poszczególnych jego częściach. Pochodzą one z bogactwa ikonografii chrześcijańskiej. Z
dawnej tradycji wiemy, że także obrazy stanowią formę przepowiadania ewangelicznego.
Artyści każdego czasu „podarowali” wiernym wiele obrazów do kontemplacji i adoracji
tajemnicy zbawienia wyrażonej w pięknie. To jest znak, że w epoce obrazu, obrazy religijne
mogą skutecznie wyrazić i przekazać orędzie ewangeliczne o wiele więcej niż samo słowo.
We współczesnym świecie, mimo kryzysu religii instytucjonalnych, obserwujemy
jednocześnie zwiększony głód duchowości. Do jej źródeł może nam pomóc dotrzeć
wspaniałość i głębia sztuki religijnej – towarzyszącej przez wieki ludzkiej modlitwie i
wtajemniczającej w misterium wiary. Choć Kompendium postrzegane jest zewnętrznie jako
zbiór doktryny katolickiej, to dostrzeżenie w nim sztuki religijnej, w postaci obrazów, daje
szansę przywrócenia jego mistycznego sensu.
Obrazy w Kompendium stanowią integralną część tej pomocy katechetycznej. Nie
wolno więc ich pomijać. Kto nie pytałby sam siebie, dlaczego umieszczono tę czy inną ikonę
czy obraz, nie zrozumiałby intencji autorów. Obecność obrazów w Kompendium to
7

Por. Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae nr 55.
Por. U. Gianetto. Memorizzazione. W: Dizionario di Catechetica. Red. J. Gevaert. Elle di ci, Leumann (Torino)
1987 s. 416.
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zaproszenie do drogi, którą wcześniej przeszli sami artyści. Wymownym przykładem
kontemplacji estetycznej, która prowadzi na wyżyny wiary, są między innymi dzieła
błogosławionego Fra Angelico. Zawarte obrazy są przede wszystkim piękne i prowadzą do
odkrycia piękna, które jest bliskie zarówno zachodowi, jak i wschodowi. Dążą do wzbudzenia
zachwytu np. na wzór świętego Franciszka z Asyżu, który dwukrotnie powtarza w swojej
chartula, napisanej po otrzymaniu stygmatów Chrystusa na górze Alwerni: «Ty jesteś pięknem.
Ty jesteś pięknem!». Tak komentuje to święty Bonawentura: «W rzeczach pięknych
kontemplował Najpiękniejszego, a idąc śladami, jakie pozostawił On w stworzeniach, tropił
wszędzie Umiłowanego».
Z podobnym podejściem można się zetknąć w duchowości wschodniej, gdzie Chrystus
określany jest jako «Najpiękniejszy, obdarzony pięknem bardziej niż wszyscy śmiertelni».
Makary Wielki tak komentuje przemieniające i wyzwalające piękno Zmartwychwstałego:
«Dusza, która została w pełni oświecona niewymowną chwałą jaśniejącego oblicza Chrystusa,
jest pełna Ducha Świętego, jest cała okiem, cała światłem, cała obliczem».
Jan Paweł II podkreślał, że każda autentyczna forma sztuki jest swoistą drogą dostępu
do głębszej rzeczywistości człowieka i świata. Tym samym stanowi też bardzo trafne
wprowadzenie w perspektywę wiary, w której ludzkie doświadczenie znajduje najpełniejszą
interpretację. Oto dlaczego pełnia prawdy zawarta w Ewangelii musiała od samego początku
wzbudzić zainteresowanie artystów, z natury wrażliwych na wszelkie przejawy ukrytego
piękna rzeczywistości9.
Dobrze się stało, że nowe Kompendium zawiera piękne obrazy sakralne, są bowiem one
splendorem chrześcijaństwa, podobają się wierzącym i niewierzącym, uczonym i analfabetom,
tym, którzy zmęczyli się czytaniem i przede wszystkim tym którzy kochają piękno.
2. Poznać Kompendium poprzez obrazy
W Kompendium pierwszą ikoną jest ikona Chrystusa Pantocrator (ten, który wszystko
podtrzymuje – Wszechwładca). Przywołuje ona na myśl słowa psalmisty: „Tyś najpiękniejszy z
synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki”
(Ps 45, 3). Św. Jan Chryzostom pisał wychwalając Pana: „Chrystus był w kwiecie wieku, w
mocy Ducha, w nim jaśniała podwójna piękność, ta duszy i ta ciała”. Ta ikona ze swoim
językiem figuratywnym stanowi syntezę pierwszych soborów powszechnych, zdolna jest do
wyrażenia piękna człowieczeństwa w blasku boskości Jezusa.
Na ikonie kontemplujemy Chrystusa, który jest ubrany w czerwoną tunikę, na wierzchu
granatowy płaszcz. Te dwa kolory przywołują podwójną naturę, równocześnie złote odblaski
odsyłają do boskiej osoby Słowa. Na prawym boku zawieszona jest złota stuła, która
symbolizuje odwieczne kapłaństwo. Twarz, podniosła i łagodna, warkocz włosów otoczony
aureolą, w który wpisany jest trigram; «O Ω N» (Ten, który jest), przywołuje objawienia
imienia Boga w księdze Ezechiela 3, 14. Na górze, po bokach są dwa diagramy «IC – XC»
(«Jezus – Chrystus»), które stanowią tytuł ikony. Prawa ręka ze skrzyżowanym kciukiem z
9

Por. Jan Paweł II. List do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna,
aby podarować je światu w twórczości artystycznej. Watykan, dnia 4 kwietnia 1999 nr 6.
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palcem serdecznym (wskazująca na podwójną naturę Chrystusa w jedności osoby) jest ułożona
w typowym geście błogosławieństwa. Natomiast w lewej ręce trzyma księgę Ewangelii,
przyozdobioną trzema klamrami i perłami oraz kamieniami szlachetnymi. Ewangelia, symbol i
synteza Słowa Bożego, posiada również charakter liturgiczny, bowiem podczas celebracji
liturgicznych czytane są fragmenty Ewangelii i recytowane słowa samego Chrystusa podczas
konsekracji.
Ikona, która jest wysublimowaną syntezą konkretnych faktów i symboli stanowi
zaproszenie do kontemplacji i naśladowania. Także dzisiaj Jezus, poprzez Kościół, swoją
małżonkę i swoje mistyczne ciało, błogosławi ludzkość i oświeca ją swoją Ewangelią, księgą
prawdy, szczęścia i zbawienia człowieka10.
Kompendium KKK to synteza Ewangelii Jezusa Chrystusa nauczana w katechezie
Kościoła. Kompendium jest zaproszeniem do otworzenia księgi prawdy i czytania jej, więcej
nawet, do jej pochłonięcia, jak to uczynił prorok Ezechiel (por. Ez 3, 1-4). Autorzy
Kompendium przywołują również doświadczenie św. Augustyna, który w sierpniu roku 386,
gdy znajdował się w ogrodzie usłyszał głos, który mówił: «Weź to, czytaj! Weź to, czytaj!»
(Wyznania księga 8, p. 12).
2.1. Lex credendi – wyznanie wiary
Pierwsza część Kompendium przedstawia spotkanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
oraz odpowiedź wiary Kościoła, w imieniu wszystkich ludzi, którą udziela na dar
odkupieńczego wcielenia Syna Bożego i swojego boskiego objawienia.
Na początku tej części znajdujemy obraz autorstwa Gentile da Fabriano (1423)
zatytułowany «Pokłon Mędrców», który pochodzi ze słynnej Galeria degli Uffizi w Florencji.
Wspaniały obraz «pokłonu mędrców» (por. Mt 2, 1-12) przedstawia objawienie się Jezusa
wszystkim narodom. Wcielenie to nie tylko dar dla takich wierzących jak Maria, Józef,
kobiety, pasterze czy dla ludzi narodu wybranego, to dar dla wszystkich.
«Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadziło i mirrę» (Mt 2, 11).
Mędrcy stanowią zadatek narodów wezwanych do wiary, które zbliżają się do Jezusa nie z
pustymi rękami, lecz bogactwem swojej ziemi i swojej kultury. Ewangelia Jezusa jest słowem
zbawienia dla całej ludzkości. Mówił św. Leon Wielki, papież: «Niech w osobach trzech
mędrców wszystkie narody oddają pokłon Stwórcy wszechświata. I nie tylko Judea, ale cała
ziemia pozna Boga, by wszędzie „w Izraelu wielkie było Jego imię” (por. PS 75, 2)» (Kazanie 3
na Objawienie Pańskie, 1-3. 5)11.
2.2. Lex celebrandi – sakramenty wiary
Na początku drugiej części Kompendium zamieszczony jest obraz autorstwa Joos van
Wassenhove zatytułowany «Jezus udziela komunii Apostołom», który pochodzi z Galeria
Nazionale delle Marche w Turbino.
10
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Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce: Jedność 2005 s. 8. [dalej: Kompendium KKK].
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Na obrazie Jezus zbliża się do apostołów zgromadzonych wokół stołu i pojedynczo
udziela im komunii. Jest to rodzaj malarski, który przedstawia głęboką pobożność
eucharystyczną Kościoła obecną przez wszystkie wieki12.
Kompendium przywołuje słynną wypowiedź «Sine dominico non possumus vivere»,
którą wypowiedział kapłan-męczennik Saturnin podczas najgorszych prześladowań
chrześcijan za czasów Dioklecjana w roku 304. Był on oskarżony o to, że sprawował
eucharystię dla swojej wspólnoty. Bez zawahania odpowiedział prześladowcom «Bez Mszy św.
nie możemy żyć». Jedna z wiernych dodała podczas procesu: «Tak, poszłam do wspólnoty i
uczestniczyłam w uczcie Pańskiej razem z braćmi ponieważ jestem chrześcijanką». Przez tą
wierność eucharystii poniosło śmierć męczeńską 49 męczenników z północnej Afryki (w tym
19 kobiet). Jezus eucharystyczny był prawdziwym życiem dla Saturnina i jego towarzyszy z
Kartaginy. Woleli raczej umrzeć, niż pozbawić się pokarmu eucharystycznego, chleba życia
wiecznego. Jest to przykład dla współczesnych chrześcijan jak czerpać moc z sakramentów.
Kolejną przywołaną postacią we wstępie do drugiej części Kompendium jest Święty
Tomasz z Akwinu, który miał zwyczaj w połowie dnia zejść do Kościoła, aby tam z zażyłością i
zawierzeniem oprzeć głowę o tabernakulum podczas swojej osobistej rozmowy z Chrystusem
eucharystycznym. Ten wielki średniowieczny teolog znany jest również jako autor tekstów
liturgicznych Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa «Corpus Domini», które
świadczą o jego głębokiej pobożności eucharystycznej. W hymnie z jutrzni (Verbum
supernum prodiens) jego autorstwa znajduje się cała synteza katolickiej duchowości
eucharystycznej:
«Zanim przez ucznia był wydany
Wrogom, co śmierć Mu zadać mieli,
Pan siebie jako pokarm życia
Dał Apostołom przy wieczerzy.
Dla nich pod dwoma postaciami
Zawarł swą Krew i swoje Ciało,
Aby się żywił człowiek cały,
Także dwojaki w swej istocie.
Przez swe wcielenie jest nam bratem,
Naszym pokarmem w świętej uczcie,
Ceną okupu przez swą mękę,
Naszą nagrodą, gdy króluje.
Święty Tomasz nazywał sakrament Eucharystii «jakby doskonałość życia duchowego i
cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty», przez co wyraża świadomość wiary Kościoła,
który wierzy w Eucharystię, jako w żywą obecność Chrystusa pomiędzy nami i konieczny
pokarm dla życia duchowego. Kompendium przypomina, że sakrament Eucharystii jednoczy
Kościół od Ostatniej Wieczerzy, poprzez wszystkie wieki, aż do dziś. Słowa przeistoczenia
«To jest moje Ciało» «To jest moja krew» były wypowiadane zawsze i wszędzie, także w
12
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gułagach, w obozach koncentracyjnych i w tysiącu więzieniach istniejących także dzisiaj.
Właśnie na tym horyzoncie eucharystycznym Kościół widzi swoje życie, swoją wspólnotę i
swoją misję13.
2.3. Lex vivendi – życie wiarą
Trzecia część Kompendium ukazuje cel ostateczny człowieka oraz drogi wiodące do
niego – prawe życie z pomocą Bożą.
Na początku tej części Kompendium zamieszczony jest obraz Jacop’a Copisty z
Tetraevangelo, z XV wieku, pochodzący z biblioteki Mechitarystów z Wiednia, który
przedstawia ustanowienie sakramentu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. „A gdy oni
jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:
«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie,
dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu
będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26-28).
Na obrazie, Jezus z Apostołami znajduje wokół ołtarza w formie kielicha. Na ołtarzu
znajduje się chleb i wino. W sali, która znajduje się w głębi obrazu, widzimy okrągłe
tabernakulum oparte o siedem kolumn, które symbolizuje Kościół, w którym przebywa
Chrystus eucharystyczny. Szczególne znaczenie jest dane Apostołowi Janowi, który opiera
swoją głowę o pierś Jezusa (por. J 13, 25). Wskazuje miłość braterską, którą rodzi Eucharystia.
Jest to odpowiedź ucznia na zaproszenie Mistrza: „Ja jestem krzewem winnym, wy –
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic
nie możecie uczynić. /…/ Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w
miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15, 5. 9-10).
Eucharystia jest komunią z Jezusem i pokarmem duchowym, dla chrześcijanina, aby
wytrwał w codziennej walce zachowywania przykazań. Kompendium przywołuje słowa N.
Cabasilas, który zawsze powtarzał: „Zbawiciel troszczy się o wszystko dla wierzących, pomaga
im, aby nie szukali niczego oprócz niego samego. Rzeczywiście niczego nie potrzebują święci,
oprócz Boga samego. To ich powołuje do życia, pozwala wzrastać, karmi ich. Jest dla nich
światłem i oddechem. Czy jest konieczna walka? On walczy z nami, i to on nagradza koroną
chwały tych, którzy zasłużyli. Życie w Chrystusie nie odnosi się tylko do przyszłości, lecz już
teraz jest obecne w tych, którzy żyją w nim. (Życie w Chrystusie, 1, 13-15)14.
2.4. Lex orandi – modlitwa w życiu wiary
Czwarta część Kompendium mówi o sensie i znaczeniu modlitwy w życiu wierzących.
Na początku tej części zamieszczona jest Ikona koptyjska przedstawiająca Zesłanie Ducha
Świętego. „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na
tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtowanego wichru,
i napełnił cały dom, którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się
13
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rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i
zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4).
Na obrazie od gołębicy, symbolu Ducha Świętego, rozchodzi się światło, które oświeca
Maryję i Apostołów. To jest światło, które oświeca, obdarzając ich darami mądrości, rozumu,
rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Nad ich głowami rozpościerają się
języki jakby z ognia wskazujące na Bożą miłość, która ich wzywa do przepowiadania Ewangelii
wszystkim ludziom. Bogactwo łaski pozwoli apostołom stać się zrozumiałymi dla wszystkich,
bowiem język miłości jest uniwersalny i zrozumiały dla wszystkich ludzi.
Zesłanie Ducha Świętego zaradza wcześniejszemu „pomieszaniu” języków i pozwala
zakosztować jedności gatunku ludzkiego. W centrum Ikony znajduje się Maryja, Matka
Kościoła, królowa Apostołów i doskonały przykład modlitwy. To właśnie w miłości Ducha
Świętego wierni mogą modlić się do Boga z synowskim zaufaniem według słów Apostoła: „Na
dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła:
Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6)15.
***
Kard. Ratzinger, jeszcze jako Prefekt Kongregacji Wiary, wielokrotnie przypominał, że
istnieją dwie podstawowe funkcje Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r. Katechizm
przedstawia, po pierwsze, całość prawd wiary katolickiej i jako taki jest przede wszystkim
dokumentem nauczania Kościoła (jako punkt odniesienia dla innych katechizmów), oraz po
drugie tekstem służącym pogłębieniu wiary poszczególnych chrześcijan. Zwracał jednocześnie
uwagę na fakt, że KKK od początku nie był pomyślany jako podręcznik do nauki religii w
szkole czy katechizm do katechezy parafialnej. Ratzinger przypominał również, że bardzo
szybko pojawiła się potrzeba wydobycia z KKK, istotnych treści i wiele takich prób zostało już
zrealizowanych. Jednak w czasie Kongresu związanego z 10-leciem Katechizmu pojawiła się z
wielu stron propozycja, żeby sama Stolica Apostolska dokonała autorytatywnej syntezy
Katechizmu, która nie miałaby na celu zastępowanie katechizmów przygotowanych
praktycznie dla celów szkolnych, ale mogłaby służyć jako pomoc do łatwiejszego zrozumienia
prawd wiary16.
Powrót do katechizmów o charakterze dialogicznym, to powrót do bogatej tradycji, w
której Kościół prowadzi dialog Mistrza z uczniem. Autorzy Kompendium zakładają, że
przynajmniej część tego dialogu będzie przez uczniów zapamiętana na pamięć. Bowiem
również dzisiaj, wśród metod nauczania katechetycznego nie może zabraknąć memoryzacji,
bowiem katecheza jest częścią tej „pamięci” Kościoła, która zachowuje wśród nas żywą
obecność Chrystusa17. Przedmiotem zapamiętywania winny być szczególnie formuły
modlitewne oraz syntetyczne ujęcia formuł wiary. Należy jednakże pamiętać, że memoryzacja,

15

Kompendium KKK s. 171-172.
Wywiad z kardynałem Ratzingerem, w: www.tarnow.pl/historia/taka/ratzinger.php
17
Por. DOK 154.
16
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aczkolwiek ważna i potrzebna, nie może ponownie wyprzeć innych metod przyswajania przez
katechizowanych treści wiary18.
Potrzebne było autorytatywne narzędzie dla katechezy, jakim jest nowe Kompendium,
charakteryzujące się również obecnością sztuki sakralnej. Aby głosić orędzie, które Kościołowi
powierzył Chrystus, potrzebuje on sztuki. Katecheza musi bowiem sprawiać, aby
rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę
możliwości pociągająca. Katecheza musi zawsze poszukiwać form wyrażenia tego, co samo w
sobie jest niewyrażalne. Obecność sztuki w Kompendium, która odznacza się sobie tylko
właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język
barw, kształtów, wspomaga poszukiwania człowieka czytającego i patrzącego. Sztuka sakralna
nie odbiera samemu orędziu wymiaru transcendentnego ani aury tajemnicy, lecz pomaga
katechezie wprowadzać uczniów w największe tajemnice wiary. Dokumenty katechetyczne już
od dłuższego czasu zwracały uwagę na potrzebę używania takiego języka w przekazie
katechetycznym, który zachowując swoją odrębność, jako język religijny, informujący i
wprowadzający w tajemnicę Boga, pozostanie żywy i komunikatywny19. Język sztuki sakralnej
to język poprawny i czysty, a zarazem mistyczny, który niejako opowiada kolejnym
pokoleniom jak wcześniejsi uczniowie Chrystusa prowadzili dialog wewnętrzny ze swoim
Mistrzem. Trzeba również podkreślić, że sam Chrystus często posługiwał się obrazami w
swoim przepowiadaniu, co było w pełni zgodne z logiką Wcielenia, w którym On sam zechciał
się stać ikoną niewidzialnego Boga.
Żyjemy w trudnym świecie, w którym lęk, rodzący się z tego, iż człowiekowi wymykają
się z rąk i zwracają się przeciwko niemu najlepsze jego dzieła, rodzi klimat niepewności. W
takim właśnie świecie katecheza w oparciu o nowe Kompendium KKK powinna pomagać
chrześcijanom, aby stali się „światłem” i „solą”, ku swej własnej radości i posługiwaniu innym.
Kompendium ze swoim przesłaniem może wzmocnić tożsamość chrześcijańską wszystkich
wierzących, czy poszukujących. Wymaga to bez wątpienia, aby współczesna katecheza
korzystając z nowego narzędzia ewangelizacji – umacniała chrześcijan w ich własnej
tożsamości. Może to teraz czynić, gdyż obecnie dzięki narzędziu jakim jest Kompendium,
sama jest chroniona od napotykanych niejednokrotnie wątpliwości, niepewności i
niedorzeczności.
Biskupi polscy proszą wszystkich wierzących i poszukujących o sięganie po to
Kompendium. W słowie Rady Stałej i Biskupów Diecezjalnych przyjętym 25. 08. 2005 r. na
Jasnej Górze odnajdujemy zachętę: „Niech służy ono poszczególnym wiernym, rodzinom i
wspólnotom, katechetom i duszpasterzom. Niech będzie także pomocą w prowadzeniu
katechezy dorosłych w parafiach”.

18
19

Por. PDK 46.
Por. PDK 47.
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ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego

Benedykt XVI w wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła, 28 czerwca 2005 r.
przedstawił Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kompendium zostało
przygotowane przez Komisję Kongregacji do spraw Nauki Wiary pod przewodnictwem kard.
Ratzingera a przyjęte przez Papieża Benedykta XVI. Papież przekazał je nie tylko członkom
Kościoła, ale za pośrednictwem wybranych osób, pragnął go wręczyć symbolicznie każdej
osobie dobrej woli, która pragnie poznać bogactwo zbawczej tajemnicy Jezusa Chrystusa.
Uczynił to wręczając egzemplarze Kompendium jedenastu osobom, reprezentującym różne
grupy Ludu Bożego – kardynałowi, był nim arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn,
biskupowi, księdzu, diakonowi, zakonnikowi, zakonnicy, katechecie, duszpasterzowi, rodzinie,
przedstawicielom młodzieży i dzieci.
Kompendium jest syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r. Zawiera ono
syntezę wyznania wiary Kościoła i w myśl Jana Pawła II stanowi pewnego rodzaju vademecum,
które pozwala wierzącym i niewierzącym, na ogólne poznanie całościowego przesłania wiary
Kościoła katolickiego. Kompendium w sposób wierny odzwierciedla strukturę, treść i język
KKK i poprzez tę syntezę pragnie stać się pomocą, a zarazem impulsem w pełnym i głębokim
poznaniu wiary katolickiej. Między Kompendium a KKK istnieje ścisły związek, jednak
posiada ono inną charakterystykę i jest nową formą Katechizmu.
1. Katechizm Kościoła Katolickiego
Jan Paweł II 11 października 1992 r. powierzył wiernym całego świata Katechizm
Kościoła Katolickiego, prezentując go jako „punkt odniesienia” dla katechezy odnowionej u
żywych źródeł wiary1. W ten sposób w 30 lat od otwarcia Soboru Watykańskiego II (19621965) spełniło się życzenie biskupów, wyrażone podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Synodu Biskupów w roku 1985, aby opracować katechizm całej nauki katolickiej w dziedzinie
wiary i moralności. Pięć lat później, 15 sierpnia 1997 r. promulgując l’editio typica Catechismus
Catholicae Ecclesiae, Jan Paweł II potwierdził główny cel dzieła, jakim jest przedstawienie
całkowitej i integralnej nauki katolickiej, która pozwoli poznać wszystkim to co Kościół
wyznaje, celebruje, czym żyje i jak się modli w codziennym życiu.
Artykuł w pierwotnej wersji został opublikowany: A. Kiciński. Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła
Katolickiego. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 nr 6 s. 99-112.
1
Por. Jan Paweł II. Konstytucja Apostolska Fidei depositum, ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła
Katolickiego opracowanego po Soborze II, 11 października 1992 r.
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1.1. Historia KKK
Mimo wcześniejszych głosów, konieczność opracowania Katechizmu jasno zasugerował
kard. Bernard Law w trakcie obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w 1985 r., zwołanego
z okazji dwudziestolecia Soboru Watykańskiego II. Dwunastoosobowa Komisja ds.
Katechizmu została powołana przez Jana Pawła II dnia 10 lipca 1986 r. Na czele komisji
stanął kard. J. Ratzinger. W jej skład weszli kardynałowie: W. Baum, A. Innocenti, B. Law, S.
Lourdusamy i J. Tomko oraz arcybiskupi: F.B. Avalos, N. Edelby (zastąpiony wkrótce na
skutek choroby przez bp. G.P. Goujeim), J. Schotte, J. Stroba, H. D’Suza i I. de Suza.
Poszczególni arcybiskupi reprezentowali różne kontynenty. Decyzją tej Komisji zostały
powołane do życia cztery inne zespoły. Pierwszy Komitet red., składał się na początku z
siedmiu osób reprezentujących Kościoły lokalne Anglii – bp D. Konstant, Argentyny – bp E.
Karlic, Chile – bp J. Medina Estevez, Francji – abp J. Honore’, Hiszpanii – bp J.E. Llaurens,
Stanów Zjednoczonych – abp W. Lewada i Włoch – bp A. Maggiolini. Do tej grupy dołączył
w późniejszym okresie Libańczyk ks. J. Corbon. Drugi zespół to Sekretariat, który składał się z
czterech osób: abp A. Bovone z Włoch, bp Ch Schönborn z Austrii, ks. R. Martinelli z Włoch
oraz pani A.O. Fernandes z Hiszpanii. Trzeci zespół to grupa około czterdziestu konsultorów,
duchownych i świeckich, wybranych z różnych stref kulturowych i językowych, a będących
specjalistami w zakresie poszczególnych dyscyplin teologicznych, teologii pastoralnej i
katechetyki. Czwarty zespół to sześcioosobowa Komisja Wydawnicza, która została powołana
w końcowej fazie prac. Jej przewodniczącym został bp G. Lajolo, a członkami bp A. Lauro, bp
R. Martinelli, bp J. Schotte, ks. N. Suffi oraz pan A. Maggiotto. I część, poświęconą Credo,
opracowali abp J. Llaurens i bp A. Maggiolini. II część, traktaty o liturgii i sakramentach,
opracowali abp Karlic i bp Medina Estevez. III część moralną przygotowali abp Honore’ i bp
Konstant. IV część, poświęconą modlitwie, musiał się zająć prof. J. Corbon, gdyż nie udało się
dla niej znaleźć żadnego biskupa. Abp. Levada sporządził glosarium w formie załącznika. Bp
Ch. Schönborn dokonał ujednolicenia poszczególnych części2.
1.2. Konsultacje KKK
Projekt Katechizmu był konsultowany w latach 1989-1990 z ponad 4000 biskupów, z
ponad 100 Konferencjami Episkopatów oraz najważniejszymi instytutami teologicznymi i
katechetycznymi na świecie. W tym czasie napłynęło 938 odpowiedzi sugerujących
wprowadzenie ponad 24000 poprawek. Po dziewięciu kolejnych próbach ujęcia całości
Komisja ukończyła prace nad tekstem 14 lutego 1992 r. Po przebadaniu go przez doradców
papieskich został zatwierdzony przez Papieża dnia 25 czerwca 1992 r. Opublikowano go 11
października 1992 r. w 29 lecie otwarcia Soboru Watykańskiego II, jako owoc tego wielkiego
zgromadzenia kościelnego3.
2

Por. M. Napieralski. O nowym katechizmie. Wprowadzenie w lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Pallottinum 1994 s. 25-29.
3
Por. H. Moll. Katechizm Kościoła Katolickiego jako narzędzie nowej ewangelizacji. „Communio” 82:1994 nr 4 s.
23-24.

97 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

1.3. Adresaci KKK
Katechizm jest skierowany przede wszystkim do biskupów, jako tych, którzy mają
pieczę nad jednością całej struktury katechezy. Za ich pośrednictwem ma ona, z jednej strony,
stać się księgą wewnętrznej jedności wiary i orędzia, a z drugiej strony, ma gwarantować
właściwe przekazywanie wspólnej doktryny4. Jest skierowany również do wszystkich wiernych,
którzy pragną głębiej poznać niewyczerpane bogactwa zbawienia. Ma też wspierać dążenia
ekumeniczne, przedstawiając poprawnie treść nauki katolickiej i ukazując jej harmonijną
spójność. Wreszcie KKK adresowany jest do każdego, kto pragnie poznać wiarę Kościoła
katolickiego.
1.4. Struktura KKK
Katechizm sięgnął do schematu Katechizmu Rzymskiego, dzieląc materiał na cztery
wielkie części. W co Kościół wierzy, co celebruje, czym żyje i jak się modli. 39% całego tekstu
dotyczy Credo, 23% liturgii i sakramentów, 27% zagadnień moralnych i 11% modlitwy.
Materiał podzielony jest na 2865 punktów, 3374 przypisów, ponad 3000 cytatów biblijnych,
blisko 1000 cytatów z dokumentów Soboru Watykańskiego II i niezwykle liczne cytaty
patrystyczne. Zasadą jednoczącą Katechizmu jest pojęcie Królestwa Bożego. Część I.
Wyznanie wiary. Ta część odwzorowuje układ wyznania wiary, zwanego Symbolem
Apostolskim. Jest to wyznanie wiary w trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To
odwołanie do potrójnej struktury, wspólnej wszystkim wyznaniom chrzcielnym, pozwoliło
ukazać hierarchię prawd. To, że wiara chrześcijańska jest po prostu wiarą w Boga, a wszystko
inne to jej rozwinięcie. Zostało ukazane, że wiara to nie jest teoria, ale wydarzenie, spotkanie z
żywym Bogiem, który jest naszym Ojcem, przyjął ludzką naturę w swoim Synu Jezusie
Chrystusie i jednoczy nas w Duchu Świętym, a w tym wszystkim pozostaje jednym, jedynym
Bogiem. Część II. „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. Ta część wiąże się ściśle z pierwszą,
albowiem wyznanie wiary dopełnia swą postać w liturgii. Nie tylko chrzest, ale wszystkie
sakramenty to Kościół, który się urzeczywistnia. Podział na siedem sakramentów jest
opracowany zgodnie z klasyczną tradycją, do „sakramentów inicjacji chrześcijańskiej” należą:
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Następują po nich „sakramenty uzdrowienia” sakrament
pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Nowe określenie otrzymały „sakramenty w
służbie wspólnoty”: małżeństwo i święcenia. Część III. „Życie w Chrystusie”. Składa się z dwóch
działów, z których pierwszy podzielono na trzy rozdziały. Rozdz. I. „Godność osoby ludzkiej”
ukazuje człowieka jako „obraz Boga”’ mówi o „naszym powołaniu do szczęścia”, o „wolności
człowieka”, o moralności czynów ludzkich, o „moralności uczuć”, o „sumieniu moralnym”, o
„cnotach” i o „grzechu”. Treścią rozdz. II jest „wspólnota ludzka”, gdzie mowa jest o „osobie i
4

Kard. J. Ratzinger stwierdził: „nowy katechizm z punktu widzenia jego struktury prawnej, podaje dobry
przykład interakcji między prymatem a kolegialnością, odpowiadającej duchowi i literze Soboru. Papież nie
przemawia ponad głowami biskupów. On raczej zaprasza swoich braci w episkopacie, aby wspólnie wyzwolić
dźwięki przedziwnej symfonii wiary”. Por. J. Ratzinger. Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych.
„Communio” 82:1994 nr 4 s. 12-13.
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społeczności”, o „uczestnictwie w życiu społecznym” oraz o „sprawiedliwości społecznej”. Dział
II poświęcono „Dziesięciu Przykazaniom”. Część IV. „Modlitwa chrześcijańska”. Składa się z
dwu działów. Pierwszy został poświęcony „modlitwie w życiu chrześcijańskim i obejmuje takie
zagadnienia, jak: „objawienie modlitwy” w Piśmie św. i w czasach Kościoła, „tradycja modlitwy”
i „życie modlitwy”. W dziale II rozważa się teologiczne oraz duchowe bogactwo „Ojcze nasz”.
Jest też bardzo krótki komentarz do modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.
2. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
Z okazji dziesiątej rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego i piątej
Dyrektorium ogólnego o katechizacji odbył się w Rzymie w dniach 8-11 października 2002 r.
Międzynarodowy Kongres Katechetyczny5. Uczestnicy Kongresu zwrócili się z prośbą do Jana
Pawła II o opracowanie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dla podkreślenia
dużego znaczenia Katechizmu i odpowiedzi na prośbę powstałą podczas Międzynarodowego
Kongresu Katechetycznego, Jan Paweł II w roku 2003 ustanowił Specjalną Komisję, pod
przewodnictwem kard. Josepha Ratzingera – ówczesnego Prefekta Kongregacji Wiary, aby
opracowała ona Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, zawierające syntezę tych
samych treści wiary. Po dwóch latach został opracowany «projekt Kompendium», który został
przesłany do konsultacji kardynałom i przewodniczącym Konferencji Episkopatów. Projekt, w
całości, został pozytywnie przyjęty w absolutnej większości, tych którzy odpowiedzieli.
Komisja, uwzględniając uwagi przygotowała tekst ostateczny6.
Kompendium było gotowe 20 marca 2005 r., lecz ze względu na chorobę i śmierć Jana
Pawła II zostało zatwierdzone i ogłoszone 28 czerwca 2005 r. w wigilię uroczystości św. Piotra
i Pawła przez Benedykta XVI7. Z tego względu wprowadzono drobne korekty o czym
świadczy „przeoczenie” we wstępie do Kompendium, gdzie już w marcu wspomina się śp. Jana
Pawła II, który zmarł w kwietniu8.
Benedykt XVI powierzając Kompendium całemu Kościołowi wyraził życzenie, aby stał
się on narzędziem odnowionej ewangelizacji i katechezy w trzecim millenium, które mają
charakteryzować każdą wspólnotę chrześcijańską i każdego wierzącego, niezależnie od wieku i
pochodzenia.
Kompendium zawiera 598 pytań i dopowiedzi, 15 obrazów (w tym 1 tryptyk), 24
modlitwy, 12 formuł doktryny katolickiej i indeks tematyczny, który odsyła do pytań9.

5

Z ramienia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski uczestniczyli w Kongresie: bp
Kazimierz Nycz, ks. Zbigniew Marek i ks. Roman Murawski.
6
Zob. Jan Paweł II. List Ojca Świętego do kardynała Josepha Ratzingera Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Watykan 2 luty 2003 r.
7
Benedykt XVI. Motu proprio zatwierdzające i ogłaszające Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Watykan 28 czerwca 2005 r.
8
Joseph Kard. Ratzinger. Wprowadzenie. 20 marca 2005 r. W: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Kielce: Jedność 2005 s. 9-11.
9
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce: Jedność 2005.
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2.1. Związek Kompendium z KKK
Pierwszą charakterystyką Kompendium jest jego ścisły związek z KKK. Należy
podkreślić, że Kompendium nie można oddzielać od Katechizmu, tym bardziej, że intencją
autorów nie jest zastąpienie go, co można zauważyć zarówno w strukturze dzieła, w treści, jak i
w dokładnych odnośnikach do numerów KKK. Kompendium pragnie stać się impulsem do
odnowionego zainteresowania KKK, który ze swoją mądrością i duchowością, pozostaje
tekstem fundamentalnym współczesnej katechezy Kościoła.
Pierwsza część zatytułowana «wyznanie wiary», zawiera syntezę «lex credendi», czyli
wyznawaną
wiarę
Kościoła
Katolickiego
zawartą
w
Symbolu
NicejskoKonstantynopolitańskim, który poprzez wyznawanie we wspólnotach chrześcijańskich jest
żywą tradycją głównych prawd wiary. Ta część Kompendium posiada 217 pytań i odpowiedzi
(nr 1-217), które są syntezą 1039 punktów KKK (nr 26-1065).
Druga część, zatytułowana «celebracja misterium chrześcijańskiego», zawiera
podstawowe elementy «lex celebrandi». Przepowiadanie Ewangelii zajmuje swoje
uprzywilejowane miejsce w życiu sakramentalnym. W nim wierni doświadczają i świadczą w
każdym okresie swojego życia o skuteczności zbawczego misterium paschalnego, poprzez który
Chrystus wypełnił dzieło naszego odkupienia. Ta część Kompendium posiada 139 pytań i
odpowiedzi (nr 218-356), które są syntezą 625 punktów KKK (nr 1066-1690).
Trzecia część, zatytułowana «życie w Chrystusie» przywołuje «lex vivendi», czyli
obowiązki, które ochrzczeni muszą wypełnić w swoim życiu w swoich wyborach etycznych w
wierności wiary wyznawanej i celebrowanej. Wierni są wezwani przez Pana Jezusa do życia
zgodnie z ich godnością synów Bożych żyjących w miłości Ducha Świętego. Ta część
Kompendium posiada 177 pytań i odpowiedzi (nr 357-533), które są syntezą 866 punktów
KKK (nr 1691-2557).
Czwarta część, zatytułowana «modlitwa Pańska: Ojcze Nasz», zawiera syntezę «lex
orandi» życia modlitewnego chrześcijan. Na przykładzie Jezusa, doskonałego przykładu jak się
modlić, każdy chrześcijanin jest wezwany do dialogu z Bogiem na modlitwie, zwłaszcza w
uprzywilejowanej modlitwie Ojcze Nasz, której nas nauczył sam Jezus Chrystus. Ta część
Kompendium posiada 65 pytań i odpowiedzi (nr 534-598), które są syntezą 308 punktów
KKK (nr 2558-2865).
2.2. Forma dialogiczna Kompendium
Drugą charakterystyką Kompendium jest jego forma dialogiczna, która przywołuje
antyczną formę katechetyczną, składającą się z pytań i odpowiedzi. Chodzi o propozycję
idealnego dialogu pomiędzy mistrzem i uczniem, podczas którego poprzez pytania uczeń jest
zaproszony do odkrywania wciąż nowych aspektów prawd wiary. Rodzaj dialogiczny
przyczynia się do znacznego skrócenia tekstu, pozwalając zaprezentowanie tylko istoty treści.
Powinno to ułatwić zrozumienie i przyswojenie sobie tekstu na pamięć.
Na początku chrześcijaństwa katecheza włączona była w proces katechumenatu, proces
wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dopiero od XV wieku katecheza zaczęła polegać na
zapamiętywaniu tekstów katechizmów na pamięć, zawierających mniej lub więcej pytań i
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odpowiedzi. Wielki rozkwit tej metody miał miejsce w tzw. epoce katechizmów. Początek
przypisywany jest Towarzystwu Bożej Miłości (Compagnia del divino Amore), które
zorganizowało w 1497 r. w Genui nauczanie dla „ignorantów”. Jednak rozkwit katechizmów to
czasy Soboru Trydenckiego, kiedy na zakończenie Soboru, 11 października 1563 r. Ojcowie
synodalni przegłosowują dekret, którym obligują biskupów, aby przynajmniej w niedziele i
święta organizować katechizm dla dzieci w każdej parafii. W roku 1566 ukazuje się
Catechismus ad parochos (Katechizm dla proboszczów) i to on rozpoczął epokę katechizmów
do zapamiętania na pamięć, która trwała do lat ‘60 i ‘70 zeszłego wieku w Europie zachodniej,
kiedy to prawie całkowicie odrzuconą tą metodę10. Dopiero stanowisko Synodu biskupów z
1977 r. upominało się o to, by w sposób mądry zrównać udział w katechezie przemyślenia i
spontaniczności, dialogu i milczenia, pisania i pamięci.
Do tej kwestii metodologicznej jaką jest sprawa utrwalania pamięciowego powrócił Jan
Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Catechesi tradendae, gdzie przypominał, że początkowo,
gdy kultura i cywilizacja przekazywane były przede wszystkim ustnie, katecheza chrześcijańska
posługiwała się bardzo szeroko sztuką utrwalania pamięciowego; stąd długotrwały zwyczaj
uczenia się na pamięć podstawowych prawd. Zauważył on, że ta metoda nie jest wolna od
pewnych braków, z których nie najmniejszy polega na tym, że daje ona zrozumienie rzeczy
niewystarczające, a czasem prawie żadne, bo cała nauka zostaje wtedy zredukowana do
częstego powtarzania niezrozumiałych dobrze formuł. Te braki wraz z różnymi
właściwościami naszej cywilizacji sprawiły, że tu i ówdzie prawie całkowicie usunięto z
katechizacji ćwiczenia pamięciowe.
Jan Paweł II podkreślił, że skoro więc w świeckim nauczaniu niektórych krajów pojawia
się coraz częściej niezadowolenie z powodu szkód, powstałych z zaniedbania tego uzdolnienia
ludzkiego jakim jest pamięć, dlaczego Kościół, w sposób roztropny, nie miałby spróbować
przywrócić jej znaczenia w katechezie, tym bardziej że celebrowanie czyli „pamięć”
przesławnych wydarzeń z historii zbawienia wymaga ich dokładnej znajomości. Przyswojenie
pamięciowe słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych, Dekalogu, formuł wyznania wiary,
tekstów liturgicznych, ważniejszych modlitw, głównych prawd nauki chrześcijańskiej nie tylko
nie uwłacza godności młodych chrześcijan, ani nie stanowi przeszkody w osobistym dialogu z
Bogiem, ale jest nawet prawdziwą koniecznością, jak to z naciskiem przypominali Ojcowie
wspomnianego Synodu11.
Powrót do problematyki nauki tekstu na pamięć i do dzieł o charakterze pytań i
odpowiedzi, jakie widzimy w nowym Kompendium może stać się przywróceniem równowagi
w dydaktyce katechezy. Pluralizm metod we współczesnej katechezie może stać się znakiem
żywotności i pomysłowości. Ważne jest oczywiście, aby wybrana metoda opierała się
ostatecznie na podstawowym prawie, które obowiązuje w całym życiu Kościoła: na prawie

10

E. Germain. Catechismo (istituzione). W: Dizionario di Catechetica. Red. J. Gevaert. Elle di ci: Leumann
(Torino) 1987 s. 118-119.
11
Zob. Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae nr 55.
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wierności dochowanej Bogu i wierności okazanej człowiekowi w jego rozwoju i
możliwościach12.
2.3. Obecność obrazów w Kompendium
Trzecią charakterystyką Kompendium jest obecność wybranych obrazów w
poszczególnych jego częściach. Pochodzą one z bogactwa ikonografii chrześcijańskiej. Z
dawnej tradycji wiemy, że także obrazy stanowią formę przepowiadania ewangelicznego.
Artyści każdego czasu „podarowali” wiernym wiele obrazów do kontemplacji i adoracji
tajemnicy zbawienia wyrażonej w pięknie. To jest znak, że w epoce obrazu, obrazy religijne
mogą skutecznie wyrazić i przekazać orędzie ewangeliczne o wiele więcej niż samo słowo.
We współczesnym świecie, mimo kryzysu religii instytucjonalnych, obserwujemy
jednocześnie zwiększony głód duchowości. Do jej źródeł może nam pomóc dotrzeć
wspaniałość i głębia sztuki religijnej – towarzyszącej przez wieki ludzkiej modlitwie i
wtajemniczającej w misterium wiary. Choć Kompendium postrzegane jest zewnętrznie jako
zbiór doktryny katolickiej, to dostrzeżenie w nim sztuki religijnej, w postaci obrazów, daje
szansę przywrócenia jego mistycznego sensu.
Obrazy w Kompendium stanowią integralną część tej pomocy katechetycznej. Nie
wolno więc ich pomijać. Kto nie pytałby sam siebie, dlaczego umieszczono tę czy inną ikonę
czy obraz, nie zrozumiałby intencji autorów. Obecność obrazów w Kompendium to
zaproszenie do drogi, którą wcześniej przeszli sami artyści. Wymownym przykładem
kontemplacji estetycznej, która prowadzi na wyżyny wiary, są między innymi dzieła
błogosławionego Fra Angelico. Zawarte obrazy są przede wszystkim piękne i prowadzą do
odkrycia piękna, które jest bliskie zarówno zachodowi, jak i wschodowi. Dążą do wzbudzenia
zachwytu np. na wzór świętego Franciszka z Asyżu, który dwukrotnie powtarza w swojej
chartula, napisanej po otrzymaniu stygmatów Chrystusa na górze Alwerni: «Ty jesteś pięknem.
Ty jesteś pięknem!». Tak komentuje to święty Bonawentura: «W rzeczach pięknych
kontemplował Najpiękniejszego, a idąc śladami, jakie pozostawił On w stworzeniach, tropił
wszędzie Umiłowanego».
Z podobnym podejściem można się zetknąć w duchowości wschodniej, gdzie Chrystus
określany jest jako «Najpiękniejszy, obdarzony pięknem bardziej niż wszyscy śmiertelni».
Makary Wielki tak komentuje przemieniające i wyzwalające piękno Zmartwychwstałego:
«Dusza, która została w pełni oświecona niewymowną chwałą jaśniejącego oblicza Chrystusa,
jest pełna Ducha Świętego, jest cała okiem, cała światłem, cała obliczem».
Jan Paweł II podkreślał, że każda autentyczna forma sztuki jest swoistą drogą dostępu
do głębszej rzeczywistości człowieka i świata. Tym samym stanowi też bardzo trafne
wprowadzenie w perspektywę wiary, w której ludzkie doświadczenie znajduje najpełniejszą
interpretację. Oto dlaczego pełnia prawdy zawarta w Ewangelii musiała od samego początku

12

Por. U. Gianetto. Memorizzazione. W: Dizionario di Catechetica. Red. J. Gevaert. Elle di ci: Leumann (Torino)
1987 s. 416.
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wzbudzić zainteresowanie artystów, z natury wrażliwych na wszelkie przejawy ukrytego
piękna rzeczywistości13.
Dobrze się stało, że nowe Kompendium zawiera piękne obrazy sakralne, są bowiem one
splendorem chrześcijaństwa, podobają się wierzącym i niewierzącym, uczonym i analfabetom,
tym, którzy zmęczyli się czytaniem i przede wszystkim tym którzy kochają piękno.
***
KKK jest pierwszym Katechizmem, który przeszedł konsultacje ogólnoświatowe. Stał
się narzędziem komunii eklezjalnej. Stał się na pewno „wydarzeniem” rynkowym.
Rozkupowało go szybko na całym świecie. W Polsce kilka wyższych uczelni wprowadziło kurs
monograficzny poświęcony wyłącznie KKK. Staje się inspiracją dla nowych dokumentów
katechetycznych (PDK, PPK) i katechizmów lokalnych. W Polsce ukazał się m.in. tarnowski
katechizm W duchu i prawdzie, pod red. C. Noworolnika i M. Zająca oraz katechizm pod red.
J. Charytańskiego, obecnie Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje oficjalny „Katechizm
dla dorosłych”.
Niemniej trudno jest mówić o powszechnym zastosowaniu tego narzędzia w katechizacji
i duszpasterstwie w sensie powszechnej i dogłębnej inspiracji. Wykorzystywanie go
fragmentaryczne w nowych podręcznikach do religii, czy na ambonie na pewno nie wystarczy.
Katechizm nawet w formacji przyszłych kapłanów jest najczęściej omawiany fragmentarycznie
i to tylko na katechetyce. Trudno jeszcze znaleźć powszechne zastosowanie Katechizmu na
wykładach z teologii dogmatycznej, w liturgice, teologii moralnej czy teologii duchowości.
Kard. Ratzinger, jeszcze jako Prefekt Kongregacji Wiary, wielokrotnie przypominał, że
istnieją dwie podstawowe funkcje Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r. Katechizm
przedstawia, po pierwsze, całość prawd wiary katolickiej i jako taki jest przede wszystkim
dokumentem nauczania Kościoła (jako punkt odniesienia dla innych katechizmów), oraz po
drugie jest tekstem służącym pogłębieniu wiary poszczególnych chrześcijan. Zwracał
jednocześnie uwagę na fakt, że KKK od początku nie był pomyślany jako podręcznik do nauki
religii w szkole czy katechizm do katechezy parafialnej. Ratzinger przypominał również, że
bardzo szybko pojawiła się potrzeba wydobycia z KKK, istotnych treści i wiele takich prób
zostało już zrealizowanych. Jednak w czasie Kongresu związanego z 10-leciem Katechizmu
pojawiła się z wielu stron propozycja, żeby sama Stolica Apostolska dokonała autorytatywnej
syntezy Katechizmu, która nie miałaby na celu zastępowanie katechizmów przygotowanych
praktycznie dla celów szkolnych, ale mogłaby służyć jako pomoc do łatwiejszego zrozumienia
prawd wiary14.
Nowe Kompendium jest syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r. Zawiera
ono syntezę wyznania wiary Kościoła i w myśl Jana Pawła II stanowi pewnego rodzaju
vademecum, które pozwala wierzącym i niewierzącym, na ogólne poznanie całościowego
przesłania wiary Kościoła katolickiego. Kompendium w sposób wierny odzwierciedla
13

Por. Jan Paweł II. List do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna,
aby podarować je światu w twórczości artystycznej. Watykan, dnia 4 kwietnia 1999 nr 6.
14
Wywiad z kardynałem J. Ratzingerem, w: www.tarnow.pl/historia/taka/ratzinger.php
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strukturę, treść i język KKK i poprzez tę syntezę pragnie stać się pomocą, a zarazem impulsem
w pełnym i głębokim poznaniu wiary katolickiej. Kompendium poprzez swą zwięzłość, jasność
i integralność pragnie zwrócić się do każdej osoby, która żyjąc w chaotycznym świecie, w
którym odbiera wielość różnorakich przesłań, pragnie poznać Drogę Życia i Prawdy
powierzoną przez Boga Kościołowi Jezusa Chrystusa.
Powrót do katechizmów o charakterze dialogicznym, to powrót do bogatej tradycji, w
której Kościół prowadzi dialog Mistrza z uczniem. Autorzy Kompendium zakładają, że
przynajmniej część tego dialogu będzie przez uczniów zapamiętana na pamięć. Bowiem
również dzisiaj, wśród metod nauczania katechetycznego nie może zabraknąć memoryzacji,
bowiem katecheza jest częścią tej „pamięci” Kościoła, która zachowuje wśród nas żywą
obecność Chrystusa15. Przedmiotem zapamiętywania winny być szczególnie formuły
modlitewne oraz syntetyczne ujęcia formuł wiary. Należy jednakże pamiętać, że memoryzacja,
aczkolwiek ważna i potrzebna, nie może ponownie wyprzeć innych metod przyswajania przez
katechizowanych treści wiary16.
Potrzebne było autorytatywne narzędzie dla katechezy, jakim jest nowe Kompendium,
charakteryzujące się również obecnością sztuki sakralnej. Aby głosić orędzie, które Kościołowi
powierzył Chrystus, potrzebuje on sztuki. Katecheza musi bowiem sprawiać, aby
rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę
możliwości pociągająca. Katecheza musi zawsze poszukiwać form wyrażenia tego, co samo w
sobie jest niewyrażalne. Obecność sztuki w Kompendium, która odznacza się sobie tylko
właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język
barw, kształtów, wspomaga poszukiwania człowieka czytającego i patrzącego. Sztuka sakralna
nie odbiera samemu orędziu wymiaru transcendentnego ani aury tajemnicy, lecz pomaga
katechezie wprowadzać uczniów w największe tajemnice wiary. Dokumenty katechetyczne już
od dłuższego czasu zwracały uwagę na potrzebę używania takiego języka w przekazie
katechetycznym, który zachowując swoją odrębność, jako język religijny, informujący i
wprowadzający w tajemnicę Boga, pozostanie żywy i komunikatywny17. Język sztuki sakralnej
to język poprawny i czysty, a zarazem mistyczny, który niejako opowiada kolejnym
pokoleniom jak wcześniejsi uczniowie Chrystusa prowadzili dialog wewnętrzny ze swoim
Mistrzem. Trzeba również podkreślić, że sam Chrystus często posługiwał się obrazami w
swoim przepowiadaniu, co było w pełni zgodne z logiką Wcielenia, w którym On sam zechciał
się stać ikoną niewidzialnego Boga.
Żyjemy w trudnym świecie, w którym lęk, rodzący się z tego, iż człowiekowi wymykają
się z rąk i zwracają się przeciwko niemu najlepsze jego dzieła, rodzi klimat niepewności. W
takim właśnie świecie katecheza w oparciu o nowe Kompendium KKK powinna pomagać
chrześcijanom, aby stali się „światłem” i „solą”, ku swej własnej radości i posługiwaniu innym.
Kompendium ze swoim przesłaniem może wzmocnić tożsamość chrześcijańską wszystkich
wierzących, czy poszukujących. Wymaga to bez wątpienia, aby współczesna katecheza
korzystając z nowego narzędzia ewangelizacji - umacniała chrześcijan w ich własnej tożsamości.
15

Por. DOK 154.
Por. PDK 46.
17
Por. PDK 47.
16
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Może to teraz czynić, gdyż obecnie dzięki narzędziu jakim jest Kompendium, sama jest
chroniona od napotykanych niejednokrotnie wątpliwości, niepewności i niedorzeczności.
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Propozycja idealnego dialogu wiary – Kompendium KKK
Prawdopodobnie każdy posiada w domu biblioteczkę z książkami. Jedni kolekcjonują je
ze względu na pasję, inni natomiast zapełniają półki niechcianymi lub nietrafionymi
prezentami – ot tak żeby biblioteczka nie stała pusta. Zapewne większość z nas otrzymała taką
książkę, przejrzała ją w pośpiechu bez zgłębiania jej treści i odstawiła na półkę. Kompendium,
którego dotyczy niniejszy artykuł, często jest właśnie takim niechcianym prezentem
otrzymywanym przy różnych okazjach, np. z racji sakramentu bierzmowania.
Analizując dostępne artykuły i wywiady dotyczące Kompendium możemy stwierdzić, iż
większość z nich ukazała się zaraz po jego opublikowaniu czyli w 2005 r. Podkreślano w nich,
że miało ono stanowić pewien rodzaj przewodnika po Katechizmie zawierającego syntezę
wyznania wiary Kościoła. Jednak w krótkim czasie od publikacji, Kompendium zostało
przemilczane i szybko popadło w zapomnienie. Dlatego też niniejszy artykuł zawiera próbę
odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób korzystać z Kompendium aby spełniało dziś pierwotne
założenia jego autorów? Celem bowiem Kompendium nie było zastąpienie Katechizmu. Miało
stać się ono pomocą w jego zgłębianiu, po to aby lepiej poznać i zrozumieć specyfikę wiary
chrześcijańskiej.
1. Ścisły związek Kompendium z Katechizmem Kościoła Katolickiego
Profesor Andrzej Kiciński w artykule pt. Dialog Mistrza z uczniem Kompendium
Katechizmu Kościoła Katolickiego wymienia trzy cechy charakterystyczne Kompendium.
Pierwszą z nich jest jego ścisły związek z Katechizmem Kościoła Katolickiego. Kompendium
w zamyśle jego autorów ma stanowić vademecum Katechizmu. Dzięki licznym odnośnikom do
Katechizmu Kompendium pozostaje z nim w ciągłym dialogu. Inaczej mówiąc jest to pewien
rodzaj przewodnika po Katechizmie, który zawiera syntezę wyznania wiary Kościoła. Jak już
wcześniej wspomniano celem Kompendium nie jest zastąpienie Katechizmu. Ma stać się ono
pomocą w jego zgłębianiu, po to aby lepiej poznać i zrozumieć specyfikę wiary
chrześcijańskiej1. Kardynał Ratzinger w wywiadzie opublikowanym w Avvenire w kwietniu
2003 r. podczas prac komisji na Kompendium stwierdził, że „Compendio non sarà un
Compendio della fede cattolica ma il Compendio del Catechismo del 1992, cui dovrà essere fedele.

1

Por. A. Kiciński. Dialog Mistrza z uczniem Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta” 49:2005
nr 10 s. 2.
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(Kompendium to nie będzie stanowić Kompendium Wiary katolickiej, ale będzie to Kompendium
Katechizmu z 92, którego ma być wiernym odzwierciedleniem)”2.
Podobnie jak Katechizm, Kompendium zostało podzielone na cztery części. Pierwsza z
nich «wyznanie wiary», zawiera syntezę «lex credendi» i jest analizą wiary chrześcijańskiej,
zawartej w Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim. Ta część Kompendium składa się z
217 pytań i odpowiedzi (nr 1-217), które są syntezą 1039 punktów KKK (nr 26-1065).
Druga część, zatytułowana «celebracja misterium chrześcijańskiego», zawiera
podstawowe elementy «lex celebrandi»; analizuje misterium Paschalne Chrystusa, Jego mękę,
śmierć i zmartwychwstanie oraz celebrację siedmiu sakramentów świętych, w których
misterium Chrystusa zostaje uobecnione. Ta część Kompendium składa się z 139 pytań i
odpowiedzi (nr 218-356), które są syntezą 625 punktów KKK (nr 1066-1690).
Trzecia część zatytułowana «życie w Chrystusie» nawiązuje do «lex vivendi» i dotyczy
zasad moralności chrześcijańskiej, przywołuje obowiązki, jakie chrześcijanin jest zobowiązany
wypełniać w swoim życiu, aby pozostać w zgodzie z wyznawaną i celebrowaną wiarą. Ta część
Kompendium składa się z 177 pytań i odpowiedzi (nr 357-533), które są syntezą 866
punktów KKK (nr 1691-2557).
Czwarta część, zatytułowana «modlitwa Pańska: Ojcze Nasz» dotyczy «lex orandi»,
zawiera syntezę życia modlitewnego chrześcijanina, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
modlitwę Pańską. Ta część Kompendium składa się z 65 pytań i odpowiedzi (nr 534-598),
które są syntezą 308 punktów KKK (nr 2558-2865)3.
2. Forma dialogiczna w Kompendium powrotem do bogatej tradycji Kościoła
Drugą istotną cechą Kompendium według profesora Kicińskiego jest jego forma
dialogiczna. Skoro Kompendium jest napisane w formie dialogu powinniśmy w tym momencie
zadać sobie zasadnicze pytanie – czym jest dialog? Czy jest to prosta wymiana informacji czy
może ma on głębszy sens?
W dobie obecnej słowo dialog można usłyszeć bardzo często. Do rozpowszechnienia
tego pojęcia przyczyniły się bez wątpienia przemiany ustrojowe jakie dokonały się w ostatnich
dekadach. Używają go osoby w różnym wieku, w różnych kontekstach, w odniesieniu do
różnych dziedzin życia. W życiu codziennym mówi się o dialogu społecznym, dialogu
międzykulturowym, dialogu międzypokoleniowym, o dialogu między sztuką a nauką. W
kontekście religijnym słyszy się o dialogu między różnymi religiami, dialogu ekumenicznym,
czy dialogu między wiarą a rozumem. Słowo dialog w podobnym brzmieniu można odnaleźć w
każdym języku, należącym do grup językowych używanych w Europie, a także na innych
kontynentach. Etymologicznie polskie słowo dialog wywodzi się z języka greckiego i oznacza
rozmowę, czyli konwersację pomiędzy co najmniej dwoma lub więcej rozmówcami4.

2

Wywiad z kardynałem Ratzingerem dostępny jest pod adresem: http://www.zenit.org/it/articles/ilcompendio-del-catechismo-della-chiesa-cattolica-criteri-e-finalita [28.03.2013r.].
3
Por. tamże s. 2-3
4
P. Jaroszyński. Jaki dialog? W: http://www.piotrjaroszynski.pl/felietony-wywiady/jaki-dialog.html
[27.03.2013r.].
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Profesor Piotr Jaroszyński zaznacza, że filozofowie greccy wyakcentowali podstawową
funkcję dialogu jaką jest poszukiwanie przez rozmówców prawdy. Człowiek jest istotą
społeczną, dlatego profesor Jaroszyński podkreśla, że owe poszukiwanie prawdy jest
współposzukiwaniem. Nie może odbywać się bez drugiej osoby. Prowadzący dialog razem
dążą do poznania prawdy odrzucając fałsz. Dialog jawi się jako rozmowa równorzędnych
podmiotów, bo aby nawiązać dialog z drugą osobą należy ją najpierw uznać za podmiot
rozmowy5.
Dla chrześcijanina każdy prawdziwy dialog ludzki jest obrazem transcendentnego
dialogu odbywającego się między Osobami Trójcy Świętej oraz dialogu jaki prowadzi Bóg z
człowiekiem w przeciągu całej historii zbawienia6. Papież Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam
religię chrześcijańską określił mianem dialogu między Bogiem a człowiekiem. W tejże
encyklice Ojciec Święty nakreślił podstawowe zadanie Kościoła – pozostać w dialogu ze
współczesnym człowiekiem. Przekazywać Dobrą Nowinę w taki sposób i takim językiem, aby
została zrozumiana przez dzisiejsze pokolenia. Paweł VI podkreśla, że Kościół ma czerpać
przykład ze Stwórcy, który pierwszy rozpoczął dialog zbawczy. Dlatego papież przynagla
synów Kościoła, aby pierwsi dążyli do dialogu z ludźmi i nie czekali, aż inni ich do tego
wezwą7.
Kościół, jako Boże narzędzie, poprzez który Bóg głosi swoje słowo, nie został obojętny
na zmiany dokonujące się w świecie współczesnym. Aby pozostać w dialogu z obecnym
pokoleniem i dostosować Kościół do potrzeb dzisiejszego świata Ojciec Święty Jan XXIII
zwołał Sobór Watykański II. Niewątpliwie jednym z największych owoców myśli
posoborowej jest Katechizm Kościoła Katolickiego, który papież Jan Paweł II 11 października
1992 r. przedłożył wiernym całego świata8. W trzydzieści lat po zwołaniu soboru zrealizowane
zostało życzenie biskupów dotyczące opracowania katechizmu całej nauki katolickiej w
dziedzinie wiary i moralności, wypowiedziane w czasie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Synodu Biskupów w 1985 r.
W 2002 r. w dziesiątą rocznicę wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także piątą
Dyrektorium ogólnego o katechizacji zorganizowano w Rzymie w dniach 8-11 października 2002
r. Międzynarodowy Kongres Katechetyczny. Jego uczestnicy zwrócili się z prośbą do papieża o
opracowanie kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, które stanowiłoby jego
vademecum. W odpowiedzi na tę prośbę Jan Paweł II powołał komisję pod przewodnictwem
kardynała Josepha Ratzingera w celu napisania Kompendium Katechizmu Kościoła
Katolickiego9. Prace nad Kompendium zakończono już w marcu 2005 r., jednak ze względu na
śmierć Jana Pawła II, zostało ono zatwierdzone i opublikowane przez Benedykta XVI 28

5

P. Jaroszyński. Dialog i pseudodialog w cywilizacji łacińskiej. W: http://www.piotrjaroszynski.pl/felietonywywiady/dialog-i-pseudodialog-w-cywilizacji-lacinskiej.html [27.03.2013r.].
6
H. Słotwińska, W. Głowa. Dialog Boga z człowiekiem w katechezie i homilii. Wyd. KUL. Lublin 2012 s. 69.
7
Paweł VI w encyklice. Ecclesiam suam. 6 sierpnia 1964 r. nr 65-119.
8
Jan Paweł II. Konstytucja Fidei depositum. 11 października 1992, 1
9
Por. A. Kiciński. Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego. s.4-5
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czerwca 2005 r. w wigilię uroczystości św. Piotra i Pawła10. Nowy papież w Motu proprio z
dnia 28 czerwca 2005 r. nakreślił cel dzieła, które ma stanowić pewien rodzaj vademecum, które
pozwoli osobom wierzącym i niewierzącym objąć jednym rzutem oka całą panoramę wiary
katolickiej11.
Kompendium napisane jest w formie dialogu, na wzór rozmowy mistrza z uczniem
znanej i stosowanej już w szkołach starożytnych. Według platońskiej idei dialogu, nauczyciel
zaangażowany był w indywidualny kontakt z uczniem. Mistrz traktował ucznia z najwyższym
szacunkiem, z uwagą wsłuchiwał się w jego pytania i w oparciu o posłyszaną wypowiedź
kierował dalszą rozmową odbywającą się w przyjacielskiej atmosferze12.
Kardynał Christoph Schönborn w wywiadzie z 2005 r. na temat Kompendium
Katechizmu Kościoła Katolickiego wskazuje, że metoda dialogiczna użyta w Kompendium nie
jest niczym nowym i oryginalnym. Bazuje ona na naturalnym dla człowieka sposobie
przekazywania informacji. Podobne pytania jak: Skąd wziął się świat? Kim jest Jezus? Dlaczego
istnieje zło? stawiają wszystkie dzieci swoim rodzicom. Kardynał zaznacza, że metoda
dialogiczna obecna jest we wszystkich kulturach. Przytacza przykład z własnego życia. Kiedyś
w księgarni na pewnym lotnisku pośród innych książek odnalazł dziełko o tytule: Daddy, am I
a hindu? (Tato, czy jestem Hindusem?). Książka oparta była na metodzie pytanie-odpowiedź,
mały chłopiec prowadził dialog ze swoim ojcem na temat wiary. Można by powiedzieć, że
książka stanowi pewien rodzaj katechizmu dla Hindusów. Według kardynała Schönborna
oryginalność Kompendium nie polega na jego metodzie, ale na tym, że mistrzem
odpowiadającym na pytania naszej wiary jest sam Chrystus13.
Metoda dialogiczna była od wieków stosowana w katechizmach katolickich.
Przykładami są szesnastowieczne katechizmy Piotra Kanizjusza, czy katechizmy Roberta
Bellarmina14. Umożliwia ona syntetyczne zaprezentowanie materiału i ułatwia zapamiętywanie
istotnych treści. Zgodnie z zaleceniami Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji założeniem
twórców Kompendium jest zachowanie w pamięci części prowadzonego dialogu. Memoryzacja
stanowi ważny aspekt katechizacji gdyż, jak przypomina Dyrektorium, katecheza jest częścią
tej „pamięci” Kościoła, która zachowuje wśród nas żywą obecność Chrystusa15. Należy jednak
zachować odpowiednie proporcje, tak aby memoryzacja nie wyparła innych metod
przyswajania przez katechizowanych treści wiary16.

10

Benedykt XVI. Motu proprio zatwierdzające i ogłaszające Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Watykan 28 czerwca 2005 r.
11
Tamże.
12
M. Ledzińska. Dialog w nauczaniu a perspektywy rozwoju. W: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/
konspekt3/ledzinska.html [30.03.2013r.].
13
Por. Wywiad z Kardynałem Schönbornem. W: http://www.30giorni.it/articoli_id_9576_l5.htm
[28.03.3013r.]
14
Zob. A. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. W: „Roczniki pastoralno-katechetyczne”. 4(59)
2012 s. 126-128.
15
Por. DOK 154.
16
Por. PDK 46.
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3. Dialog z tradycją chrześcijańską w obrazach Kompendium KKK
Trzecią cechą charakterystyczną Kompendium, którą wymienia profesor Kiciński są
obrazy obecne w poszczególnych jego częściach. Jest ich czternaście. Obrazy zaczerpnięto z
przebogatej ikonografii chrześcijańskiej. Tradycja patrystyczna przypomina nam, że również
obrazy są jedną z form głoszenia Ewangelii. We wczesnym Chrześcijaństwie podstawą
teologiczną, która uzasadniała możliwość malowania obrazów o tematyce religijnej był dogmat
Wcielenia Syna Bożego. Zadaniem ikon tworzonych w cesarstwie bizantyjskim było
przeniesienie widza do świata wieczności. Miały one nie tyle wprowadzać go w podziw, co
pomagać mu w modlitwie i kontemplacji. Medytacja przedstawionego na ikonie obrazu miała
ułatwić widzowi modlitewny dialog z Bogiem17. W taki sposób ikona stawała się oknem ku
wieczności, wskazując na Boga jako na ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania człowieka.
Św. Jan Damasceński w taki sposób wyraził się na temat funkcji ikony: „Oddajemy hołd Bogu,
gdy czcimy księgi, dzięki którym słyszymy jego słowa. Podobnie dzięki malowanym podobiznom
oglądamy odbicie jego kształtu cielesnego, jego cudów i ludzkich działań. Uświęcamy się,
przeżywamy pełnię wiary, radujemy się, doznajemy błogości, wielbimy, czcimy, oddajemy hołd jego
kształtowi cielesnemu. I oglądając jego kształt cielesny docieramy myślą, jak to tylko możliwe,
również do chwały jego boskości”18. Przez wieki obraz w Chrześcijaństwie spełniał jeszcze inną
istotną funkcję – edukacyjną. W średniowieczu jednym z filarów sztuki chrześcijańskiej była
Biblia pauperum tzw. Biblia dla ubogich. Zawierała graficzne przedstawienia z ksiąg Starego i
Nowego Testamentu. Bezpośrednio przeznaczona była dla kaznodziejów, nie posiadających
znajomości języka łacińskiego. Pośrednio także dla niewykształconych wiernych świeckich,
którym przybliżała najważniejsze wydarzenia biblijne. Biblia pauperum była dziełem o
niezwykle przemyślanym układzie teologicznym. Jej autorzy wyjaśniali wydarzenia z Nowego
Testamentu za pomocą dwóch przedstawień ze Starego Testamentu. Na przykład scenę
przedstawiającą Ukrzyżowanie Chrystusa umieszczano najczęściej w sąsiedztwie scen
przedstawiających Abrahama składającego Izaaka w ofierze oraz Mojżesza umieszczającego
miedzianego węża na wysokim palu19. Niezastąpioną rolę edukacyjną obrazu zauważył już w
VI w. papież Grzegorz Wielki wypowiadając słowa: „To, co dla umiejących czytać zawarte jest w
piśmie, ludziom nie uczonym, dla których źródłem poznania są oczy, ukazuje obraz – bo w nim
właśnie nieoświeceni znajdują wzór do naśladowania, a nie znający liter mogą czytać. Dlatego też,
szczególnie dla ludzi prostych, obraz jest tym samym co pismo”20.
Również w dzisiejszym spluralizowanym świecie żyjemy w cywilizacji obrazu, w którym
stał się on niezbędnym elementem dialogu i komunikacji społecznej. Zastosowanie obrazu
odgrywa dziś bardzo ważną rolę w mediach telewizyjnych, w prasie, w reklamie ale także w
badaniach naukowych i dydaktyce akademickiej. Tradycyjne pojęcia jak ikona, używana
17

Zob. A. Grabar. Iconografia cristiana. Milano 1988, s. 32
Jan z Damaszku. De imaginibus or. III. 12; cyt. za: W. Tatarkiewicz. Historia estetyki. T. 2. Estetyka
średniowieczna. Warszawa 1988 s. 47.
19
R. Knapiński. Biblia pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu. PAN 2004 s. 134-164.
20
Grzegorz Wielki. cyt. za: Cormack Robin. Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne, całuny. Kraków 1999 s.
129.
18
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niegdyś jako określenie obrazu o tematyce religijnej, funkcjonuje obecnie w języku potocznym
jako określenie różnych oznaczeń symboli programów komputerowych21.
Dziś z jednej strony coraz bardziej uwidacznia się kryzys religii, z drugiej zaś można
dostrzec wzmożony głód duchowości. W jego zaspokojeniu bez wątpienia może pomóc
nieprzecenione bogactwo sztuki chrześcijańskiej. Dlatego rola obrazów umieszczonych w
Kompendium nie ogranicza się do wymiaru jedynie estetycznego, czy dydaktycznego. Ich
funkcją jest katechizacja czytelnika. Obrazy skłaniają widza do zastanowienia i medytacji,
prowokują do zadawania pytań. W pracy dydaktycznej pobudzają do kreatywnego myślenia i
dzielenia się wnioskami z innymi. Pomagają wzrastać w wierze, ponieważ słowo „malowane”,
tak jak słowo pisane, jest prawdziwą katechezą22. Umieszczenie obrazów w Kompendium jest
zaproszeniem do pójścia drogą kontemplacji, którą wcześniej przemierzyli sami artyści
malujący dany obraz. W niniejszym artykule zostanie szerzej omówiony i przeanalizowany
najważniejszy spośród wszystkich obrazów umieszczonych w Kompendium – ikona
Chrystusa Pantokratora.
Pierwszą i zarazem centralną ikoną w Kompendium jest szesnastowieczna ikona
autorstwa Teofana z Krety przedstawiająca Chrystusa Pantokratora. Ikona znajduje się w
prawosławnym klasztorze na górze Athos. Wizerunek Chrystusa został umieszczony celowo
na początku Kompendium. Autorzy dali w ten sposób wyraz zaleceniom Jana Pawła II,
zawartym w adhortacji apostolsckiej Catechesi tradendae, że w istocie wszelkiej katechezy
znajduje się przede wszystkim ta właśnie Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu23. To właśnie w
Chrystusie, poprzez wcielenie, Bóg stał się człowiekiem możliwym do odczucia. To dzięki
Niemu, jedynemu pośrednikowi, dialog toczony pomiędzy Bogiem a człowiekiem, który został
przerwany przez grzech, został wznowiony i stał się dla ludzi prostszy i bardziej zrozumiały.
Greckie słowo Pantokrator w tłumaczeniu na język polski oznacza Ten, który wszystko
podtrzymuje, Wszechwładca, Pan wszystkiego, Pan wszechmogący. Termin pojawia się w Nowym
Testamencie dziesięć razy: 9 razy w Apokalipsie św. Jana i 1 raz w Drugim liście św. Pawła do
Koryntian. W Septuagincie słowem Pantokrator posługiwano się do tłumaczenia hebrajskich
określeń zarezerwowanych dla Boga, jak Sabaoth, Jahwe czy Elohim. W Kościele pierwotnym
Chrześcijanie zaczęli określać tym terminem Chrystusa, wyrażając tym samym wiarę w jedność
wszystkich Osób Boskich24. Określenie Chrystusa mianem Pantokratora, wynika również z
wiary zakorzenionej w Piśmie Świętym, że Chrystus zasiada po prawicy Ojca i otrzymał od
Niego panowanie nad Całym stworzeniem25.
Ikona Chrystusa z Góry Athos przedstawia Syna Boże go na złotym tle, które
symbolizuje świat niebiański. Oznacza to, że osoba przedstawiona na obrazie należy do
wieczności. W centralnej części ikony postać Chrystusa przedstawiona jest do pasa. Jego twarz
21

W języku komputerowym funkcjonuje pojęcie ikony lub ikonki od ang. icon.
Zob. Wywiad z abp Angelo Amato, pomysłodawcą umieszczenia w Kompendium ilustracji. W:
http://www.niedziela.pl/artykul/78066/nd/Kompendium-Katechizmu-Kosciola [28.03.2013r.].
23
CT 5.
24
A. Wencwel. Jedynym Światłem jest Jezus Chrystus. W: http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?
dzial=artykuly&id=2742 [29.03.2013r.].
25
Por. Ef 1, 20-23.
22
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jest spokojna i majestatyczna. Wzrok jest skupiony i skoncentrowany. Wydaje się, że pragnie
dotrzeć do wnętrza każdej kontemplującej wizerunek osoby. Włosy Pantokratora są gęste i
płynnie opadają na Jego ramiona. Głowa otoczona jest świetlistym okręgiem zwanym nimbem.
Nimb Chrystusa obrysowany jest kolorem czerwonym. Czerwień nawiązuje do symbolu krwi,
która jest znakiem życia i przymierza zawartego między Bogiem a ludźmi. Z za głowy Jezusa
wyłania się czerwony zarys krzyża wrysowany w nimb, symbolizujący zwycięstwo Chrystusa
nad szatanem i śmiercią. Na ramionach krzyża widnieją 3 litery tzw. Trigram (Ω, О, N)
oznaczające Ten, który jest (por. Wj 3,14). Poza nimbem znajdują się greckie litery. W lewym
górnym rogu są to litery IC, a w prawym górnym rogu XC – oznaczają one imiona Jezus
Chrystus (IC – Jezus, XC – Chrystus)26.
Postać Chrystusa przyodziana jest w szkarłatno-czerwoną tunikę tzw. chiton, która
wskazuje na Jego boską naturę. Podobną tunikę nakładał cesarz rzymski ogłaszając się bogiem.
Lewy bark i ręka okryte są ponadto płaszczem koloru niebiesko-zielonego tzw. himation.
Otacza on również Chrystusa w pasie. Himation wskazuje na naturę ludzką, przyjętą przez
Chrystusa w akcie wcielenia. Podobnie jak płaszcz okrywa ciało człowieka, tak w Chrystusie
Jego natura ludzka okrywa Boską. Z prawego ramienia Chrystusa opada złota szeroka szarfa
tzw. epitrachelion odpowiednik stuły, symbol Jego wiecznego kapłaństwa.
Na uwagę zasługuje również układ rąk Pantokratora. Lewa ręka na wysokości pasa
trzyma zamkniętą klamrami księgę Pisma Świętego. Jest to nawiązanie do zapieczętowanej
księgi z Apokalipsy św. Jana, której nikt nie może otworzyć i przeczytać poza barankiem27.
Prawa ręka zgięta jest w łokciu. Dłoń uniesiona jest do góry w akcie błogosławieństwa. Trzy
wyprostowane palce wskazują na 3 Osoby Boskie (Ojca, Syna i Ducha Świętego). Dwa palce
(palec serdeczny i kciuk) prawie stykają się ukazując tym samym dwie natury boską i ludzką
Chrystusa.
W przedstawionym wizerunku nie brakuje również akcentu pneumatologicznego.
Postać Pantokratora ukazana jest z długim i wąskim nosem. Przez nozdrza przechodzi
oddech, z greckiego pneuma, inaczej duch czyli życie. Tak więc Chrystus jest tym który niesie
Ducha Świętego i życie. Ponadto uwagę przykuwają także oczy Pantokratora, typowe dla
postaci przedstawianych w tego typu ikonach, które symbolizują iż osoba Chrystusa niesie w
sobie światło28. Tak więc Chrystus jest światłem (oczy) i życiem (długi wąski nos) czego
potwierdzeniem są słowa z Ewangelii św. Jana: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,4-5). Szyja Chrystusa wydaje się być
dość gruba. Jezus ukazany jest w momencie, w którym tchnie Ducha Świętego na apostołów:
„Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «weźmijcie Ducha Świętego»”. (J 20,22)
Wszystkie obrazy przedstawione w Kompendium są, podobnie jak słowa, przekazem
prawd religijnych. Należy pamiętać, że w obecnym czasie, skuteczność oddziaływania przez
obraz jest znacznie większa niż przez sam tylko przekaz słowny. Nie wolno tego faktu
26

E. Rocchi. Teologia dell’Icona del Cristo Pantokrator. W: http://www.bologna.chiesacattolica.it/ufficio_
catechistico_diocesano/congr%20ucd/07/materiale/emilio%20rocchi/PANTOKRATOR.pdf [29.03.2013r.].
27
Por. Ap 5,1-7.
28
Rocchi. Teologia... W: http://www.bologna.chiesacattolica.it/ufficio_catechistico_diocesano/congr%
20ucd/07/materiale/emilio%20rocchi/PANTOKRATOR.pdf [29.03.2013r.]
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pominąć również w katechizacji, na co wskazują autorzy Kompendium Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
***
Podsumowując powracamy do pytania początkowego – jak korzystać z Kompendium
aby spełniało ono dziś pierwotne założenia jego autorów?
Zacznijmy od tego, że należy z niego czynnie korzystać. Kompendium jest doskonałym
przewodnikiem po Katechizmie Kościoła Katolickiego. Jedną z jego zalet w przeciwieństwie do
innych katechizmów np. Yocatu jest jego dość niska cena. Wydając go w prostej formie np. z
miękką okładką i skromniejszą szatą graficzną, stanie się ono jeszcze bardziej dostępne dla
wszystkich zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem wiary chrześcijańskiej, nawet dla
najuboższych. Kompendium wydane w nowej formie, która przyczyniłaby się do obniżenia
jego ceny, mogłoby zostać zakupione przez każdą szkołę, każdego ucznia uczęszczającego na
szkolną lekcję religii. Ułatwiłoby to katechetom zapoznanie uczniów z treściami
katechizmowymi w trakcie zajęć szkolnych.
Inną zaletą Kompendium jest obecność obrazów religijnych, które pomagają w
kontemplacji i modlitewnym dialogu z Bogiem. Ich piękno może stać się dla wielu drogą wiary,
a doświadczenie artystyczne może przemienić się w doświadczenie religijne. Z tego powodu
warto na nowo podejmować refleksję nad wykorzystaniem sztuki zarówno w odkrywaniu
wiary, jak również w jej wyrażaniu. Należy pamiętać, że w obecnym czasie, skuteczność
oddziaływania przez obraz jest znacznie większa niż przez sam tylko przekaz słowny.
W obecnych trudnych czasach szerzenia się relatywizmu moralnego, indyferentyzmu
religijnego oraz walczącego ateizmu lansowanego przez różne media, wzmaga się głód
współczesnego człowieka za duchowością. Aby to poszukiwanie sakrum nie zbłądziło i nie
zeszło na manowce okultyzmu, ezoteryzmu i różnych form New Age, trzeba skierować je na
drogę prawdy. Dziś Należy jeszcze mocniej i gorliwiej głosić Chrystusa przez świadectwo
życia. Bardziej niż kiedyś przekazywać Jego orędzie w sposób prosty i przystępny dla
współczesnego odbiorcy. W tym kontekście Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
odpowiednio zaprezentowane może stać się vademecum, które współczesny chrześcijanin
zabierze ze sobą na wędrówkę życia ku poszukiwaniu prawdy, którą jest Chrystus.
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ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Dialog Kościoła z młodymi.
YOUCAT – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych

Światowa premiera Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych YOUCAT odbyła
się 25 marca 2011 r. w Wiedniu. Kolejna prezentacja miała miejsce trzy dni później w
Moguncji (Niemcy – 28 marca). Natomiast 13 kwietnia podczas audiencji generalnej
egzemplarz YOUCAT otrzymał Benedykt XVI1. Po audiencji nastąpiła międzynarodowa
prezentacja katechizmu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej2. Polska premiera natomiast
miała miejsce w Warszawie 2 czerwca 2011 r3.
YOUCAT składa się z 527 pytań i odpowiedzi4. Opisuje językiem komunikatywnym
całość wiary katolickiej, która została zawarta w opublikowanym w 1992 r. Katechizmie
Kościoła Katolickiego. Publikacja została przygotowana w formie pytań i odpowiedzi,
wskazując na rozwinięcie poszczególnych tematów w KKK.
„Każda liturgia jest jak randka, której datę Bóg zapisuje w naszym terminarzu. Kto
poczuł już miłość Bożą, przyjdzie chętnie. Kto chwilowo nic nie czuje, a mimo to przychodzi,
okazuje Bogu swoją wierność” (YOUCAT 166). Czy nowy katechizm – ze swoim nowym
językiem – znajdzie stałe miejsce w katechezie młodzieży? Z pewnością już go widziało i
Artykuł w pierwotnej wersji został opublikowany: A. Kiciński. Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm
Kościoła Katolickiego dla młodych. „Katecheta” 55:2011 nr 9 s. 4-10.
1
Zob.
„Kirche
in
Not”
sfinansuje
większość
kosztów
katechizmu
YOUCAT.
http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=445598&_tw_DepeszeKlientaTable_0
__search_plainfulltext=YOUCAT [dostęp: 7.06.2011].
2
Zob.
Prezentacja
katechizmu
YOUCAT.
Watykan
13.04.2011.
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27217.php?index=27217&lang=it#Traduzione in lingua
italiana [dostęp: 2.05.2011].
3
Zob. YOUCAT. Katechizm dla młodzieży. „Katecheta” 55:2011 nr 7-8, s. 155-156. W polskiej prezentacji
katechizmu w Sekretariacie Episkopatu Polski udział wzięli: abp Józef Michalik, bp Stanisław Budzik, bp Marek
Mendyk, ks. Tomasz Lubaś SSP (Dyrektor Generalny Edycji Świętego Pawła) Anna Milewska i Grzegorz
Pindelski (oboje z Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski).
4
YOUCAT Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Wstęp: papież Benedykt XVI. Częstochowa:
Edycja Świętego Pawła 2011 ss. 304. Tłumaczenie: Michał Szczepaniak. Nihil obstat: bp Marek Mendyk,
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Imprimatur: abp Stanisław
Nowak, Metropolita Częstochowski. ISBN 978-83-7424-927-0. Zawiera oprócz tekstu katechizmu: indeks
haseł (s. 288-297), listę odnośników do definicji (s. 298-299), skróty biblijne (s. 300), skróty dokumentów
soborowych i innych źródeł (s. 301), wykaz autorów zdjęć (s. 302) i podziękowania imienne, które dobrze
dokumentują wysiłek zbiorowy przy powstawaniu katechizmu (s. 302).
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częściowo czytało ponad 700 tysięcy młodych5 (w tym ponad 10 tysięcy Polaków), tyle
bowiem rozdano katechizmów podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Jak powstał,
czym się charakteryzuje i czy będzie narzędziem dialogu Kościoła katolickiego w Polsce z
młodymi – na te pytania odpowiada ten artykuł.
1. Geneza powstania YOUCAT
Idea nowego katechizmu dla młodych powstała wiosną 2006 r. Ksiądz Johannes Eltz6
zaprosił na swoją plebanię Michaelę Heereman7, ks. Christiana Schmitta8 i Bernharda
Meusera9. Tam podjęto dyskusję na temat możliwości napisania katechizmu dla młodych.
Mimo wielu wątpliwości dotyczących konieczności poświęcenia kilku lat pracy i niepewności,
jak taki katechizm przyjmie hierarchia Kościoła, podjęto decyzję o napisaniu go zakładając na
wstępie, że autorzy nie wezmą za tą pracę żadnego wynagrodzenia.
Pierwszą wersję katechizmu „testowano” podczas letnich rekolekcji w których
uczestniczyło 50 ludzi młodych. W sumie w pracach nad katechizmem wzięło udział ok. 200
osób. To młodzi najczęściej formułowali pytania i wybierali zdjęcia z własnych zasobów
fotograficznych. Naukowe wsparcie podczas realizacji katechizmu zapewnił prof. dr hab.
Michael Langer10 z Uniwersytetu w Regensburgu. Szatę graficzną katechizmu z modnymi
rysunkami wykonał Alexander Lengerke11. Do pracy nad katechizmem zachęcali i je wspierali
m.in. kard. Christopher Schönborn, kard. Joachim Meisner, Manfred Lütz (członek Papieskiej
Rady ds. Świeckich), kard. Stanisław Ryłko, abp Rino Fisichella. Wstęp do katechizmu
napisał papież Benedykt XVI.
2. Wstęp do YOUCAT Benedykta XVI
Nie można zrozumieć nowego katechizmu bez uważnej lektury wstępu, autorstwa
Benedykta XVI. Wspomina on ze szczerością śmiałą decyzję Jana Pawła II o napisaniu przez
biskupów Katechizmu Kościoła Katolickiego. Szczerość ujawnia się w jego obawie, że mogła
powstać książka, która byłaby tylko zbiorem rozmaitych tekstów i miała nosić „staromodny
tytuł” (s. 7). Rzadko można znaleźć papieskie teksty, które zawierają takie osobiste
stwierdzenie: „muszę wyznać, że wątpiłem, że coś z tego wyjdzie. Jak bowiem sprawić, żeby
autorzy rozproszeni po całym świecie stworzyli razem książkę wartą przeczytania?” (s. 8).
Pouczające jest to wyznanie jak powstawał katechizm, w którym autorzy mieli pisać nie jako
5

Zob.
S.
Ryłko.
Prezentacja
katechizmu
YOUCAT.
Watykan
13.04.2011.
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27217.php?index=27217&lang=it#Traduzione in lingua
italiana [dostęp: 2.05.2011].
6
Ksiądz Johannes Eltz jest kapłanem diecezji Limburg.
7
Pani Michela Heerman jest pisarką, katechetką i matką szóstki dzieci. Troje z nich pełni różne funkcje w
Kościele.
8
Ksiądz Christian Schmitt jest kapłanem diecezji Münster i członkiem wspólnoty Emmanuel.
9
Bernhard Meuser jest wydawcą katolickiego wydawnictwa Pattloch w Monachium.
10
Prof. dr hab. Michael Langer – teolog niemiecki, diakon w archidiecezji Monachijskiej. Zob. więcej:
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Langer_%28Theologe%29 [dostęp: 1.07.2011].
11
Aleksander Lengerke – grafik niemiecki, pracuje w Kolonii. Więcej zob. http://www.alengerke-design.de/
[dostęp: 1.07.2011].

116 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

indywidualni twórcy, lecz wsłuchując się w głos współbraci i wszystkich Kościołów lokalnych
mieli dać odpowiedź na pytanie: w co wierzy dzisiaj Kościół katolicki i jak można wierzyć,
kierując się w każdym zakątku świata rozumem. Benedykt XVI wyznaje, że projekt
Katechizmu Kościoła Katolickiego się powiódł, ponieważ wszyscy mieli wspólną partyturę
wiary, którą Kościół od apostołów przekazuje przez stulecia. Powstało świadectwo jedności w
różnorodności. Oczywiście dodaje, że „można takiemu dziełu wiele zarzucić: wszystko, co
czynią ludzie, jest niedoskonałe i można to jeszcze poprawić (s. 8).
Należy jednak zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że tak jak Katechizm Kościoła
Katolickiego powstał po Soborze Watykańskim II i w sytuacji głębokich zmian kulturowych,
tak YOUCAT powstał jako narzędzie katechetyczne służące podczas Światowych Dni
Młodzieży, na których gromadzą się młodzi ludzie z całego świata, którzy chcą wierzyć,
szukają Boga, kochają Chrystusa i chcą być wspólnotą pielgrzymującą (por. s. 9). To oni są
protagonistami tych spotkań i to między nimi istnieje wiele rozmaitych różnic.
Analiza wstępu pozwala wyróżnić przynajmniej pięć ważnych stwierdzeń, które dobrze
charakteryzują nauczanie współczesnego Kościoła:
Po pierwsze Kościół przeciwstawia się powierzchownym analizom, które dotyczą
młodzieży i łatwo ją krytykują: „współcześni młodzi ludzie nie są tak powierzchowni, jak się im
imputuje” (s. 9).
Po drugie Kościół głosi prawdę i nie stosuje żadnych manipulacji społecznych względem
młodych: „Ten katechizm nie będzie Wam schlebiał. Nie będzie dla Was łatwą lekturą. Będzie
bowiem wymagał od Was nowego życia. Odsłoni przed Wami orędzie Ewangelii jak
«drogocenną perłę» (Mt 13, 46), dla której trzeba się wszystkiego pozbyć” (s. 9).
Po trzecie Kościół zakorzeniony przez parafie i wspólnoty na całym świecie uwzględnia
szeroką gamę odbiorców swojego przesłania i poszukuje ciągle nowego języka, aby poruszać
realne problemy młodych: „przy określeniu kompozycji tej książki musieliśmy uznać, że istnieją
nie tylko kontynenty ze swoimi kulturami, ale również w ramach poszczególnych społeczeństw
istnieją rozmaite «kontynenty»: robotnik myśli inaczej niż rolnik, fizyk inaczej niż filolog,
przedsiębiorca inaczej niż dziennikarz, człowiek młody inaczej niż stary. Musieliśmy zatem
wybrać jasny język pomimo wszystkich różnic, znaleźć wspólną płaszczyznę dla tych różnych
mentalności” (s. 8-9).
Po czwarte Kościół organizując Światowe Dni Młodzieży, czy szeroko pojętą katechezę
nie skupia się tylko na powierzchownych emocjach młodzieży: „Musicie wiedzieć, w co
wierzycie. Musicie pojmować Waszą wiarę tak precyzyjnie jak informatyk zna system
operacyjny komputera. Musicie ją opanować jak dobry muzyk swoją partię utworu” (s. 10).
Po piąte Kościół jest świadomy na jakie pokusy jest wystawiona współczesna młodzież i
jakie ona może spełnić zadanie: „musicie być zakorzenieni w wierze jeszcze bardziej niż
pokolenia Waszych rodziców, aby z mocą i zdecydowanie stawić czoła wyzwaniom i pokusom
tego czasu. Potrzebujecie Bożej pomocy, aby Wasza wiara nie wyparowała, tak jak krople rosy
na słońcu, jeśli nie chcecie ulec pokusom konsumpcjonizmu, jeśli Waszej miłości nie chcecie
utopić w pornografii, jeśli nie chcecie przejść obojętnie obok zdanych na czyjąś łaskę i zostawić
bez pomocy ludzi w potrzebie” (s. 10).
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To tylko niektóre wybrane myśli ze wstępu do katechizmu, które bez wątpienia
wymagają głębszej refleksji, która posłuży nie tylko do poznania YOUCAT, ale i szeroko
pojętej współczesnej katechezy młodzieży.
3. Struktura YOUCAT
Charakterystyką Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych YOUCAT jest jego
ścisły związek z KKK. Należy podkreślić, że nowego katechizmu nie należy oddzielać od
KKK, tym bardziej, że intencją autorów nie jest zastąpienie go, co można zauważyć zarówno w
strukturze dzieła, w treści, jak i w dokładnych odnośnikach do numerów KKK. YOUCAT
pragnie stać się wprowadzeniem młodych do lektury KKK, który ze swoją mądrością i
duchowością, pozostaje tekstem fundamentalnym współczesnej katechezy Kościoła.
Pierwsza część zatytułowana «W co wierzymy», zawiera syntezę «lex credendi», czyli
wyznawaną
wiarę
Kościoła
Katolickiego
zawartą
w
Symbolu
NicejskoKonstantynopolitańskim, który poprzez wyznawanie we wspólnotach chrześcijańskich jest
żywą tradycją głównych prawd wiary. Ta część Kompendium posiada 165 pytań i odpowiedzi
(nr 1-165), które są syntezą 1039 punktów KKK (nr 26-1065).
Druga część, zatytułowana «Jak celebrujemy misteria Kościoła», zawiera podstawowe
elementy «lex celebrandi». Przepowiadanie Ewangelii zajmuje swoje uprzywilejowane miejsce
w życiu sakramentalnym. W nim wierni doświadczają i świadczą w każdym okresie swojego
życia o skuteczności zbawczego misterium paschalnego, poprzez który Chrystus wypełnił
dzieło naszego odkupienia. Ta część Kompendium posiada 113 pytań i odpowiedzi (nr 166278), które są syntezą 625 punktów KKK (nr 1066-1690).
Trzecia część, zatytułowana «W jaki sposób mamy żyć w Chrystusie» przywołuje «lex
vivendi», czyli obowiązki, które ochrzczeni muszą wypełnić w swoim życiu w swoich wyborach
etycznych w wierności wiary wyznawanej i celebrowanej. Wierni są wezwani przez Pana
Jezusa do życia zgodnie z ich godnością synów Bożych żyjących w miłości Ducha Świętego. Ta
część Kompendium posiada 190 pytań i odpowiedzi (nr 279-468), które są syntezą 866
punktów KKK (nr 1691-2557).
Czwarta część, zatytułowana «Jak powinniśmy się modlić», zawiera syntezę «lex orandi»
życia modlitewnego chrześcijan. Na przykładzie Abrahama, Mojżesza, a zwłaszcza Jezusa
Chrystusa, doskonałego przykładu jak się modlić, każdy chrześcijanin jest wezwany do dialogu
z Bogiem na modlitwie, zwłaszcza w uprzywilejowanej modlitwie Ojcze Nasz, której nas
nauczył sam Jezus Chrystus. Ta część Kompendium posiada 59 pytań i odpowiedzi (nr 469527), które są syntezą 308 punktów KKK (nr 2558-2865)12.
To swoiste vademecum zawiera istotne i podstawowe treści wiary Kościoła,
sformułowane w sposób zwięzły, z zachowaniem ich kompletności i integralności doktrynalnej.
12

Na marginesie warto zauważyć i w przyszłości przeanalizować, które pytania pominięto względem
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kompendium KKK posiada 598 pytań i odpowiedzi: rozdział
I – 217 (YOUCAT – 165), rozdział II – 139 (YOUCAT – 113), rozdział III – 177 (YOUCAT – 199) i
rozdział IV – 65 (YOUCAT – 59). O Kompendium KKK zob. więcej: A. Kiciński, Kompendium nową formą
Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Roczniki Teologiczne” 53:2006 nr 6 s. 99-112; Tenże, Dialog Mistrza z
uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Katecheta” 49:2005 nr 10 s. 16-22.
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Jest jak najlepszy przewodnik, który kupujemy, aby poznać nowy region, czy miasto i dzięki
któremu zawsze możemy dowiedzieć się co jest najważniejszego do poznania oraz jak się w
nim poruszać, aby niepotrzebnie nie błądzić.
4. Problemy nie tylko z tłumaczeniem YOUCAT
Najbardziej nagłośnionym problemem YOUCAT stało się tłumaczenie włoskie
odpowiedzi na pytanie 420. Ze względu na szeroki oddźwięk medialny tego wydarzenia
zostanie przytoczona w całości odpowiedź na to pytanie w języku oryginalnym, włoskim i
polskim. W oryginalnej wersji niemieckiej na pytanie: „czy wolno chrześcijańskiemu
małżeństwu stosować metody regulacji poczęć?” niemiecka wersja brzmi jednoznacznie:
„Manchmal sind soziale, psychische und gesundheitliche Gegebenhaiten da, in denen ein
weiteres Kind eine groß, fast übermenschliche Herausforderung für das Paar bedeuten würde.
Es gibt daher klare Kriterien, die Ehepaare beachten müssen: Empfängnisregelung kann
erstens nicht heißen, dass ein Paar den grundsätzlichen Ausschluss von Empfängnis betreibt.
Es kann zweitens nich heißen, dass Kinder aus egoistischen Gründen ausgeschlossen werden.
Es kann drittens nicht heißen, dass äußerer Zwang dabei im Spiel ist (wenn zum Beispiel der
Staat entscheidet, wie viele Kinder ein Paar haben darf). Es kann viertens nicht heißen, dass
dabei jedes Mittel angewandt werden darf”13.
Krytykowana wersja tłumaczenia włoskiego brzmi tak:
„A volte ci si trova in presenza di condizioni sociali, psichiche e di salute nelle quali un
altro figlio potrebbe costituire una sfida così grande da sfiorare il sovrumano; perciò ci sono
chiari criteri dei quali una coppia cristiana deve tenere conto: il regolamento della fertilità non
può significare che una coppia pratica un’esclusione sistematica del concepimento; non può
neppure significare che i fligli vengono esclusi per ragioni egoistiche; non può neppure, infine,
che possa intervenire una costrizione esterna (quando ad esempio lo Stato decide quanti figli
deve avere una coppia). Infine, non può significare la liceità di ogni mezzo anticoncezionale”14.
Media włoskie zauważyły i nagłośniły jeszcze przed planowaną oficjalną prezentacją
katechizmu w Watykanie, że błąd pojawia się w momencie, gdy w odpowiedzi na pytanie
dotyczące metod regulacji poczęć, sugeruje się we włoskiej edycji, że pary katolickie mogą
stosować sztuczną antykoncepcję. Co może poddać myśl, że Kościół dopuszcza antykoncepcję.
Podobnego sformułowania nie ma ani w wydaniu niemieckim, amerykańskim czy polskim,
gdzie mówi się o odpowiedzialnej i świadomej regulacji płodności oraz naturalnym planowaniu
rodziny, natomiast nie ma żadnej wzmianki o środkach antykoncepcyjnych. Zdaniem ks.
Josepha Fessio z amerykańskiego wydawnictwa katolickiego Ignatius Press, włoski tłumacz źle
przełożył niemieckie wyrażenie «Empfängnisregelung». Choć oznacza ono w sensie ogólnym
13

YOUCAT Deutsch. Jugendkatechismus der Katholischen Kirche. München: Pattloch 2010 nr 420.
YOUCAT Italiano. YOUTH CATECHISM per conoscere e vivere la fede della Chiesa. Roma: Città Nuova
2011 nr 420.
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regulację urodzin, czasami używane jest do określania «kontroli urodzin» za pomocą środków
antykoncepcyjnych. Włoski tłumacz tymczasem wybrał właśnie to drugie znaczenie słowa i
zaproponował włoskie wyrażenie «mezzo anticoncezionale», oznaczające właśnie «metody
antykoncepcyjne»15.
Polskie tłumaczenie Michała Szczepaniaka brzmi już bezbłędnie:
„Niekiedy istnieją takie uwarunkowania natury społecznej, psychicznej i zdrowotnej, że
posiadanie kolejnego dziecka oznaczałoby dla pary niemalże nadludzki wysiłek. Istnieją jasne
kryteria, których małżonkowie powinni przestrzegać: po pierwsze, regulacja poczęć nie może
oznaczać, że para wyklucza poczęcie dziecka. Nie może też oznaczać zamknięcia się na dzieci z
pobudek egoistycznych. Po trzecie, nie może oznaczać przyjęcia zewnętrznego przymusu
(przykładowo decyzji państwa o liczbie dzieci w małżeństwie). Po czwarte, nie może oznaczać,
że wolno stosować w tym względzie każdy środek czy to zapobiegający poczęciu, czy niszczący
życie poczętego dziecka” (YOUCAT 420).
Nie tylko z tłumaczeniami będą problemy w dyskusjach teologicznych i na katechezie.
Wiele skrótowych odpowiedzi nowego katechizmu może powodować niepotrzebne
zamieszanie. Sami autorzy czasami widząc trudności, nie bardzo sobie poradzili z
wyjaśnieniami. Przykładem jest odpowiedz na pytanie czy dozwolona jest eutanazja
(YOUCAT 382). Autorzy zauważają, że pojęcie eutanazji bezpośredniej i pośredniej
zaciemnia debatę. I zamiast pójść sprawdzonym rozwiązaniem Magisterium Kościoła na
pewno niepotrzebnie wprowadzili rozważania o dopuszczalności eutanazji pośredniej. Oto
przywołane pytanie i odpowiedź z YOUCAT:
„Czy dozwolona jest eutanazja?
Zadanie śmierci zawsze jest wykroczeniem przeciw przykazaniu „Nie popełnisz
morderstwa” (Wj 20, 13). Bycie z drugim człowiekiem wtedy, gdy umiera, to wręcz zasada
humanitarna. [2278-2279]
Pojęcia eutanazji bezpośredniej i eutanazji pośredniej zaciemniają debatę. Właściwie
chodzi o to, czy można zabić umierającego człowieka, czy pozwolić mu umrzeć. Kto pomaga
człowiekowi umrzeć (tzw. eutanazja bezpośrednia) występuje przeciwko piątemu przykazaniu.
Kto pomaga człowiekowi w umieraniu (tzw. Eutanazja pośrednia) posłuszny jest nakazowi
miłości bliźniego. Oznacza to, że w obliczu pewnej, rychłej śmierci pacjenta, rezygnuje się ze
środków nadzwyczajnych, kosztownych i niegwarantujących żadnego skutku z medycznego
punktu widzenia. Decyzję w tej sprawie musi podjąć sam pacjent względnie określić to
15

Tłumaczenia na język włoski dokonał Pietro Podolak, natomiast korekty dokonywał kard. Angelo Scola. Zob.
Watykan:
błąd
tłumacza
wstrzymał
dystrybucję
katechizmu
dla
młodych.
http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=442706
[dostęp:
13.04.2011].
Wątpliwe wydaje się zapewnienie Eleny Cardinali, rzeczniczki wydawnictwa Città Nuova, że dystrybucja
katechizmu zostanie wstrzymana i zostaną dokonane korekty, bowiem autor artykułu kupił egzemplarz włoski z
tym błędem kilka miesięcy po tym oświadczeniu.
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wcześniej. Jeśli ten nie jest w stanie tego zrobić, orzeczoną lub domniemaną wolę umierającego
musi wykonać jego pełnomocnik. Z otaczania chorego opieką nie można zrezygnować nigdy.
Wynika to zarówno z przykazania miłości bliźniego, jak też nakazu okazywania miłosierdzia.
Jest przy tym rzeczą uprawnioną i odpowiadającą godności człowieka, aby podawać
medykamenty łagodzące ból, nawet wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że przez to skróci
się życie pacjenta. Decyduje tu fakt, że przez te działania nie dąży się do śmierci ani jako celu,
ani jako środka”. (YOUCAT 382)
Z pewnością lepiej by było zastosować terminologię z Katechizmu Kościoła
Katolickiego o odmowie uporczywej terapii:
„Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub
niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa
«uporczywej terapii». Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że w tym
przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma
do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeciwnym razie – przez osoby uprawnione,
zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta”. (KKK 2278)
Sam tłumacz polski na konferencji prezentującej polskie wydanie YOUCAT przyznał,
że najwięcej trudności sprawiały mu kwestie dotyczące teologii moralnej. One pewnie będą
jeszcze przedmiotem dyskusji. Ale zdarza się również, że pominięto niektóre zdania, pewnie z
przyczyn adaptacyjnych do realiów polskich. Chyba było to nie potrzebne, ponieważ
YOUCAT to projekt międzynarodowy posiadający autorów, którzy biorą pełną
odpowiedzialność za cały tekst16.
Nie obwiałabym się znalezienia dalszych nieścisłości w nowym katechizmie, czy innych
głosów krytyki17. To tworzyli tylko ludzie. Istotna jest świadomość, w duchu nowego
katechizmu, że Jezus „nie pozostawił swojego skarbu w sieci, lecz zamieścił na domenie”
(YOUCAT 175). Tą domeną jest Kościół katolicki, który w każdej chwili może sprecyzować
wykładnię wiary, która czy przez niedoświadczenie autorów, czy pośpiech młodych ludzi
gdzieniegdzie jest nieprecyzyjna.
***
Na pytanie czy nowy Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych YOUCAT zajmie
ważne miejsce w polskiej katechezie – trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Po
doświadczeniach recepcji Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, którego tematu w
16

W polskiej wersji brakuje np. zdania: „Und wie zum Bier Hopfen, Malz und Wasser gehören, die getrennt
ziemlich schlecht schmecken und gemeinsam ganz gut, ist die Katholische Kirche der Auffassung, dass diese drei
Aspekte zusammengehören” (YOUCAT 404).
17
Są już w Internecie głosy krytyczne. Zob. np. Katechizm pokolenia PowerPoint.
http://breviarium.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-29T13%3A05%3A00%2B02%3A00&maxresults=5 [dostęp: 12.06.2011]. Autor krytykuje m.in. fakt, że w katechizmie katolickim są wypowiedzi osób
wyznające inne religie, lub osób niewierzących. Podobna krytyka spotkała słynny już Katechizm Holenderski,
który zawierał poglądy hinduizmu, buddyzmu czy marksizmu. A właśnie dzięki niemu wielu niewierzących
przeczytało go, a wierzący poznali całościową sytuację człowieka w świecie współczesnym.
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polskiej katechezie podjęło się niewielu autorów można mieć wątpliwości co do szerokiego
przyjęcia kolejnego katechizmu.
Ks. Włodzimierz Lewandowski podkreślając kunszt nowego katechizmu zwraca uwagę,
że jest napisany ciepłym językiem i wypełniony obrazami. Obrazy są dla niego nieodłączną
cząstką nowego katechizmu. Autor podkreśla zarówno świetnie dobrane ilustracje jak i te
kreślone słowem. Ilustruje to przykładem z katechizmu: „Czas po rozgrzeszeniu jest jak
prysznic po treningu, jak świeże powietrze po letniej burzy, jak pobudka w słoneczny letni
poranek, jak nieważkość nurka… W słowie pojednanie zawiera się wszystko: znowu mamy
czystą kartę u Boga” (YOUCAT 239). Wskazuje na piękny tekst i ciekawy komiks o
sakramencie pojednania (zob. YOUCAT s. 136-137). Autor podejmuje również kwestie,
które są związane z problemem artykułu, gdy stwierdza: „Teoretycznie YOUCAT powinien
zastąpić będące w niemalże powszechnym obiegu wszelkiej maści katechizmy dla
bierzmowanych. Czy tak się stanie? Mam poważne wątpliwości /…/. Kto by przypuszczał, że
racje teologiczne utrudnią recepcję YOUCAT w przygotowaniu do bierzmowania, jest w
błędzie. Przegra z dwóch innych powodów. Wręcz prozaicznych. Tradycyjne katechizmy dla
bierzmowanych są krótsze i tańsze. Łatwiej zmusić do zapamiętania stu sześćdziesięciu pytań,
aniżeli do lektury pięciuset. A w grupie o zróżnicowanej zamożności prędzej rozprowadzi się
egzemplarze w cenie pięciu złotych niż trzydziestu. Dlatego obawiam się, że YOUCAT
przegra ze względu na obfitość treści i cenę”18.
Trzeba się zgodzić co do ceny. Jest za wysoka jak na nasze realia. We Włoszech można
go kupić za 13 euro, we Francji za 12 euro, w USA za 15 $ a wersji e-book już za 13 $. W
stosunku do tamtejszych zarobków jest to pozycja książkowa łatwo dostępna dla młodzieży.
Dla naszej młodzieży to duży wydatek.
Można dodać, że YOUCAT przegra jeszcze z kilku powodów. Po pierwsze
wydawnictwa diecezjalne i zakonne w Polsce „zagospodarują” cały możliwy teren nauczania
religii w szkole i katechezy parafialnej ze swoimi propozycjami – ignorując, lub spychając na
margines katechetyczny to nowatorskie dzieło.
Po drugie jest ciągle wiele nieporozumień w zrozumieniu celu wydawania nowych
katechizmów. To nie są książki, której młodzież ma się uczyć na pamięć. Ona ma się nauczyć
pytać o to jak można dziś wierzyć, kierując się rozumem. Chodzi o swego rodzaju vademecum
pozwalające wierzącym i niewierzącym jednym spojrzeniem ogarnąć całą panoramę wiary
katolickiej19. Dla wierzących do nauczania na pamięć wskazane są modlitwy i prawdy nauki
katolickiej, a nie jakaś bardziej lub mniej określona liczba pytań i odpowiedzi.
A może jednak uda się dialog Kościoła z młodymi za pomocą nowego narzędzia, jakim
jest YOUCAT przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze znalazła się organizacja kościelna

18

W. Lewandowski. Dlaczego przegra? Kto wie czy intuicja młodych nie pokona doświadczenia katechetów.
http://info.wiara.pl/doc/884084.Dlaczego-przegra [dostęp: 16.06.2011]
19
Zob. Jan Paweł II. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. List Ojca Świętego do kard. J. Ratzingera.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ratzingerkkk_02022003.html
[dostęp:
1.07.2011].
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– Kirche in Not20 – która w większości sfinansowała 700 tysięcy egzemplarzy, które każdy z
uczestników Światowych Dni Młodzieży w Madrycie otrzymał jako prezent od Ojca Świętego
Benedykta XVI. Po drugie znając operatywność Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży
przy Konferencji Episkopatu Polski będzie ono promotorem różnych działań, aby ten
katechizm docierał do jak najszerszej grupy młodzieży. Po trzecie należy mieć nadzieję, że
znajdą się duszpasterze i katecheci tacy, jak w parafii św. Wojciecha w Lewkowie, którzy na
facebooku już prowadzą dyskusję z młodzieżą na podstawie nowego katechizmu21.

20

„Bezpłatne egzemplarze YOUCAT będą dostępne podczas ŚDM w Madrycie w językach: angielskim,
niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i polskim. Na żółtej okładce katechizmów przygotowanych do
Madrytu widnieje specjalny nadruk: „Książka jest osobistym darem od Ojca Świętego”. Dyrektor wykonawcza
„Kirche in Not” w Niemczech, Karin Maria Fenbert poinformowała media, że reprezentowane przez nią dzieło
pokrywając znaczną część kosztów druku bardzo chętnie spełnia życzenie Benedykta XVI. Przypomniała przy tej
okazji, że założyciel dzieła, o. Werenfried van Straaten zawsze podkreślał, iż „życzenie papieża ma dla «Kirche in
Not» wagę rozkazu”. W związku z tym nie zwlekano ani chwili, aby wesprzeć „papieski projekt”. YOUCAT jest
największym chrześcijańskim projektem książkowym na świecie. Przygotowany na Światowy Dzień Młodzieży w
Madrycie w dniach 11-21 sierpnia br. w sześciu wersjach językowych jako specjalny prezent dla młodzieży od
papieża, ogółem ukaże się w 15 językach w 700 tys. egzemplarzy”. Kirche in Not sfinansuje większość kosztów
katechizmu
YOUCAT.
http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=445598&_tw_DepeszeKlientaTable_0
__search_plainfulltext=YOUCAT [dostęp: 7.06.2011].
21
Parafia
św.
Wojciecha
w
Lewkowie.
Czytamy
razem
YOUCAT.
http://www.facebook.com/event.php?eid=105054312921870 [dostęp: 1.07.2011].
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mgr lic. Damian Belina

Omnis traductor traditor – błędy w punkcie 149 pierwszego
polskiego wydania Youcat
Stara łacińska maksyma „omnis traductor traditor” w przekładzie na język polski
powiada, że „każdy tłumacz jest zdrajcą”. Stwierdzeniem tym posługiwał się św. Hieronim,
gdy na przełomie IV i V wieku dokonywał przekładu Pisma Świętego z języków
oryginalnych na łacinę – zwanego Wulgatą1. Negatywnie brzmiące słowo „zdrajca” jest w tym
ujęciu wieloznaczne i w istocie wyraża wielość różnorakich trudności z jakimi musi zmierzyć
się tłumacz w trakcie dokonywania translacji tekstu. Każde tłumaczenie jest już samo w sobie
„zdradą” wobec oryginału, gdyż przekazuje treść innymi słowami, a tym samym zdradza jego
niepowtarzalność2. Tłumaczący tekst może stać się „zdrajcą dosłownym”, jeżeli w
tłumaczeniu poszukuje jakiegoś własnego interesu, zmienia treść w celu uzyskania korzyści
lub w celu udowodnienia własnej tezy naukowej. Tłumacz może stać się również „zdrajcą
niezamierzonym”, popełniając różne błędy, wynikające nie tyle z braku znajomości języka, co
przede wszystkim z braku dostatecznej orientacji w tematyce tłumaczonego tekstu.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi skomplikowanego i
mozolnego procesu, jakim jest tłumaczenie tekstów, na który wpływa wiele nakładających się
na siebie czynników. Ma on za zadanie pokazać, jak wielka odpowiedzialność ciąży na
tłumaczu, która jest tym większa, im większą wagę posiada treść danego tekstu. Z punktu
widzenia teologa do najważniejszych tekstów należy Pismo Święte, a poza nim teksty
zawierające depozyt chrześcijańskiej wiary; są one spisane w dokumentach Magisterium
Kościoła oraz w katechizmach – te ostatnie można uznać za swego rodzaju kompendia wiary.
W ostatnim czasie katechizmy przyjmują różne formy, niektóre z nich cieszą się dużą
popularnością. Jeden z katechizmów, w niespełna 4 latach od jego wydania pobił rekordy
popularności, osiągając nakład 4,5 miliona egzemplarzy3. Mowa oczywiście o katechizmie dla
młodych Youcat, który został przetłumaczony na 30 języków4, w tym również na język polski.
Pierwsze polskie tłumaczenie Youcat, ze względu na niektóre błędy i nieścisłości, wzbudziło
1

A. Sporniak. Nowe polskie tłumaczenie dokumentów Soboru Watykańskiego II. Wierne i piękne? W:
http://www.tygodnik.com.pl/numer/276325/sporniak.html [21.02.2015 r.].
2
Zob. R. Kaiser. Übersetzer – Verräter. Dankrede anläßlich der Verleihung des Heinrich Maria Ledig-RowohltÜbersetzerpreises.
Oktober
1993.
W:
http://www.reinhardkaiser.com/LesesaalNeu/VerstreuteWerke/uebersez.htm [22.02.2015 r.].
3
A. Kiciński. Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat. Biuletyn Edukacji Medialnej 2/2014. s.
73.
4
KAI. Youcat bije rekordy popularności. W: http://info.wiara.pl/doc/1993244.Youcat-bije-rekordy-popularnosci
[22.02.2015 r.].
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wśród teologów liczne dyskusje, które doprowadziły do powstania Erraty – czyli wykazu
zmian i poprawek wprowadzonych przez specjalną komisję weryfikacyjną, które zostały
uwzględnione w drugim wydaniu katechizmu. Ponieważ przeanalizowanie wszystkich
błędów i nieścisłości pierwszego polskiego wydania Youcat jest tematem szerokim, nadającym
się na bardziej obszerną rozprawę, w niniejszym artykule przybliżone zostaną błędy
popełnione przez polskiego tłumacza w trakcie opracowywania pierwszego wydania Youcat w
punkcie 149 dotyczącym „modlitwy do Maryi”. Artykuł będzie próbą odpowiedzi na pytanie:
Czy błąd zawarty w punkcie 149 pierwszego polskiego przekładu Youcat – jak wskazuje
Czesław Bartnik oraz autorzy Erraty – znajduje się jedynie w odpowiedzi do powyższego
punktu?
1.
Tłumaczenie – trudna sztuka dotarcia do „czystej idei autora”
Problematyką tłumaczenia tekstu zajmuje się traduktologia, translatoryka lub
przekładoznawstwo. Jest to interdyscyplinarna nauka humanistyczna, wykorzystująca różne
dziedziny wiedzy, m.in. językoznawstwo, filologię literaturoznawstwo, kulturoznawstwo,
komparatystykę, filozofię, semiotykę i wiele innych. Traduktologia charakteryzuje się
różnorodnością ujęć teorii tłumaczenia5, a dzieje się tak dlatego, że tłumaczenie jest procesem
trudnym i złożonym. Znana tłumaczka literatury niemieckiej Agnieszka Hofmann zapytana
w jednym z wywiadów o to, na czym polega istota dobrego przekładu, odpowiedziała:
„Trzeba przede wszystkim czuć tłumaczony tekst i orientować się w jego szerszym
kontekście. Jeśli tłumacz, który nigdy w życiu nie przeczytał książki fantastycznej, bierze się
za przekład powieści fantasy, to takie przedsięwzięcie nie może się dobrze skończyć. W
księgarniach widać efekty podobnych eksperymentów. Dlatego nigdy nie podjęłabym się
przekładu rozpraw filozoficznych – to nie moja bajka, nie to, co czytam na co dzień”6. Ta
sama zasada, tj. zasada dobrej orientacji w szerokim kontekście tłumaczonego tekstu, którą w
swojej wypowiedzi wyeksponowała Agnieszka Hoffman obowiązuje również przy
tłumaczeniu tekstów naukowych, także teologicznych. Według niej najkorzystniej byłoby,
gdyby tłumacz dokonujący przekładu tekstu, oprócz biegłej znajomości języka i zasad
translatoryki, posiadał również wykształcenie z danej dyscypliny naukowej. W praktyce
często jest to jednak trudne do zrealizowania, dlatego najczęściej wszelkich tłumaczeń
dokonują filologowie. Następnie poddawane są one skrupulatnej weryfikacji przez
naukowców z danej dziedziny nauki. Pomimo drobiazgowych zabiegów translatorskich, nie
da się niestety do końca wyeliminować błędów i różnych nieścisłości, a także pomyłek
drukarskich, zniekształcających lub zmieniających właściwe znaczenie oryginalnego tekstu.
Należy zaznaczyć, że historia już od czasów starożytnych zna różne błędy w
tłumaczeniach. Do najgłośniejszych należą te w tłumaczeniu najważniejszego tekstu na
świecie – czyli tekstu Pisma Świętego. Pomyłki najbardziej szkodliwe do dziś działają na
niekorzyść Kościoła i jego nauki, dostarczając argumentów, jego przeciwnikom. Dla
5

M. Majewski. Jak przekłady zmieniają Biblię. O teorii i praktyce tłumaczenia Pisma Świętego. Kraków 2013, s. 9.
E. Tondys. Wywiad: Tłumaczenie ma coś z magii. Rozmowa z Agnieszką Hofmann. W:
https://bookeriada.pl/wywiad-tlumaczenie-ma-cos-z-magii-rozmowa-z-agnieszka-hofmann/ [22.02.2015 r.].
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przykładu biblista Michał Wojciechowski analizując tłumaczenie fragmentu Księgi Wyjścia
(zob. Wj 21, 22-23) pochodzącego z Septuaginty o przestępstwie spowodowania poronienia
przez pobicie, podkreśla, że „niedbali tłumacze stosują słowo „płód”, którego w oryginale
nigdzie nie ma, [gdyż] Pismo Święte mówi o dzieciach!”7. Podsuwa to argument
zwolennikom aborcji, często powołującym się na ten tekst, twierdząc, że płód nie jest jeszcze
człowiekiem. Inną mniej szkodliwą „zdradą” wobec tekstu oryginalnego było przetłumaczenie
przez wspomnianego już św. Hieronima w Wulgacie słów węża wypowiedzianych do Adama
i Ewy w Raju. Wąż kusił pierwszych ludzi tym, że po zerwaniu i spożyciu zakazanego owocu
poznają tajemnicę dobra i zła. Św. Hieronim przetłumaczył wypowiedź Złego używając
łacińskiego słowa „malum”, któro w języku łacińskim oznacza zarówno zło, jak i jabłko. W
ten sposób jabłko uwidoczniane na większości przedstawień kuszenia pierwszych rodziców,
przeniknęło na stałe do sztuki, jako symbol pokusy i uwodzenia8.
Błędy i nieścisłości zdarzają się w teologii również współcześnie. Nie brakuje ich w
tłumaczeniach tak ważnych tekstów, jak teksty dokumentów Magisterium Kościoła oraz
Katechizmu Kościoła Katolickiego, będącego oficjalną wykładnią doktryny wiary i zasad
moralności Kościoła katolickiego. Dla przykładu cytowany wcześniej Michał Wojciechowski
przytacza pewną nieścisłość, pojawiającą się w punkcie 1908 polskiego tłumaczenia
Katechizmu Kościoła Katolickiego, mówiącego o zadaniach władzy świeckiej. W polskim
przekładzie KKK czytamy na temat władzy: „Powinna ona jednak zapewnić każdemu to,
czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego: wyżywienie, odzież, opiekę
zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, odpowiednią informację, prawo do założenia
rodziny”. Tymczasem jak podkreśla Wojciechowski w oryginalnym tekście łacińskim nie ma
słowa „zapewnić” a „uczynić dostępnym” (accessibile reddere)9. W tekście oryginalnym KKK
Kościół poucza rządzących, aby „umożliwiali” obywatelom warunki odpowiedniego rozwoju i
prowadzenia godnego życia np. poprzez stworzenie odpowiedniego ustawodawstwa, które
będzie ułatwiać, a nie utrudniać obywatelom tworzenie odpowiednich warunków własnego
rozwoju. W przekładzie polskim tłumacz, niejako żądając, aby władza „dostarczała” wszelkie
dobra swoim podwładnym, prawdopodobnie nieświadomie stał się rzecznikiem państwa
opiekuńczego – wchodzącego we wszystkie sfery życia swoich obywateli.
Znaczące błędy w wykładni doktryny wiary zdarzają się również w najnowszych
katechizmach, czego najlepszym przykładem są błędy, jakich dopuszczono się w czasie
tłumaczenia i przygotowywania pierwszego wydania Katechizmu dla młodych Youcat.
7

M. Wojciechowski. Szkodliwe błędy tłumaczy W: http://www.idziemy.com.pl/wiara/szkodliwe-bledy-tlumaczybiblii/ [23.02.2015 r.].
8
R.
Zając.
7
największych
„pomyłek”
w
przekładach
Biblii.
W:
http://www.stacja7.pl/article/2005/7+najwi%C4%99kszych+%E2%80%9Epomy%C5%82ek%E2%80%9D+w+
przek%C5%82adach+Biblii [23.02.2015 r.]. W tym wypadku nie jest to zwykły błąd w tłumaczeniu polegający na
niepoprawnym przetłumaczeniu danego pojęcia, co użycie w przekładzie wieloznacznego terminu, wpływającego
na mylne rozumienie tekstu.
9
Zob.
Catechismus
Catholicae
Ecclesiae.
p.
1908.
W:
http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/p3s1c2a2_lt.htm#II. Bonum commune [02.03.2015 r.]; Por. M.
Wojciechowski. Szkodliwe błędy… dz. cyt. W: : http://www.idziemy.com.pl/wiara/szkodliwe-bledy-tlumaczybiblii/ [23.02.2015 r.].
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2.
Problemy z pierwszym polskim tłumaczeniem Youcat
Oryginalną wersję katechizmu Youcat opracowano w języku niemieckim, a jego
premiera miała miejsce 25 marca 2011 r. w Wiedniu. 13 kwietnia 2011 r. w trakcie audiencji
generalnej egzemplarz Youcat otrzymał papież Benedykt XVI, który osobiście jest autorem
wstępu książki. Premiera polskiej wersji katechizmu odbyła się 2 czerwca 2011 r. w siedzibie
Konferencji Episkopatu Polski10. Tłumaczenia pierwszego polskiego wydania Youcatu
dokonał Michał Szczepaniak – doktor nauk teologicznych z zakresu biblistyki11, który w
czasie konferencji prasowej podczas prezentacji nowego katechizmu przyznał, że największe
trudności sprawiało mu tłumaczenie kwestii moralnych12. Nie ulega wątpliwości, że
tłumaczenie dokonywane było w swego rodzaju pośpiechu, gdyż autorzy polskiego wydania
chcieli zdążyć przed Światowym Dniem Młodzieży odbywającym się w Madrycie 16-21
sierpnia 2011 r.13
W niespełna trzy miesiące po opublikowaniu polskiego Youcatu w katolickich mediach
rozpętała się dyskusja na temat błędów przekładu i konieczności rewizji tłumaczenia. 20
sierpnia 2011 r. na łamach Naszego Dziennika ukazał się artykuł pt. Youcat do poprawy, w
którym zaznaczono, że już po powierzchownym przejrzeniu katechizmu niektóre
sformułowania wzbudzają wątpliwości co do rzetelności jego opracowania14.
W odpowiedzi na opublikowanie informacji o błędach zawartych w polskim
tłumaczeniu katechizmu Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
powołała zespół ekspertów w składzie o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap., ks. dr
hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL, dr Adam Zadroga oraz germanista dr hab. Piotr
Kołtunowski, prof. UMCS15. Według oświadczenia przewodniczącego Komisji Wychowania
Katolickiego KEP bp Marka Mendyka z dnia 29 sierpnia 2011 r. zadaniem powołanej
komisji było podjęcie dokładnej rewizji „wszystkich tekstów zawartych w polskiej wersji
Katechizmu, tak aby jego najnowsze wydanie było wolne od jakichkolwiek nieścisłości”16. Jak
zaznacza Paweł Ścisłowicz zespół ekspertów swoją pracę oparł na analizie polskiego tekstu
pierwszego wydania Youcatu, jego wersji oryginalnej w języku nienieckim, a także wersji
włoskiej i angielskiej17. Prace komisji zakończyły się dnia 27 września 2011 r., a ich owocem
było opracowanie Erraty do pierwszego wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych
10

P. Ścisłowicz. Youcat i jego recepcja wśród młodzieży polskiej. Studium katechetyczne. Lublin: KUL 2014, s. 15.
[mps Biblioteka KUL]
11
T. Jaklewicz. Katechizm jak kryminał. W: http://gosc.pl/doc/872403.Katechizm-jak-kryminal/3 [03.03.2015
r.].
12
P. Ścisłowicz. Youcat i jego recepcja… dz. cyt. s. 29.
13
Na 3 stronie pierwszego polskiego wydania Youcat widnieje informacja, że jest to wydanie specjalne z okazji
Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie.
14
Zob.
ba.
Youcat
do
poprawy.
W:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110820&typ=wi&id=wi13.txt [03.03.2015 r.].
15
Zob. P. Ścisłowicz. Youcat i jego recepcja… dz. cyt., s. 29.
16
M. Mendyk. Oświadczenie Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski w związku z błędami w polskim
tłumaczeniu Katechizmu Kościoła Katolickiego dla młodych YOUCAT. „Kielecki Przegląd Diecezjalny” (2011) nr
6, s. 639.
17
Zob. P. Ścisłowicz. Youcat i jego recepcja… dz. cyt., s. 29.
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Youcat18 - czyli wykazu najistotniejszych zmian wprowadzonych w katechizmie przez zespół
ekspertów19.
W tym artykule zostaną przedstawione i przeanalizowane najistotniejsze błędy
translatorskie zawarte w punkcie 149 pierwszego polskiego wydania Youcat. Są to błędy lub
nieścisłości teologiczne wynikające z niewłaściwego przekładu katechizmu z języka
niemieckiego. W celu lepszego dostrzeżenia przez czytelnika pomyłek w tłumaczeniu i ich
skutków, w układzie tabelarycznym zaprezentowany zostanie tekst oryginalny, następnie
tekst z pierwszego polskiego wydania Youcat oraz zmieniony i poprawiony tekst zawarty w
Erracie. Pod tabelą przedstawiona zostanie analiza tłumaczenia zarówno pierwszego wydania
Youcatu, jak i Erraty, a następnie wskazane możliwe przyczyny popełnionych przez tłumacza
błędów.
3. Błąd w punkcie 149 dotyczący „modlitwy do Maryi”
Jednym z najbardziej znanych błędów teologicznych pierwszego polskiego wydania
Youcat jest błąd popełniony w punkcie 149 dotyczący „modlitwy do Maryi”. Na pomyłkę
zwrócił uwagę Czesław Bartnik w artykule pt. Konieczność modlitwy do Maryi, który 12
sierpnia 2011 r. ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Polski tłumacz Youcat przełożył
tekst pytania zawartego w punkcie 149 następująco: „Czy należy modlić się do Maryi?”, na co
pada odpowiedź: „Nie, modlić się można tylko do Boga. Ale Maryję powinniśmy czcić jako
Matkę naszego Pana”. Bartnik we wspomnianym wyżej artykule zwrócił uwagę na błąd
teologiczny zawarty w odpowiedzi, przypominając o ważnej roli Maryi, jako pośredniczki
między ludźmi a Bogiem, także o różnych rodzajach modlitw, kierowanych do Boga poprzez
Maryję. Zarzut dogmatyka skierowany pod adresem autora lub autorów Youcat został
wyrażony następująco: „Otóż wydaje się, że autor czy autorzy tego punktu posłużyli się
radykalną „brzytwą Ockhama”, czyli pozostawili tylko Boga, a obcięli byt pośredniczący. Stąd
u czytelnika jawi się od razu myśl, że trzeba odrzucić liturgiczny kult Maryi i odrzucić
modlitwy do Niej […]”20.
Czy jednak błąd zawarty w punkcie 149 pierwszego polskiego przekładu Youcat
zawarty jest jedynie w odpowiedzi na pytanie: „Czy należy modlić się do Maryi?”? Aby
odpowiedzieć sobie na to pytanie należy najpierw prześledzić tekst oryginalny zarówno
pytania do punktu 149, jaki i odpowiedzi w języku niemieckim, następnie porównać z nim
tekst pierwszego polskiego wydania katechizmu oraz tekst poprawiony zawarty w tzw.
Erracie.

18

A. Derdziuk OFMCap., K. Guzowski., A. Zadroga. Protokół prac Komisji [mps w archiwum własnym]
Errata została zatwierdzona przez przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Marka
Mendyka.
20
Cz. Bartnik. Konieczność modlitwy do Maryi. Nasz Dziennik. (2011) nr 187., s. 12.
19
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Punkt Tekst oryginalny
149

Darf man Maria anbeten?
Nein. Nur Gott darf
angebetet werden. Aber
Maria dürfen wir als
Mutter unseres Herrn
verehren. [971]
Unter Anbetung versteht
man die demütige,
bedienungslose
Anerkennung der absoluten
Erhabenheit Gottes über alle
Geschöpfe wie wir. Im
Glauben ist sie unsere
Mutter. Und Eltern sollen
wir ehren. Das ist gut
biblisch, denn Maria sagt
selbst: „Siehe, von nun an
preisen mich selig alle
Geschlechter“ (Lk 1, 48b).
So kennt die Kirche
marianische Wallfahrtsorte,
Festtage, Lieder und Gebete,
wie etwa den
→ROSENKRANZ. Er ist
eine Kurzfassung der
Evangelien.

Tekst pierwszego polskiego
wydania Youcat
Czy należy modlić się do
Maryi?

Tekst Erraty do pierwszego
wydania Youcat
Czy należy modlić się do
Maryi?

Nie, modlić się można tylko
do Boga. Ale Maryję
powinniśmy czcić jako
Matkę naszego Pana. [971]
Pod pojęciem modlenia się
rozumieć należy pokorne,
bezwarunkowe uznanie
absolutnej zwierzchności
Boga
nad wszystkimi
stworzeniami.
Maryja jest stworzeniem tak
jak
my. W wierze jest naszą
Matką.
A rodziców powinniśmy
czcić. Jest to stwierdzenie ze
wszech miar biblijne, gdyż
sama Maryja mówi o sobie:
„odtąd pokolenia będą mnie
nazywać szczęśliwą” (Łk 1,
48b). I tak Kościół uznaje
maryjne sanktuaria, święta,
pieśni i modlitwy jak choćby
RÓŻANIEC, który
jest streszczeniem Ewangelii.

Tak, ponieważ Maryja
jako
Matka Jezusa doznaje już
chwały w niebie i jest
znakiem
nadziei i pociechy dla
wszystkich wierzących.
Modlitwa do Maryi
różni się jednak zasadniczo
od
uwielbienia należnego
wyłącznie
Bogu. [971-972]
Uwielbienie Boga wyraża się
w pokornym i
bezwarunkowym uznaniu
Jego absolutnej
zwierzchności nad
wszystkimi stworzeniami.
Maryja jest stworzeniem tak
jak my. Ze względu na
swoją łączność z
Chrystusem Maryja ma
szczególny macierzyński
udział w Jego dziele
zbawczym i dla nas
wszystkich jest Matką w
porządku łaski. Do Maryi
możemy i powinniśmy
modlić się jako do naszej
orędowniczki, która
prowadzi nas do Chrystusa.
Dlatego Kościół obchodzi
święta poświęcone Matce
Bożej i zachęca do modlitwy
za Jej wstawiennictwem,
szczególnie do
RÓŻAŃCA, który jest
streszczeniem Ewangelii.
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Kluczem do odpowiedzi na wcześniej postawione pytanie jest właściwe zrozumienie
znaczenia niemieckiego czasownika anbeten pojawiającego się w tekście oryginalnym w pytaniu
do punktu 149, a także rzeczownika Anbetung, zawartego w odpowiedzi. Pobieżne przejrzenie
jednego z popularnych słowników niemiecko-polskich wskazuje, że słowo anbeten znaczy czcić,
modlić się do, ale również ubóstwiać, uwielbiać21. Jednak, gdy weźmie się do ręki literaturę
teologiczną czasownik anbeten nabiera bardziej precyzyjnego znaczenia. Czasownik anbeten
pochodzi od niemieckiego rzeczownika Anbetung, a ten z kolei, jak wskazują autorzy słownika
teologicznego Theologisches Fach-und Fremdwörterbuch wywodzi się od łacińskiego adoratio22 i
greckiego προσκύνησις [proskynesis]23. Zarówno łacińskim słowem adoratio, jak i greckim
προσκύνησις określano w starożytności oddanie czci bóstwu lub władcy, które połączone było z
wykonaniem odpowiednich gestów, jak przyklęknięcie, pokłon, skinienie głowy, a nawet
upadnięcie na twarz. Były to gesty wyrażające całkowite poddanie, uległość i absolutną wyższość
wobec boga lub władcy24. W Starym Testamencie to właśnie Bóg był uważany przez naród
wybrany za najwyższego Pana i władcę, dlatego to Jemu należały się akty najwyższego uwielbienia
i adoracji. Dobrze wyraża to m. in. fragment Psalmu 95: „Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na
twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył” (Ps 95, 6). Również w Ewangeliach
można odnaleźć fragmenty wskazujące na akty uwielbienia wobec Jezusa dokonywane przez tych,
którzy uznali, że jest On prawdziwym Bogiem: „Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim,
mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym»” (Mt 14, 33). W liturgii Kościoła jedną z najbardziej
spektakularnych postaw oddania czci Bogu jest prostracja, wyrażająca się poprzez „padnięcie
twarzą na ziemię” – akt ten często nazywany jest „leżenie krzyżem”. Prostrację spotkać można w
liturgii Kościoła katolickiego w Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej, również podczas
sakramentu święceń oraz w niektórych zakonach w trakcie składania ślubów wieczystych25.
W tym ujęciu rzeczownik Anbetung używany jest w języku niemieckim na określenie
szczególnej formy modlitwy zarezerwowanej tylko Bogu26. Jest to modlitwa uwielbienia lub
adoracji Boga, która jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego oznacza uznanie „Go za Boga,
za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną
Miłość" (KKK 2096). Rzeczownikiem Anbetung niemieccy katolicy określają adorację
Najświętszego Sakramentu27. O tym, że czasownik anbeten odnosi się do modlitwy uwielbienia
21

ba. Anbeten. W: Słownik internetowy Pons. http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie?q=anbeten&l=depl&in=ac_
de&lf=de [07.03.2015 r.].
22
Zob. F. Hauck., G. Schwinge. Theologisches Fach- und Fremdwörterbuch. Göttingen 2010, s. 11.
23
Zob. Tamże, s. 164.
24
Zob. J. Wiesehöfer. Proskynesis. W: Der Neue Pauly. T. 10., Stuttgart 2001, s. 443; B. M. Marti: Proskynesis
and Adorare. W: Language. T. 12. nr 4. 1936, s. 272–282.
25
J. Szpolarowski. Szkoła Liturgii – Prostracja – leżenie krzyżem. W: http://www.maksymilian.konin.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=902:prostracja-leenie-krzyem&catid=56:szkoa-liturgii-ksjarka&Itemid=72 [07.03.2015 r.].
26
Por. Josef Wohlmuth. Gottes Heiliger Geist – ausgegossen in die Herzen der Menschen. W: Geist und Heiliger
Geist. Philosophische und theologische Modelle von Paulus und Johannes bis Barth und Balthasar. red. E. Düsing. W.
Neuer. H. D. Klein. Würzburg 2009, s. 154.
27
Zob. K. Rahner. Kommt, lasset uns anbeten. W: Geist und Leben 54 (1981), s. 188-191.
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należnej jedynie Bogu świadczą słowa samego Jezusa wypowiedziane w czasie rozmowy z
Samarytanką przy studni Jakuba, gdy zapowiada kobiecie, że prawdziwi czciciele będą oddawać
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie. Słowa Chrystusa wyrażone w języku niemieckim w powszechnie
używanym w Niemczech przekładzie Einheitsübersetzung brzmią następująco: „Aber die Stunde
kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in
der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten,
müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten“ (J 4, 23-24). Czasownik anbeten zastosowany w
kontekście modlitwy uwielbienia wobec Boga, został w tym krótkim fragmencie użyty aż
czterokrotnie.
Zatem czy błąd zawarty w punkcie 149 pierwszego polskiego przekładu Youcat zawarty
jest jedynie w odpowiedzi? Po przeprowadzeniu analizy tekstu oryginalnego i tekstu pierwszego
polskiego wydania katechizmu odpowiedź brzmi NIE. Za główny błąd, jaki został popełniony
przez polskiego tłumacza Youcat w punkcie 149, należy uznać nieprecyzyjne przetłumaczenie
czasownika anbeten użytego w oryginale w pytaniu na polskie modlić się. W języku niemieckim
rzeczownikiem stosowanym na potoczne określenie modlitwy, także modlitwy za pośrednictwem
jest słowo Gebet, czasownik modlić się brzmi po niemiecku beten, a modlić się do [kogoś] wyrażane
jest za pomocą słów beten zu [jemandem]. Dlatego gdyby autorom Youcat chodziło o zadanie
pytania „Czy należy modlić się do Maryi?” wyraziliby je słowami „Darf man zu Maria beten?”
(tłumaczenie własne). Kolejny błąd translatorski pojawia się oczywiście w odpowiedzi – właśnie
na tym błędzie skupili się autorzy Erraty. Jest on konsekwencją błędu popełnionego w pytaniu.
Polski tłumacz przełożył niemiecki tekst głównej części odpowiedzi w następujący sposób: „Nie,
modlić się można tylko do Boga. Ale Maryję powinniśmy czcić jako Matkę naszego Pana”,
podczas gdy tekst oryginalny brzmi: „Nein. Nur Gott darf angebetet werden. Aber Maria dürfen
wir als Mutter unseres Herrn verehren“, i powinien zostać przetłumaczony: „Nie. Jedynie Bóg
może być obiektem naszego uwielbienia. Ale Maryję należy czcić jako Matkę naszego Pana”.
Należy również zaznaczyć, że autorzy Youcat nie zaprzeczają potrzeby i konieczności
modlitwy do Maryi, jako modlitwy do pośredniczki między ludźmi a Bogiem. Wręcz przeciwnie
w odpowiedzi na pytanie do punktu 149 w języku niemieckim wyrażają oni słuszność modlitwy
do Maryi przypominając, że Kościół zna sanktuaria Maryjne, obchodzi święta poświęcone Matce
Bożej, zna pieśni maryjne oraz zachęca do modlitwy za Jej wstawiennictwem – w szczególności do
odmawiania Różańca, który jest streszczeniem Ewangelii28. Ujmując jednak pytanie do punktu
149 w formie „Darf man Maria anbeten?”, a następnie odpowiadając na nie negatywnie autorzy
Youcat chcieli podkreślić, że Maryi nie należy się uwielbienie równe Bogu, że nie powinniśmy jej
adorować, w taki sam sposób, w jaki adorujemy Najświętszy Sakrament, gdyż nie jest Ona
boginią. Trzeba również nadmienić, że uprzywilejowana pozycja Maryi we wspólnocie świętych
została przez twórców Youcat wyeksponowana w punkcie 147 katechizmu, a jej szczególną rolę
jako pośredniczki, która wstawia się za ludźmi u Boga, podkreślono w punkcie 14829.
***
28

Jest to zgodne z zaleceniami zawartymi w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus Pawła VI z 2 lutego 1974 r.
W punkcie 148 autorzy Youcat zaznaczają, że Maryja wstawiać się będzie za ludźmi u Boga w dwóch
najważniejszych momentach ich życia „teraz i w godzinę naszej śmierci”.
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Podsumowując należy stwierdzić, że zarzut Czesława Bartnika, jaki poczynił on na
łamach Naszego Dziennika w stosunku do autorów Youcat, jakoby „pozostawili [oni] tylko
Boga, a obcięli byt pośredniczący” został niewłaściwie zaadresowany. Ponieważ to nie autorzy
katechizmu popełnili błąd źle odpowiadając na pytanie, ale to właśnie pytanie zostało błędnie
przełożone przez polskiego tłumacza. Dziwi jednak fakt, że błędnie przetłumaczone pytanie
powtórzone zostało w niezmienionej formie w Erracie do pierwszego wydania katechizmu. W
zamian za to zmieniona i dostosowana do niego została odpowiedź. Na pytanie: „Czy należy
modlić się do Maryi?” autorzy Erraty odpowiadają „Tak, ponieważ Maryja jako Matka Jezusa
doznaje już chwały w niebie i jest znakiem nadziei i pociechy dla wszystkich wierzących.
Modlitwa do Maryi różni się jednak zasadniczo od uwielbienia należnego wyłącznie Bogu?”.
Pod względem teologicznym ani pytanie ani odpowiedź do punktu 149 zawarte w Erracie nie
zawierają żadnych błędów i nieścisłości. Jednak w myśl zasady Omnis traductor traditor
przytoczonej na wstępie twórcy Erraty znacząco odeszli od „czystej idei autora”, dokonując
pewnej „zdrady” wobec „pierwotnego zamysłu” autorów Youcat, gdyż odnoszą się do innej
rzeczywistości. W ten sposób teologowi biorącemu do ręki oryginalną wersję Youcat i jego
drugie wydanie, po naniesionych już poprawkach, w oczy rzucają się sprzeczne ze sobą
odpowiedzi na pytanie do punktu 149 – w wersji niemieckiej odpowiedź negatywna Nein, a
w języku polskim odpowiedź pozytywna – Tak. Dlatego należałoby się zastanowić, czy nie
przetłumaczyć pytanie „Darf man Maria anbeten?” tak, aby rzeczywiście oddawało ono
zamysł autorów Youcat – należy zaznaczyć, że nie jest to proste, ponieważ każdy język
posiada swoją specyfikę. Mogło by ono brzmieć na przykład następująco: „Czy Maryja może
być obiektem naszego uwielbienia?” (tłumaczenie własne). Wówczas pasowałaby do niego
główna część odpowiedzi brzmiąca następująco: „Nie. Jedynie Bóg może być obiektem
naszego uwielbienia. Ale Maryję należy czcić jako Matkę naszego Pana” (tłumaczenie
własne).
Zgadzam się z A. Kicińskim, który stwierdził: „Nie obwiałabym się znalezienia
dalszych nieścisłości w nowym katechizmie, czy innych głosów krytyki. To tworzyli tylko
ludzie. Istotna jest świadomość, w duchu nowego katechizmu, że Jezus «nie pozostawił
swojego skarbu w sieci, lecz zamieścił na domenie» (YOUCAT 175). Tą domeną jest Kościół
katolicki, który w każdej chwili może sprecyzować wykładnię wiary, która czy przez
niedoświadczenie autorów, czy pośpiech młodych ludzi gdzieniegdzie jest nieprecyzyjna”30.
Niniejszy artykuł nie stawia sobie za cel wyrażenia krytyki wobec autorów polskiego
przekładu katechizmu dla młodych Youcat. Został on napisany w służbie katechezy i w trosce
o odpowiedni i precyzyjny przekaz prawd wiary młodym Polakom. Może on stać się
przyczynkiem do zwrócenia uwagi na precyzję tłumaczeń ważnych tekstów teologicznych, co
może skutkować lepszą jakością kolejnych wydań Youcat.

30

A. Kiciński. Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. „Katecheta"
55:2011 nr 9 s. 8-9.
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Youcat – propozycja książki wiary dla młodych

Papież Benedykt XVI we wstępie Youcat napisał: „Niektórzy mówią mi: «Dzisiejszej
młodzieży to nie zainteresuje». Nie zgadzam się z tym i jestem pewny, że mam rację.
Współcześni młodzi ludzie nie są tak powierzchowni, jak się im imputuje. Chcą wiedzieć, o co
w życiu tak naprawdę chodzi. Kryminał trzyma w napięciu, ponieważ wciąga nas w perypetie
ludzi, które mogłyby być także naszymi. Ta książka trzyma w napięciu, ponieważ mówi o
naszym własnym losie i dlatego głęboko dotyka każdego z nas”1.
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: na ile katechizm Youcat jest
propozycją książki wiary skierowaną do współczesnego młodego człowieka?
1. Od Adama i Ewy – jak powstał Youcat?
Geneza Youcat sięga wiosny 2006 roku kiedy to kapłan diecezji Limburg ksiądz
Johannes Eltz zaprosił do dyskusji panią Michaele Heerman – pisarkę, katechetkę i matkę
trójki dzieci, a także ks. Christiana Schmidta należącego do wspólnoty Emmanuel oraz
dyrektora katolickiego wydawnictwa Bernharda Meusera. Ta czwórka ludzi podjęła decyzję o
napisaniu katechizmu dla młodych2. Do pracy nad nim włączył się bardzo czynnie m.in.
Kardynał Schönborn stwierdził, że Youcat jest jedynym swego rodzaju projektem. Co
więcej, jest inicjatywą oddolną. Kiedyś grupa młodzieży i dorosłych przyszła do kardynała i
oznajmiła mu: „Najpilniejszą potrzebą Kościoła jest posiadanie jakiejś książki dla młodych,
która wskazałaby im jak uczyć się swojej wiary i jak ją przeżywać”. Jak dodaje kardynał od
samego początku było jasne, że taka książka nie może być owocem pracy samych biskupów i
naukowców. Jeśli ma to być katechizm dla młodych to priorytetem jest przygotowanie go
razem z nimi. Z jednej strony trzeba było wyrazić autentyczną wiarę Kościoła z drugiej zaś
należało przekaz tej treści dostosować do ludzi młodych. Kardynał wspomina, że coraz
wyraźniej odnosił też wrażenie, że pracowano nad czymś co przypominało podręcznik
ewangelizacyjny, nad książką, która w rękach młodych ludzi powinna stać się autentyczną
pomocą w przeżywaniu wiary.

1

Benedykt XVI. Wstęp do Youcat. s. 9.
A. Kiciński. Dialog Kościoła z młodymi. Youcat - Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. „Katecheta” 55
(2011) nr 9 s. 4-5.
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Pierwszą wersję katechizmu postanowiono „przetestować” w czasie wakacji podczas
rekolekcji dla młodych, którzy w liczbie ok. 200 osób formułowali pytania i wybierali zdjęcia3.
Po zakończeniu redakcji opracowany tekst został przesłany do Rzymu i przedstawiony
Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji Nauki Wiary, Papieskiej Radzie ds. Świeckich i
wreszczcie papieżowi Benedyktowi XVI, który zachwycony tym projektem osobiście napisał
bardzo zachęcającą przedmowę do katechizmu Youcat4.
2. Bardzo osobiście i szczerze – wstęp Benedykta XVI do nowej książki wiary
Ojciec Święty Benedykt XVI od początku popierał inicjatywę napisania książki wiary
dla młodych. A kiedy już została zredagowana postanowił samemu napisać do niej wstęp, w
którym zachęca młodzież do lektury Youcat.
Jak zauważa Andrzej Kiciński analiza wstępu pozwala wyróżnić przynajmniej pięć
ważnych stwierdzeń, które zadaniem autora wstępu do Youcat powinny charakteryzować
nauczanie współczesnego Kościoła:
a) Kościół występuje przeciw powierzchownym analizom, które prowadzą do krytyki
młodych ludzi;
b) Kościół zawsze głosi prawdę i nie stosuje żadnych manipulacji społecznych wobec
młodych;
c) Kościół przez parafie i wspólnoty na całym świecie uwzględnia szeroką gamę odbiorców
swojego przesłania oraz poszukuje ciągle nowego języka by rozwiązywać realne problemy
młodych;
d) Kościół chce usystematyzować wiarę młodych ludzi. Benedykt XVI widzi w Youcat
konkretne narzędzie ewangelizacji, które przypomina o Dobrej Nowinie oraz nazywa po
imieniu to, co dzieje się w sercu człowieka, gdy spotyka w swoim życiu Chrystusa.
e) Kościół jest świadomy pokus, którym ulega młodzież. Papież ukazuje katechizm jako
środek do walki z pokusami, jest zdania, że trzeba nazwać rzeczywistość, aby człowiek
wiedział przeciw czemu walczy i w czym jest jego zwycięstwo5.
Wymienione powyżej myśli zaczerpnięte ze wstępu do Youcat muszą zostać poddane
analizie zarówno przez katechetów i katechizowanych. Wyniki tego procesu mogą wpłynąć na
wykorzystanie tej wiedzy we współczesnej katechezie młodzieży.
3. Wnuczek Katechizmu Kościoła Katolickiego – struktura Youcat
W strukturze zauważmy ścisły związek z Katechizmem Kościoła Katolickiego, gdyż
według założeń Youcat ma wprowadzić w refleksję i zrozumienie treści KKK, a nie próbować
go zastąpić.
Analogia Youcat do Katechizmu Kościoła Katolickiego, ale także do Kompendium
KKK karze odwołać się do sposobu wprowadzenia ich w życie i nauczanie Kościoła.

3

Kiciński. Dialog Kościoła z młodymi… s. 5.
Por.
Kardynał
Schönborn.
Jak
powstał
Youcat?
http://www.youcat.org/fileadmin/ressources/downloads/kard_schonborn_o_youcat_pl.pdf (05.04.13 r.)
5
Por. G. Strządała. Czy katechizm jest potrzebny. http://adonai.pl/wiara/?id=81 (05.04.13 r.).
4
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Katechizm Kościoła Katolickiego został zatwierdzony i promulgowany listem apostolskim
„Laetamur Magnopere” Jana Pawła II.
Natomiast w celu zatwierdzenia Kompendium KKK papież Benedykt XVI wydał motu
proprio podkreślając w nim, że jest ono wierną i pewną syntezą Katechizmu Kościoła
Katolickiego. To właśnie Benedykt XVI napisał wstęp do katechizmu dla młodych Youcat, w
którym pyta: czy nie powinniśmy spróbować przełożyć Katechizmu Kościoła Katolickiego na język
ludzi młodych?6 czym podkreśla, że to KKK stanowi źródło dla prawd przekazywanych w
nowej książce wiary.
Youcat jest zbudowany na zasadzie pytań i odpowiedzi, odnajdziemy w nim 527 pytań
wraz z odpowiedziami. Każda z części podzielona jest na: ‘działy’ i ‘rozdziały’.
Autorzy zachowali podział na cztery części analogiczny do KKK:
KKK

YOUCAT

I – Wyznanie wiary

I – W co wierzymy?

II – Celebracja misterium chrześcijańskiego

II – Jak celebrujemy misteria Kościoła?

III – Życie w Chrystusie

III – W jaki sposób mamy żyć w Chrystusie?

IV – Modlitwa chrześcijańska

IV – Jak powinniśmy się modlić?

Youcat zatem zachował zasadniczy układ treści i strukturę Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Różni się jednak formą oraz metodyką. Nie przypomina w żadnym względzie
typowego dokumentu. Posiada ciekawą, interesującą formę graficzną, która zachęca młodego
człowieka do sięgnięcia po to opracowanie. Napisany jest łatwym językiem, co pomaga w
przyjmowaniu treści w nim zawartych. Wszystko zostało wzbogacone fragmentami z Pisma
Świętego oraz sentencjami znanych postaci ze świata nie tylko religii, ale filozofii czy kultury.
Stąd wśród wypowiedzi znajdziemy także cytaty myślicieli niewierzących, którzy jednak mogą
wzbogacić chrześcijańskie wyznanie wiary7.
4. Jesteś młody, czujesz się młodo – adresaci Youcat
Nazwa omawianego katechizmu wskazuje sama na swoich adresatów. „You” to w języku
angielskim „Ty’, ale to skrót od „Youth” – młodzież, natomiast skrót „cat” powstał od słowa
„catechism”. Inaczej „Youth Catechism” to po prostu katechizm dla młodzieży8.
Stąd nie powinno być zaskoczeniem, że to właśnie interesujący nas katechizm stał się
darem dla młodych – w ilości 700 tysięcy egzemplarzy wydanych w 15 językach został rozdany
w czasie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie w sierpniu 2011 roku9.
6

Benedykt XVI. Wstęp do Youcat. s. 9.
Strządała, Czy katechizm jest potrzebny…
8
Por. T. Jaklewicz. Katechizm jak kryminał. „Gość Niedzielny” 2011 nr 22 s. 24.
9
M. Chmielewski. Youcat – wskazania dla katechety w kulturze medialnej. W: Catechetica Porta Fidei. Red. A.
Kiciński, P. T. Goliszek. Lublin: Natan 2012 s.193.
7
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Zdaniem Radosława Chałupniaka Youcat może i powinien być wykorzystywany przede
wszystkim w katechezie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i starszych, tj. studentów lub
młodzieży pracującej. Nie oznacza to jednak, że jest on „zakazany” dla gimnazjalistów czy też
młodszych uczniów, niemniej wydaje się, że poprawne odczytanie i zastosowanie podanych w
nim prawd jest możliwe przez starszą młodzież. Autor artykułu „Youcat w polskiej katechezie”
taką tezę uzasadnia tym, że to właśnie młodzież ponadgimnazjalna, która poprzez sakrament
bierzmowania wkroczyła na drogę chrześcijańskiej dojrzałości, częściej spotyka się z różnego
rodzaju wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi wiary. Ponadto młodzież ta bardziej
świadomie przyjmuje sytuacje w których się znajduje, a także stoi przed dokonywaniem
licznych wyborów na płaszczyźnie religijnej i moralnej.
Youcat podobnie jak Katechizm Kościoła Katolickiego ma ułatwić swoim adresatom
odkrywanie wiary, a zatem stać się dla nich książką wiary. Trzeba przy tym pamiętać, że
chodzi o poznawanie treści wiary, dlatego Youcat jest przeznaczony dla osób, które pragną
poznać w Kogo i w co wierzą. Mogą zatem sięgnąć po niego zarówno osoby wierzące, jak i
obojętne religijne a nawet niewierzące10.
5. Podjąć rękawice – nowe wyzwanie dla katechetów
Doprowadzić katechizowanego do zażyłości z Bogiem to podstawowy cel katechezy.
Niewątpliwie katechetycy i katecheci nieustannie zadają sobie pytanie jak to zrobić szczególnie
we współczesnym świecie, gdzie młodzież opiera i buduje swoje poglądy na opinii publicznej.
Kamilla Frejusz w Youcat widzi szansę otwarcia się młodego człowieka na wiarę dlatego pyta
na ile głoszący i nauczający prawdy wiary mogą zaadoptować to narzędzie
do swoich, być może utartych już schematów realizacji programu, pracy z
podręcznikiem, Pismem Świętym?11.
Wspomniana pedagog i nauczycielka religii podaje cztery propozycje, sposoby
wykorzystania Youcat, aby stanowił książkę wiary dla młodych.
Po pierwsze młodzież musi zapragnąć studiowania Youcat z cierpliwością i zapałem
poświęcając na to swój czas, czyniąc jednym z tematów podejmowanych przez siebie rozmów
kwestie dotyczące swojej wiary12. Ponieważ dla zdecydowanej większości katechizowanych
jedynym miejscem gdzie mogą rozmawiać na tematy przeżywania relacji z Panem Bogiem jest
katecheza oraz lekcje religii. Dlatego powinniśmy młodzieży ułatwić dostęp do Youcat, pracę z
tym podręcznikiem wiary i nie bać się dyskusji na jego temat.
Po drugie dzisiaj sporo uwagi poświęca się odpowiedniemu doborowi języka w przekazie
treści wiary współczesnej młodzieży. Przypomnijmy, że przy powstawaniu Youcat czynny
udział miała młodzież, która weryfikował czy język tekstu jest zrozumiały, redagowali pytania,
oceniali grafikę i dobierali fotografię13. Kościół daje nam do wykorzystania nowy środek do
wykorzystania przekazu własnego orędzia. Wielkim zaniedbaniem i szkodą byłoby nie

10

Por. R. Chałupniak. Youcat w polskiej katechezie. „Katecheta” 55:2011 nr 10 s. 14.
Por. K. Frejusz. Youcat – wyzwaniem dla katechetów. „Katecheta” 55:2011 nr 9 s. 51.
12
Por. Benedykt XVI. Wstęp do Youcat s. 10.
13
Por. T. Jaklewicz. Katechizm jak kryminał. „Gość Niedzielny” 2011 nr 22 s. 25.
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wykorzystanie tego, co Kościół daje nam w najnowszym katechizmie – książce wiary, będą
jednocześnie nowym środkiem ewangelizacji.
Po trzecie Youcat nie jest przecież żadnym opowiadaniem bądź wymyśloną historią,
która ma na celu przybliżyć omawianym temat, ale książką wyrosłą z Katechizmu Kościoła
Katolickiego, który z kolei ukazuje w co wierzy dzisiejszy Kościoła katolicki i jak można
wierzyć kierując się jednocześnie rozumem14. Praca z tą książką wiary jest dobrym
wprowadzeniem w chrześcijaństwo a jednocześnie - jak zauważa autorka artykułu Youcat –
wyzwaniem dla katechetów – pewną forma nowej pieśni śpiewaną na cześć Pana i ku Jego
chwale15.
Po czwarte musimy otwierać się na perspektywy i możliwości jakie oferuje nam nowy
katechizm dla ludzi młodych. Od nas samych zależy na ile chcemy się uczyć nowych metod
pracy z młodzieżą z wykorzystaniem tej książki wiary. To na ile Youcat zostanie dobrze
przyjęty i zrozumiany przez młodych zależy w dużej mierze od nasze merytorycznego
przygotowania oraz sposobu pracy z katechizmem. Propozycja wykorzystania nowego
katechizmu w katechezie nie jest w żadnym stopniu próbą pozbycia się podręczników do
nauczania religii. Ta nowa książka wiary powinna stać się pomocą, komentarzem do treści
wiary umieszczonych w podręcznikach do nauczania religii. Jest ona dodatkowym narzędziem
i pomocą młodego człowieka w kształtowaniu i rozwijaniu swojej wiary.
Po piąte nowe podręczniki do nauki religii w szkole w swoich scenariuszach powinny
odnosić się do treści zawartej w nowym katechizmie Youcat w podobny sposób, jak dziś
nawiązują do Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Jak odpowiedzą na taką propozycję katecheci? Czy Youcat znajdzie swoich
kompozytorów którzy zauważą go i stworzą partyturę, aby korzystać z niej w pracy z
młodzieżą? Tak naprawdę wszystko leży w naszych rękach – katechetyków i katechetów. To
od nas zależy czy podejmiemy rękawice i wejdziemy z nowym narzędziem do ringu katechezy.
***
Papież Benedykt XVI zauważa, że współczesna młodzież nie tylko potrzebuje
katechizmu, ale widzi w Youcat podręcznik – książkę wiary, która ma szanse zaciekawić
młodego chrześcijanina. Dlatego też Ojciec Święty w zakończeniu wstępu wzywa młodych
całego świata16: „Studiujcie Katechizm! Jest to pragnienie mojego serca. Ten katechizm nie
będzie Wam schlebiał. Nie będzie dla Was łatwą lekturą. Będzie bowiem wymagał od Was
nowego życia. Na wszelkie sposoby rozmawiajcie na temat Waszej wiary! Musicie wiedzieć, w
co wierzycie. Musicie ją opanować jak dobry muzyk swoją partię utworu”17.

14

Por. Benedykt XVI. Wstęp do Youcat s.7.
Por. Frejusz. Youcat – wyzwaniem…, s.52.
16
Strządała. Czy katechizm jest potrzebny…
17
Benedykt XVI. Wstęp do Youcat s. 9-10.
15
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mgr Magdalena Iwan

Wymiar biblijny katechizmu dla młodych Youcat
Katecheza od samego początku swojego istnienia była związana z Biblią. Józef
Kudasiewicz zaznacza, że związek ten zmieniał swój charakter na przestrzeni dziejów
w zależności od metodologii dominującej w teologii w danym okresie. Od początkowego
silnego związania pism Apostołów z głoszoną przez nich nauką przechodzono przez różne
okresy, kiedy Biblia traciła lub odzyskiwała swoje znaczenie w głoszeniu Ewangelii. Zdarzało
się więc, że niekiedy Biblia była całkowicie odseparowywana od katechezy lub korzystano z niej
w sposób niepełny18. Sobór Watykański II uwzględniając doświadczenie uzyskane na
przestrzeni historii wskazał na 3 istotne elementy biblijnego wymiaru katechezy. Po pierwsze
konieczna jest częsta lektura Pisma Świętego przez wiernych, tak aby mogli oni poznać
Chrystusa19. Po drugie katecheza powinna się „żywić Słowem Bożym”, i wyrastać z niego20. Po
trzecie Biblia powinna przenikać teologię jak dusza, która przenika ciało21. Zasady te zaczęto
stosować praktycznie poprzez wypracowanie samodzielnej katechezy biblijnej i poszczególnych
metod pracy z Biblią na katechezie22.
Wymiar biblijny katechezy
Słowo Boże stanowi podstawowe źródło katechezy. Powinno zajmować w niej centralne
miejsce, ponieważ to w Objawieniu zawarte jest wszystko, co Bóg chciał ludziom przekazać dla
ich zbawienia. Dyrektorium katechetyczne zaznacza tę prawdę mówiąc, że „pierwszym
i podstawowym elementem każdej katechezy jest element biblijny. Ponieważ katecheza jest
częścią (...) ewangelizacji, jej treść nie może być inna aniżeli ta, która jest właściwa całej
i integralnej ewangelizacji: to samo orędzie – Dobra Nowina zbawienia”23. Zaznacza też że
jednym z zadań katechezy jest wprowadzenie katechizowanego w rozumienie Biblii i budzenie
miłości do poszukiwania w jej lekturze spotkania z Bogiem. Poznanie prawd zawartych w
Piśmie Świętym ma prowadzić katechizowanego do osobistej odpowiedzi Bogu – do wiary w
Niego wyrażonej w czynach24.
18

Por. J. Kudasiewicz. Wymiar biblijny. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków:
Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1991 s. 13.
19
Por. KO 22.
20
Por. KO 24.
21
Por. tamże.
22
Szczegółowo o recepcji postanowień Soboru Watykańskiego II w tej sprawie w Polsce i na świecie pisze A. E.
Klich. Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne. Kraków: Wydawnictwo
Naukowe Pat 2005.
23
DKKKP 58.
24
Por. Tamże.
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Aby cel ten osiągnąć konieczne jest zawarcie w katechezie treści zarówno Starego jak
i Nowego Testamentu. Katechizowany powinien znać historię zbawienia opisaną w Biblii
i umieć ją właściwie interpretować. Oczywiście inaczej wygląda katecheza biblijna dla dzieci w
wieku przedszkolnym, inaczej dla licealistów, a jeszcze inaczej dla dorosłych. Konieczne jest
stopniowe pogłębianie znajomości Pisma Świętego i nauka poszukiwania jego aktualizacji w
codziennym życiu człowieka w zależności od jego wieku, umiejętności intelektualnych czy
sytuacji życiowej w której się on znajduje25.
Jednakże nie wystarczy przekazać katechizowanemu treści zawarte w Piśmie Świętym
i nauczyć go ich interpretacji. Sam katecheta również powinien sięgać często do Biblii
i w Słowie Bożym poszukiwać rzeczywistego spotkania z Bogiem, tak by pogłębiać swoją wiarę
i stawać się jej coraz wiarygodniejszym świadkiem26.
Wymiar biblijny katechezy wyraża się również poprzez bogactwo celów jakie Biblia
pozwala osiągnąć, kiedy po nią sięgniemy w katechezie. Nie tylko umożliwia poznanie Boga,
zwłaszcza w Osobie Jezusa Chrystusa, ale także uczy zasad moralnych i ich wypełniania, może
również pobudzać do rozwoju w kierunku coraz pełniejszego człowieczeństwa. Biblia ukazuje
także sposoby świadczenia innym ludziom o Bogu, wiele mówi o człowieku i jego
funkcjonowaniu w świecie, w końcu uczy modlitwy i ufnego zawierzenia Bogu w każdej
sytuacji – wystarczy sięgnąć choćby do Księgi Psalmów, by zobaczyć bogactwo doświadczeń
ludzkich i całą gamę wezwań do Boga skierowanych w tych sytuacjach. Biblia uczy także
postawy autentycznego słuchania Słowa Bożego, bycia świadkiem Jezusa, aktywnego
uczestniczenia w życiu wspólnoty Kościoła, zawierzenia Bogu, wreszcie także postawy miłości
względem Boga i drugiego człowieka27.
Biblia w Youcat
Katechizm dla młodych Youcat został wydany w 2011 r. jako efekt wieloletniej pracy
wielu osób – zarówno wykształconych teologów, jak i ludzi młodych, chcących pogłębić swoją
wiarę poprzez poznawanie nauczania Kościoła28. Youcat zawiera 527 pytań dotyczących wiary
i odpowiedzi na nie udzielonych językiem zrozumiałym dla współczesnej młodzieży. Wstęp do
katechizmu napisał Benedykt XVI. Wyjaśnia w nim cel katechizmu i przedstawia kilka
refleksji na temat stanu współczesnego nauczania Kościoła skierowanego do młodych29.
Youcat jest ściśle powiązany z Katechizmem Kościoła Katolickiego, z niego czerpie
swoją strukturę i przy każdym pytaniu zawiera odwołania do poszczególnych jego punktów.
Oprócz tego katechizm dla młodych mieści także wiele zdjęć oraz obszerne marginesy, na
25

Por. J. Kochel. Słowo Boże podstawowym źródłem katechezy. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska.
Lublin 2008 s. 43-44.
26
Por. A. Długosz. Pismo Święte w katechezie. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin 2008 s.
30-31.
27
Por. H. Słotwińska. Rola Słowa Bożego w kształtowaniu postaw religijnych na katechezie. W: Obecność Biblii w
katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin 2008 s. 103-122.
28
Por. M. Chmielewski. Youcat – wskazania dla katechezy w kulturze medialnej. W: Catechetica porta fidei. Red. A.
Kiciński, P. T. Goliszek. Lublin: NATAN 2012 s. 195.
29
Por. A. Kiciński. Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. „Katecheta”
55 2011 nr 9 s. 5-6.
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których umieszczono cytaty, sentencje i definicje dotyczące konkretnych tematów. Youcat
składa się z 4 części: „W co wierzymy?”, „Jak celebrujemy misteria Kościoła?”, „W jaki sposób
mamy żyć w Chrystusie?” oraz „Jak powinniśmy się modlić?”. Ponieważ w pierwszym wydaniu
katechizmu dla młodych pojawiło się wiele błędów i niejasności, wkrótce dołączono do niego
obszerną erratę, a w niedługim czasie pojawiło się poprawione, drugie wydanie Youcat.
Radosław Chałupniak zaznaczył, że katecheza „powinna obficie czerpać ze swojego
podwójnego źródła: Biblii i Tradycji, a wyrazem tej drugiej jest m.in. aktualne nauczanie
Kościoła zebrane w oficjalnych katechizmach. Youcat jest właśnie takim katechizmem”30. Czy
jednak nowy katechizm dla młodych odwołuje się głównie do Tradycji, czy korzysta również z
Pisma Świętego?
W tekście Youcat oraz na jego marginesach jest zawarte bardzo wiele cytatów Biblijnych
– jest ich ponad 470. Statystycznie oznacza to, że do prawie każdego pytania postawionego
w katechizmie jest jakiś cytat biblijny. W praktyce okazuje się, że są pytania, przy których tych
wersetów jest wiele, ale jest też dużo takich, które odwołują się wyłącznie do źródeł
pozabiblijnych.
W Youcat dominują cytaty z Nowego Testamentu (189 cytatów w tekście i 187 na
marginesach). W katechizmie są zawarte odwołania do wszystkich Ewangelii, Dziejów
Apostolskich, większości Listów Apostolskich oraz do Apokalipsy św. Jana. Najczęściej
cytowanymi w Youcat księgami Nowego Testamentu są Ewangelie wg św. Mateusza
i św. Jana. Cytaty z Listów Apostolskich pojawiają się w katechizmie nieco rzadziej, i częściej
na marginesach niż w samym tekście.
Odwołań do Starego Testamentu w analizowanym katechizmie jest mniej niż
nowotestamentowych – tylko 49 fragmentów zawartych w tekście i tyle samo na marginesach.
Autorzy Youcat sięgają do Tory oraz wybranych innych ksiąg historycznych, mądrościowych i
prorockich. Katechizm najczęściej cytuje Księgę Rodzaju i Księgę Wyjścia, a na marginesach
wśród cytatów starotestamentowych dominuje Księga Psalmów.

Nowy
Testament

Stary Testament

Tab. 1. Ilość cytatów ze Starego i Nowego Testamentu w katechizmie Youcat

30

Tora
Pozostałe księgi
historyczne

Ilość
30

W tekście
Księgi
Rdz Wj Pwt

Ilość
21

Na marginesach
Księgi
Rdz Wj Pwt Kpł Pwt
Rt 2Mch

3

2Sm 1Krl

2

Księgi mądrościowe

4

Ps Prz

20

Księgi prorockie
Ewangelie i Dzieje Ap.

12
136

6
92

Listy św. Pawła

43

Iz Jr Ez Ml
Mt Mk Łk J Dz
Rz 1-2Kor Ga Kol
Ef Flp 1Tm

Listy katolickie i
Apokalipsa

10

Hbr 1P 1J Ap

27

68

Razem
51
5

Ps Prz Koh Pnp Mdr
Syr
Iz Lm Mi
Mt Mk Łk J Dz
Rz 1-2Kor Ga Kol Ef
Flp 1Tes Tt 1-2Tm

18
228

Hbr 1-2P Jk 1J Ap

37

R. Chałupniak. Youcat w polskiej katechezie. „Katecheta” 55 2011 nr 10 s. 12.
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Jeśli weźmiemy pod uwagę podział katechizmu na 4 części, to zauważymy, że najwięcej
cytatów biblijnych znajduje się w pierwszej jego części dotyczącej chrześcijańskiego Credo
(łącznie 209 fragmentów z Pisma Świętego). Jest to jedyna część katechizmu w której więcej
cytatów znajduje się w tekście niż na marginesach. Taki układ jest zrozumiały, ponieważ część
ta zawiera opis prawd objawionych, w większości zawartych właśnie w Biblii. Również część
trzecia katechizmu zawiera dużo wersetów z Pisma Świętego – łącznie 131. Pytania w niej
zawarte dotyczą przykazań Bożych oraz chrześcijańskiej moralności, dlatego i tutaj znalazło się
dużo miejsca dla Biblii. Najmniej cytatów biblijnych zawierają części druga (o sakramentach i
liturgii) i czwarta (o modlitwie) – odpowiednio 87 i 47 cytatów. W tych dwóch częściach
katechizmu więcej wersetów znajduje się na marginesach niż w tekście. Biblia pełni więc tutaj
rolę pomocniczą względem innych tekstów.
Tab. 2. Ilość cytatów biblijnych w poszczególnych częściach katechizmu Youcat
Część
katechizmu
I.
II.
III.
IV.
Całość

W tekście
Stary
Testament
26
3
17
3
49

Nowy Testament
102
23
46
18
189

Na marginesach
Stary
Nowy
Testament
Testament
15
66
13
48
15
53
6
20
49
187

Razem
209
87
131
47
474

Cytaty biblijne zamieszczone w Youcat są w większości bardzo dobrze dobrane do
omawianych treści. W odpowiedziach na pytania dotyczące natury człowieka znajdujemy wiele
wersetów z Księgi Rodzaju, a przy tych dotyczących liturgii – przekazy biblijne o działalności
Jezusa i Apostołów. Tylko nieliczne wersety przytoczone na marginesach katechizmu
wymagają głębszych przemyśleń w celu powiązania ich z rozważanymi problemami.
Przykładem może być cytat z Mt 5,37 „Niech wasza mowa będzie: tak – tak, nie – nie, a
wszystko ponad to – pochodzi od Złego” zamieszczony obok tekstu o nierozerwalności
małżeństwa31.
Youcat odwołuje się do fragmentów biblijnych najszerzej znanych, najbardziej
„popularnych”. Człowiek wierzący, który dba o to, by poznawać Chrystusa i pogłębiać swoją
wiarę poprzez lekturę Pisma Świętego, większość tych wersetów zna na pamięć. Wiele z nich
często pojawia się w czytaniach mszalnych i w Liturgii Godzin. Pozwala to człowiekowi
nieznającemu Biblii na zapoznanie się z jej najbardziej znanymi fragmentami, bądź też na
przekonanie się, że wiele znanych mu powiedzeń czy przysłów pochodzi właśnie z Pisma
Świętego. Jednakże niepokoi fakt, że cytaty biblijne wykorzystane w Youcat są w większości
zamieszczane pojedynczo, bez kontekstu. Tylko nieliczne fragmenty zawierają więcej niż
2 wersety na raz, a najczęściej cytowane są pojedyncze zdania lub nawet same tylko frazy
wyjęte z tekstu biblijnego. Niektóre z nich, choć pozornie dobrze dobrane do analizowanych
31

YouCat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Wydanie II. Częstochowa: Św. Paweł 2011 s. 231.
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problemów, są zupełnie wyrwane z kontekstu. Przykład może stanowić fragment odnoszony
do ludzkiej wolności: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” wyrwany z wersetu 1 Kor 4,7:
„Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się
chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?”32.
Biblia w Youcat pełni bardzo różne funkcje. Przede wszystkim cytowana w tekście
stanowi argumentację popierającą nauczanie Kościoła. Czasami jej fragmenty są używane do
zobrazowania pewnych prawd. Innym razem cytat biblijny stanowi prostą informację,
przekazuje wiedzę. Zdarza się też, że jest po prostu źródłem terminologii użytej w tekście.
Natomiast wersety na marginesach katechizmu mają nieco inne funkcje. Ich zadaniem jest
pogłębić analizowany temat, skomentować go w pewien sposób czy poszerzyć jego rozumienie.
Cytaty na marginesach często zawierają modlitwy, którymi czytający może się posłużyć w
czasie lektury (stąd tak wiele odwołań do Księgi Psalmów właśnie na marginesach
katechizmu).
Youcat nie tylko posługuje się Biblią, ale także o niej mówi. Pytania 14-19 dotyczą
właśnie Pisma Świętego. Katechizm argumentuje dlaczego Biblia mówi prawdę, ukazuje jej
układ i krótko wyjaśnia jak poprawnie ją czytać. Odpowiada też na pytania o rolę Starego
i Nowego Testamentu oraz całej Biblii w życiu chrześcijanina. Tekst ten nie stanowi jednak
wielkiej zachęty do tego, by czytelnik samodzielnie sięgnął do tekstów biblijnych. Jest raczej
suchym przekazaniem danych dotyczących Pisma Świętego. Dopiero na marginesach
znajdziemy motywację do czytania Biblii: wezwanie Benedykta XVI do młodych czy słowa
Kierkegaarda o tym, że Biblia to list miłosny Boga do człowieka33.
***
Autorzy katechizmu Youcat traktują Biblię jako bogate źródło cytatów i często
odwołują się do niej. Wybierają przy tym najważniejsze i najbardziej znane fragmenty, takie,
które warto znać nawet na pamięć. Wersety biblijne są stosunkowo dobrze dobierane do
poruszanych problemów. Jednak „Biblia nie może być dla katechezy pokorną służebnicą, która
dostarcza jej tylko wyrwanych cytatów i budujących przykładów. Wymiar biblijny katechezy
nie polega na przystrajaniu jej wyrwanymi z kontekstu wierszami. (…) Biblia jest źródłem
katechezy. Zadaniem nauczania katechetycznego jest czytanie Biblii, wyjaśnianie jej bez
żadnych ubocznych, systematycznych celów”34. Jeśli katechizm nie opiera się na szerszych
fragmentach biblijnych, to przynajmniej powinien być inspiracją do tego, by do nich sięgnąć
samodzielnie. Tymczasem teksty Youcat stanowią raczej inspirację do sięgnięcia po KKK,
gdzie problemy poruszane w katechizmie są szerzej omówione. Biblia w Youcat jest niejako
spychana na margines, gdzie stanowi pewną pomoc, źródło argumentów czy słownych
„ilustracji” do konkretnych tematów omówionych w KKK.

32

Tamże s. 189.
Tamże s. 20-24.
34
J. Kudasiewicz. Wymiar biblijny. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat
Towarzystwa Salezjańskiego 1991 s. 30-31.
33
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Wprawdzie Youcat pokazuje jasno, że Biblia ma zastosowanie w codziennym życiu
człowieka, ale nie uczy, w jaki sposób to zastosowanie samodzielnie odkrywać. Podaje jedynie
gotowe „biblijne odpowiedzi” na trudne pytania, a odpowiedzi te są niestety często wyrwane z
szerszego biblijnego kontekstu, w którym zyskałyby pełną wymowę.
Katechizm, nawet najlepszy, nie zastąpi osobistej lektury Biblii, ale powinien jej
towarzyszyć. Papież Franciszek napisał w swojej pierwszej encyklice Lumen fidei: „Słowo
Chrystusa, gdy zostaje wysłuchane, mocą swojego dynamizmu przekształca się
w chrześcijaninie w odpowiedź, i staje się z kolei słowem wypowiadanym, wyznaniem wiary”35.
Celem Youcat jest przekazanie prawd wiary młodym ludziom w przystępny sposób, tak by
mogli oni uwierzyć w Jezusa i nawiązać z nim prawdziwą relację. Rozważanie wersetów
zawartych w katechizmie dla młodych powinno prowadzić ich do samodzielnego sięgnięcia po
Biblię i szukania w niej Chrystusa. A dopiero spotkanie z Nim sprawi, że młodzi odpowiedzą
Bogu wiarą i staną się Jego wiarygodnymi świadkami wobec innych ludzi.
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ks. mgr Mateusz Michoń

Obecność i wypowiedzi niewierzących pisarzy w Youcat

Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat jest niewątpliwą pomocą w
poszukiwaniu odpowiedzi na egzystencjalne pytania, która pojawiają się w życiu
współczesnego człowieka. Jest to książka napisana na zasadzie pytań i odpowiedzi. Na
marginesach zostały umieszczone ilustracje, zdjęcia, streszczenia definicji oraz cytaty – nie
tylko z Pisma Świętego – sentencje wypowiedziane przez świętych i nauczycieli wiary, ale
również autorstwa niewierzących pisarzy i twórców. W swojej pracy doktorskiej
ks. dr Paweł Ścisłowicz1 zalicza do ateistów dwóch pisarzy: Fiodora Dostojewskiego i Wiktora
Hugo. W katechizmie występuje jeszcze osoba Ludwika Feuerbacha – filozofa, agnostyka.
Dzięki metodzie analizy Youcat oraz analizy dorobku wyżej wymienionych twórców, artykuł
będzie pierwszą analizą i weryfikacją w/w założeń, która ma na celu odpowiedzieć na pytania:
kim są niewierzący w katechizmie i jakie są ich wypowiedzi w Youcat.
1. Czy Wiktor Hugo był ateistą?
Wiktor Hugo – poeta, prozaik, dramaturg – urodził się 26 lutego 1802 roku w
Besançon, a zmarł 22 maja 1885 roku w Paryżu2. Z przekonania był republikaninem i
demokratą, czemu dał wyraz w serii utworów dramatycznych3. Encyklopedia katolicka nie
podaje jego statusu religijnego. Anette Rosa pisze: „Victor, élevé par une mère voltairienne, non
baptisé, renâcle par sincérité devant la pratique religieuse traditionnelle, même s’il est tenté par
la fois”, Wiktor wychowywany był przez matkę, nie ochrzczony4. Jednak w jego edukacji
ważną rolę odegrał kult poetów łacińskich, lektura Biblii, dzieła klasyków francuskich oraz
współczesna mu literatura. Wiadomo jednak, że wziął ślub kościelny z Adéle Foucher 12
października 1822 roku w kościele pw. św. Sulspicjusza w Paryżu. Anette Rosa napisała:
„L’été 1822, tous les obstacles sont franchis : pension obtenue, (faux) certificats de baptême et
de confession ayant rassuré les parents de part et d’autre, la main d’Adèle est enfin accordée” –
Latem 1822 roku pokonał przeszkody: uzyskał zaświadczenie chrztu i spowiedzi (fałszywe),
1

Do tej pory ukazały się o Youcat następujące publikacje: P. Ścisłowicz, Youcat i jego recepcja wśród młodzieży w
Polsce. Studium katechetyczne, Lublin 2014 [praca doktorska dostępna w Bibliotece KUL]; A. Kiciński, Dialog
Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, „Katecheta”, 55 (2011) 9, s. 4-10; ks.
mgr lic. Tomasz Kamiński i ks. mgr lic. Paweł Ścisłowicz, Youcat – propozycja książki wiary dla młodych,
„Katechizm w służbie katechezy”, Lublin 2013, s. 99-104; mgr Magdalena Iwan, Wymiar biblijny katechizmu dla
młodych Youcat, „Katechizm w służbie katechezy”, Lublin 2013, s. 105-110.
2
por. J. Parvi, Hugo Victor, w: Encyklopedia Katolicka TN KUL, t. 6, kol. 1283-1286.
3
por. T. Kudliński, Vademecum teatromana, Warszawa 1985, Wyd. IV posz. i uzup, s. 71.
4
por. A. Rosa, Victor Hugo, l'Éclat d'un siècle, Editions Messidor 1985, s. 15.
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czym uspokoił rodziców Adèle5. Szukając śladów jego zainteresowań należy wspomnieć o
czasopiśmie, które założył w 1819 roku Le Conservateur littéraire, w którym opublikował swoje
pierwsze ody6. „Niesłychane bogactwo inspiracji, której źródłem były zarówno zwykłe ludzkie
radości i smutki(…), jak wielkie wydarzenia współczesne i przeszłe, problemy filozoficzne,
religijne i estetyczne, łączy się w jego dziele z mistrzowskim opanowaniem kunsztu
poetyckiego”7. W. Hugo w swojej poezji w bardzo plastyczny sposób potrafił słowami malować
obraz świata, nadać im tajemniczą głębię, ale nie uciekał w sferę abstrakcji, dlatego nazywany
jest mistrzem obrazu8. Do arcydzieł powieściowych Hugo zalicza się dwie jego powieści:
Katedra Panny Marii w Paryżu (Notre-Dame de Paris, 1831) i Nędznicy (Lec misérables, 1862)9.
Wiara w człowieka osiągającego świętość przez doświadczenie cierpienia oraz miłość
bliźniego10 - to najważniejsze przesłanie Nędzników. W jego twórczości można znaleźć utwory
piętnujące ucisk ludu i ujarzmionych całych narodów. Swoją twórczość traktował jako służbę
społeczną, a sam postrzegał siebie jako sędziego teraźniejszości i wizjonera sprawiedliwości
przyszłości. Zwracał uwagę na przyrodzone poczucie wolności człowieka, a kierując się
wskazaniami ewangelii i rewolucji francuskiej, domagał się poszanowania jego godności i
ludzkich warunków życia, współczucia dla kobiety i szacunku dla starości11. Wiktor Hugo już
w młodości interesował się losami narodów zniewolonych. W jednym z wierszy nawiązał do
symboliki męki Pańskiej i obrazu umęczonej Polski (1835). W dziele Shakespeare (Paris 1864)
najpełniej wyraził ideę mesjańskiego posłannictwa duchowych przywódców naszej cywilizacji:
m.in. Homera, Hioba, Izajasza, Pawła i Jana Apostołów12. Chociaż był zwolennikiem
rozdziału Kościoła od państwa, nigdy nie występował przeciwko dogmatom, ani sam nie
nazywał siebie ateistą. Zadbał o katolickie wychowanie swoich dzieci13. W swoich utworach
poetyckich, lirycznych jak i w dramatach często odwoływał się do wartości chrześcijańskich i
uniwersalnych. Nie był obojętny na obecność Kościoła we współczesności. „W okresie III
Republiki Hugo był bożyszczem lewicowych republikanów i pisarzem o niezwykłej
popularności. Jego pogrzeb stał się publicznym hołdem dla wielkiego narodowego poety”14.
Katechizm Youcat zalicza go do ateistów.
Muszą chyba istnieć ludzie, którzy modlą się za tych, którzy się nigdy nie modlą.
Wiktor Hugo

W Katechizmie Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat na stronie 269 znajduje się
cytat zaczerpnięty z Wiktora Hugo: Muszą chyba istnieć ludzie, którzy modlą się za tych, którzy
5

por. tamże,
por. Parvi, Hugo Victor, art. cyt., kol. 1283-1286.
7
Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryn, t. 1, Warszawa 1979, s. 707.
8
por. J. Adamski, Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 227.
9
por. Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryn dz. cyt, s. 720.
10
por. Parvi, Hugo Victor, art. cyt., kol. 1283-1286.
11
por. tamże,
12
por. tamże,
13
por. J. B. Barrère, Wiktor Hugo. Człowiek i dzieło, tłum. J. Parvi, Warszawa 1968, s. 105.
14
Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryn dz. cyt., s. 708.
6
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się nigdy nie modlą. Pochodzi on z jego powieści Nędznicy. Jednak, co ciekawe, nie znajduje się
w polskim tłumaczeniu. Obecny jest wyłącznie w oryginałach w języku francuskim i brzmi: Il
faut bien ceux qui prient toujours pour ceux qui ne prient jamais15. Inne źródło Biblioteki
Wieliczki podaje, że są to jedne z ostatnich słów, jakie W. Hugo napisał do swojego wnuka w
1885 roku16. Cytat ten znajduje się w części czwartej katechizmu pt. Jak powinniśmy się modlić,
rozdział pierwszy: Modlitwa. Jak Bóg obdarza nas swoją bliskością. Na stronie 269 znajduje się
pytanie 487: Dlaczego powinniśmy prosić Boga za innymi ludźmi? W odpowiedzi na to pytanie
zwrócono uwagę, że modlitwa czyni człowieka częścią duchowej rodziny, a troska o ludzi,
których się kocha, stawia modlącego się w środku tej rodziny. Wśród innych przywołanych na
marginesie cytatów, oprócz Wiktora Hugo, znajdują się: Marcin Luter: Wstawiać się oznacza
posyłać komuś anioła; Dietrich Bonhoeffer: Uniemożliwiamy Bogu obdarzanie nas wielkimi
duchowymi darami przygotowanymi dla nas, ponieważ nie dziękujemy za nie codziennie oraz 1
Tes 5, 18: W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem nas w Chrystusie
Jezusie.
Kontekst, w jakim został użyty cytat z Wiktora Hugo przez autorów Youcatu, historia
jego życia, sposób postrzegania przez niego rzeczywistości, jego wrażliwość na wartości zawarte
w Ewangeliach i wartości chrześcijańskie obecne w utworach W. HUGO wydają się być
wystarczającym powodem do przytoczenia słów tego pisarza konkretnie w tym miejscu
katechizmu dla młodych Youcatu. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, wynika, że
Wiktor Hugo był ateistą, jednak jego częsta obecność w kościele na nabożeństwach,
wrażliwość na wychowanie katolickie swoich dzieci stawiają go w gronie osób szukających
Boga w swoim życiu. Jako taki staje się dobrym towarzyszem, dla każdego młodego człowieka,
który bierze YOUCAT do ręki i zastanawia się nie tylko nad istnieniem Boga, ale również nad
Jego żywą obecnością w swoim życiu niejednokrotnie przesiąkniętym materializmem,
konsumpcjonizmem oraz konformizmem, relatywizmem w życiu, czy pogonią za różnymi
przyjemnościami.
2. Czy Fiodor Dostojewski był ateistą?
Fiodor Dostojewski urodził się 11 listopada 1821 roku w Moskwie, a zmarł 8 lutego
1881 w Petersburgu – pisarz. Był synem lekarza, który w 1828 roku uzyskał tytuł szlachecki,
kupił majątek ziemski, w którym zamieszkał wraz z rodziną. Jednak za okrucieństwa, jakich
dopuszczał się wobec poddanych chłopów, ojciec Fiodora został przez nich zabity w 1839
roku. To wydarzenie miało silny wpływ na psychikę osiemnastoletniego chłopca. Przyszły
pisarz kształcił się w Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu, którą ukończył ze
stopniem inżyniera-podporucznika w 1843 roku. Po roku zwolnił się z wojska i poświęcił
15

por. V. Hugo, Les Misérables, II, 7, 8, Paris, Librairie Générale Française, collection « Le Livre de poche
classique », n. 9633, 1998, édition 2003, s. 721. [dostępny online «https://books.google.pl/books?id=
Kz6tjO77yQwC&pg=PT317&dq=Les+Misérables+II,+Il+faut+bien+ceux&hl=pl&sa=X&ei=KsM0VbfGL
oL0PJPzgegI&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=Les Misérables II%2C Il faut bien ceux&f=false».
9.02.2015r.].
16
por. http://www.biblioteka.wieliczka.eu/pl/15313/80852/Pisarz_walczacy-210_lat_od_urodzin_Wiktora_
Hugo.html [9.02.2015r.].
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literaturze, która stała się jego pasją i źródłem utrzymania17. Jako pisarz debiutował opowieścią
epistolarną Biednyje ludi (Biedni ludzie, Petersburg 1846), która przyniosła mu rozgłos i sławę.
Jednak w 1849 roku został aresztowany i skazany na śmierć za uczestnictwo w zebraniach
kółka M. W. Pietraszewskiego, który podejmował zadania odnowy Rosji.
22 grudnia 1849 roku – tuż przed rozstrzelaniem pisarza – car Mikołaj I zmienia wyrok
i zsyła Dostojewskiego na katorgę do Omska. Zwolniony w 1859 uzyskał zezwolenie na
osiedlenie w Twerze. Po powrocie z Syberii znacząco się zmienił: „zerwał z marzeniami
utopijno-socjalistycznej młodości i opowiedział się za ideologią tradycjonalistyczną oraz zbliżył
się do prawosławia”18. Założył czasopismo „Wremia”, w którym poruszał problematykę
niezawinionej krzywdy19. Często podróżował za granicę, przyglądając się zachodniej kulturze i
w swoich publikacjach dokonywał syntezy przemyśleń na jej temat i podejmował polemikę z
utopijnym socjalizmem. W kolejnym czasopiśmie, które założył w 1864 roku, wydawał
skrajnie nacjonalistyczne utwory. W 1886 roku wydał powieść Zbrodnia i kara: „w której etyce
rozumu, uwarunkowanej rozkładowym wpływem kantowskiej filozofii rozsądku,
przeciwstawiał filozofię miłości, wynikającej z prawdy Jezusa”20. Tą powieścią rozpoczął nowy
nurt w literaturze – laicki tragizm. Kolejna jego powieść pt. Idiota staje się traktatem o
usiłowaniach wcielenia idei chrześcijańskich w życie człowieka oraz możliwościach
naśladowaniu przez niego Chrystusa. Ideałem piękna i dobra wszechczasów był dla niego
Chrystus, bez którego ludzkość zmierza ku upadkowi. „Odrzucał indeterminizm
racjonalistyczny prowadzący, jego zdaniem, do samowoli i zbrodni; wcześniej nie przyjął
determinizmu uwarunkowanego bądź teorią środowiska, bądź teorią rozumnego egoizmu.
Przyjął natomiast indeterminizm w ujęciu religijnym. Dał człowiekowi wolną wolę i ograniczył
ją przez przykazania Chrystusa”21. Dostojewski żywił niechęć do katolicyzmu, który – jak
uważał – uzurpował sobie pod względem instytucjonalnym prawo do władzy absolutnej i
kojarzył z elementami XIX-wiecznego socjalizmu. Według niego prawdziwy obraz Chrystusa
zachowało prawosławie. W związku z takim postrzeganiem świata pozostawał nacjonalistą i
był przekonany o mesjańskim powołaniu swojego narodu. To doprowadziło go do nienawiści
wobec innych narodów, a szczególnie wobec Polski. Dużą wagę przywiązywał do spowiedzi, co
widać w jego utworach, w których licznie pojawiają się konfesyjne wyznania. Przeciwstawiał się
kontemplacyjnemu mistycyzmowi, a skłaniając się ku poglądom Zadońskiego, opowiadał się za
chrześcijaństwem aktywnym. Był głęboko wierzącym i praktykującym członkiem Kościoła
Prawosławnego. Nie krył swojego zamiłowania do analizy psychologicznej. Swoje poglądy
zawierał w licznych utworach. Do najważniejszych można zaliczyć: Zbrodnia i kara, Biesy,
Puszkin, Bracia Karamazow, Życie wielkiego grzesznika, Młodzik, Białe noce22.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat znajdujemy trzy cytaty z
Fiodora Dostojewskiego:
17

por. Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryn, t. 3, cz. 1, Warszawa 1989, s. 141.
tamże, s. 144.
19
por. Z. Podgórzec, Dostojewski Fiodor Michajłowicz, w: Encyklopedia Katolicka TN KUL, t. 4, kol. 150-153.
20
por. tamże,
21
Dzieje literatur…, red. W. Floryn, dz. cyt. s. 146.
22
por. Podgórzec, Dostojewski Fiodor Michajłowicz, art. cyt., kol. 150-153.
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Co to znaczy piekło? Twierdzę: Niezdolność kochania.
Fiodor Dostojewski

Pierwszy cytat – na stronie 97: Pytam siebie: Co to znaczy piekło? Twierdzę: niezdolność
kochania – pochodzi z jego powieści Bracia Karamazow i znajduje się w części pierwszej
katechizmu pt. „W co wierzymy” – w rozdziale trzecim: Wierzę w Ducha Świętego.
Koresponduje z pytaniem 161: Co to jest piekło? Na stronie znajdują się również inne
odnośniki: ze św. Jana Chryzostoma: Nie zwlekajmy z niesieniem pomocy zmarłym i
ofiarowywaniem za nich naszych modlitw – odnosi się do pytania 160: Czy możemy pomóc
zmarłym, którzy znajdują się w stanie czyśćca?; 2 Mch 12,45: Dlatego [Juda Machabeusz] kazał
złożyć ofiarę przebłagalną za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów – odnosi się również do
pytania 160; J 3,14b-15: Ten, kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy kto nienawidzi swego brata,
jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca, nie ma w sobie życia wiecznego – zapewne odnosi się do
pytania 162: Skoro Bóg jest miłością, jak może istnieć piekło.
Kochać człowieka to widzieć go takim, jakim zamyślił go Bóg.
Fiodor Dostojewski

Drugi cytat – na stronie 151: Kochać człowieka to widzieć go takim, jakim zamyślił go Bóg
– odnosi się do pytania 263: Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? – zawartego w części
drugiej: Jak celebrujemy misteria Kościoła? – w rozdziale trzecim: Sakramenty wspólnoty i
posłania. Na stronie znajdują się również inne cytaty: François Mauriac: Kochać kogoś to
widzieć jedyny w swoim rodzaju, niewidoczny dla innych cud – odnosi się również do pytania
263; Michel Quoist: Kto kocha kogoś, przyjmuje go takim, jaki jest, jakim był i jakim będzie –
odnosi się także do pytania 263; 2 Tm 2,13: Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, gdyż
nie może wyprzeć się samego siebie – odnosi się do pytania 264: Co zagraża małżeństwom?
Człowiek nie może istnieć, nie uwielbiając czegoś.
Fiodor Dostojewski

Trzeci cytat – na stronie 195: Człowiek nie może istnieć, nie uwielbiając czegoś – odnosi
się do pytania 353: Dlaczego uwielbiamy Boga? – zawartego w części trzeciej: W jaki sposób
mamy życie w Chrystusie – rozdział pierwszy: Będziesz miłował Pana Boga swego… Na stronie
znajdują się również inne cytaty: Benedykt XVI: Gdzie Bóg staje się wielki, człowiek nie staje się
mniejszy; również on staje się wielki, a świat nabiera barw – odnosi się również do pytania 353;
bł. Karol de Foucauld: Modlenie się rozumem nie jako wypowiadanie zapamiętanych modlitw, lecz
proste uwielbienie słowami lub bez nich. To trwanie u stóp Boga z zamiarem uwielbiania Go. –
odnosi się również do pytania 353; Benedykt XVI: Nie przymuszamy nikogo do naszej wiary.
Taki rodzaj prozelityzmu jest sprzeczny z chrześcijaństwem. Wiara może zaistnieć tylko w
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wolności. Ale wolność ludzi, do których się zwracamy, by otworzyli się na Boga, szukali Go, byli mu
posłuszni – odnosi się do pytania 354: Czy można zmusić człowieka, by uwierzył w Boga?
Źródła wybranych przez autorów Youcatu cytatów z Fiodora Dostojewskiego,
przytoczonych powyżej – z wyjątkiem cytatu pierwszego – okazały się niemożliwe do
odnalezienia. To komplikuje ich interpretację oraz utrudnia rozeznanie, dlaczego akurat w tym
miejscy zostały one użyte przez autorów katechizmu. Niewątpliwie Dostojewski w swoim
życiu pokazał, jak istotną rolę odgrywają w nim wartości chrześcijańskie, a zwłaszcza osoba
Jezusa Chrystusa. Wydaje się być zatem zrozumiałe, że autorzy katechizmu go cytują. Wydaje
się jednak niezrozumiałe, dlaczego w swojej pracy doktorskiej Youcat i jego recepcja wśród
młodzieży w Polsce. Studium katechetyczne. ks. dr Paweł Ścisłowicz zaliczył tego pisarza do
grona ateistów. Zwłaszcza, że druga połowa życia Fiodora Dostojewskiego pokazuje, iż
praktyki prawosławne zajmowały centralne miejsce w jego życiu, a wartości religijne były
przywoływane w wielu jego utworach. Była to dla pisarza tak ważna rzeczywistość, że
doprowadziła go do nacjonalizmu i przekonania o mesjańskiej misji narodu rosyjskiego.
3. Obecność Ludwika Feuerbacha w Youcat
Ludwig Feuerbach urodził się 28 lipca 1804 roku w Landshut, a zmarł 13 września 1872
roku w Norymberdze. W latach 1804-1824 był wierzącym protestantem wychowanym w
duchu religijnym. W 1823 roku rozpoczął studia teologiczne w Heidelbergu. Od 1824 roku
uczęszczał na wykłady G. W. F. Hegla w Berlinie i pod jego wpływem zgadzał się z
panteistyczną koncepcją absolutu ducha. W 1826 roku uzyskał tytuł doktora filozofii w
Erlangen, a w 1828 habilitował się. Do 1836 roku wykładał filozofię na tymże uniwersytecie23.
W rozwoju poglądów Feuerbacha wyodrębnia się trzy okresy: 1825-1838 pozostawał pod
wpływem Hegla; 1839-1844 tworzył zarys nowej filozofii, czyli antropologiczny materializm,
który stanowił podstawę krytyki chrześcijaństwa; 1845-1872 stopniowo opowiadał się za
mechanistycznym materializmem.
Feuerbach sam stwierdzał, że głównym tematem jego pracy i zainteresowań jest religia i
teologia. Nie oznaczało to, że wierzył, iż Bóg istnieje obiektywnie poza myślą ludzką. Starał się
w ujęciu całościowym ludzkiego życia i ludzkiej myśli wyjaśnić prawdziwy sens religii i jej
rzeczywistą funkcję24. Religia nie była dla niego zjawiskiem nieistotnym, zbiorem przesądów,
ale integralnym szczeblem rozwoju ludzkiej świadomości w ogóle. Uważał, że wierzący (wg
Feuerbacha – zarażeni) ideę Boga postrzegają jako projekcję ludzkiego ideału, o czym pisał w
swoim dziele O istocie religii. Chrześcijaństwo uważał za religię wyrastającą z postawy czysto
uczuciowej, co wg niego było skoncentrowaniem się człowieka na sobie, na swej
podmiotowości, o czym pisał w dziele O istocie chrześcijaństwa25. Przez radykalną krytykę
swojego mistrza Hegla doszedł do stanowiska zastąpienia teologii antropologią. W swoich
rozważaniach Feuerbach wychodzi nie od idei czy myśli, jak to uczynił Hegel, ale od przyrody.
23

por. S. Kowalczyk. Feurebach Ludwig, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, s. Lublin: PTTA 2002,
s. 409-412.
24
por. F. Compleston, Historia filozofii, t. 7, Warszawa 2001, s. 256.
25
por. A. Kłoczowski, Feuerbach Ludwig, art. cyt. kol. 156-158.
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Podstawową rzeczywistością uczynił przestrzenno-czasową przyrodę, którą człowiek poznaje i
czyni swoją podstawą, odróżniając siebie od zmysłowej rzeczywistości26. „Filozofia Feuerbacha,
jeśli rozpatrywać ją z czysto teoretycznego punktu widzenia, nie jest z pewnością wybitna.
Powierzchowna jest na przykład jego próba rozprawienia się z teizmem przez ukazanie genezy
idei Boga. Ale z historycznego punktu widzenia jego filozofia jest naprawdę ważna. Mówiąc
ogólnie, stanowi ona element przechodzenia od teologicznej interpretacji świata do
interpretacji, w której miejsce centralne zajmuje człowiek rozumiany jako istota społeczna”27.
Gdzie topnieje wiara w Matkę Bożą, tam również topnieje wiara
w Syna Bożego i w Boga Ojca.
Ludwig Feuerbach

W Katechizmie Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat na stronie 57. znajduje się
cytat zaczerpnięty z Ludwiga Feuerbacha: Gdzie topnieje wiara w Matkę Bożą, tam również
topnieje wiara w Syna Bożego i w Boga Ojca. Pochodzi on z jego dzieła O istocie chrześcijaństwa.
Znajduje się w części pierwszej katechizmu pt. „W co wierzymy” w rozdziale drugim: Wierzę
w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego… Odnosi się do pytania 84: Czy Maryja była tylko narzędziem
w rękach Boga? Na tej stronie znajduje się również cytat z Reinholda Schneidera: Odpowiedź
Maryi… to najbardziej decydujące zdanie w dziejach i również koresponduje z pytaniem 84.
W przeciwieństwie do Wiktora Hugo, kontekst – w jakim został użyty cytat z Ludwiga
Feuerbacha oraz dzieło, z którego on pochodzi – może wydawać się niezrozumiały. Pozycja O
istocie chrześcijaństwa przedstawia naturalistyczną interpretację natury i genezy religii. Co
więcej, Feuerbach uznał w tym dziele religię za prymitywny etap dziejów ludzkich, który
należy przezwyciężyć przez zmianę podmiotu: w miejsce Boga transcendentnego należy
przyjąć Boga naturalno-immanentnego. Religia w tym dziele stanowi dla autora jedynie splot
emocji, a Boga uznaje za wynik obiektywizacji ludzkich uczuć i doświadczeń28. A jednak w
analizie genezy religii uznaje, że Maryja stanowi element integralny, czy wręcz konstytutywny
w religijności człowieka. Jest tak ważną postacią w historii zbawienia, że jej pominięcie –
według Feuerbacha – przez chrześcijan wpływa na siłę wiary w Trójjedynego Boga.
***
W całym Katechizmie Kościoła Katolickiego Youcat znajdujemy cytaty wzięte z
trzech autorów, którzy zostali zaliczeni przez autorów do ateistów. O ile w przypadku
Wiktora Hugo sprawa nie jest jednoznaczna, ponieważ znajduje się w niej wiele niejasności –
kwestia jego chrztu pozostaje otwarta – o tyle nie ma najmniejszych wątpliwości co do statutu
religijnego Fiodora Dostojewskiego. Choć jest to postać ewolucyjna, która wielokrotnie
zmieniała poglądy, sposób postrzegania rzeczywistości i jej oceny, to na pewno była ściśle
złączona z Kościołem Prawosławnym w Rosji. Obydwaj twórcy zostali dobrani niemal
26

por. F. Compleston, dz. cyt., s. 257.
tamże, s. 261.
28
por. S. Kowalczyk. Feurebach Ludwig, dz. cyt., s. 410.
27
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antagonistycznie. Wiktor Hugo – walczący z Kościołem katolickim, który postrzegał jako
instytucję ucisku obrazującą system feudalny, z którym walczył w swojej twórczości, ale nigdy
nie występował przeciwko dogmatom, Tradycji Kościoła, prawdą występującą w Ewangeliach,
którą traktował jako dobro uniwersalne. Wrażliwy na biednych, ubogich, zepchniętych na
margines społeczeństwa, domagał się poszanowania ich ludzkiej godności. Z drugiej strony
Fiodor Dostojewski, który mocno trwał w strukturach Kościoła Prawosławnego. Wcielonego
Chrystusa ustanowił zasadą tego świata, do tego stopnia, że gdyby prawda leżała poza
Chrystusem, to on trwałby w Jezusie. W swojej twórczości był nastawiony na działanie w
chrześcijaństwie i przeciwstawianie się złu, którego przyczyny i źródła analizował w swoich
dziełach. Kontrowersyjną postacią wśród cytowanych w Youcat może wydawać się Ludwig
Feuerbach – filozof walczący wprost z chrześcijaństwem. Jednak ludziom wierzącym jego
analiza genezy religii oraz dostrzeżenie przez niego istotnej roli Maryi w historii zbawienia na
pewno daje wiele do myślenia.
Obecność pisarzy niewierzących staje się pomału w katechizmach rzeczą normalną.
Człowiek wierzący, żyje przecież wśród niewierzących. Obaj pisarze poszukiwali odpowiedzi
na liczne pytania egzystencjalne. Człowiek żyjący w XXI wieku czyni podobnie. Wiktor
Hugo, Fiodor Dostojewski, Ludwig Feuerbach wydają się być zatem odpowiednimi dla niego
towarzyszami w zgłębianiu prawd zawartych w Youcat.
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ks. dr Jarosław Czerkawski

Katechizm do bierzmowania „Otrzymacie Jego moc”
realizacją postulatu katechezy parafialnej
1. Nauka wiary i katechizm
Źródłem wiary Kościoła jest zbawcze wydarzenie Paschalnego Misterium: męka, śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa. Owo paschalne wydarzenie stanowi podstawę do nauczania
Ludu Bożego. Cała działalność i nauka Jezusa są podstawą wiary Kościoła. Zbawiciel przed
wniebowstąpieniem polecił swoim uczniom iść na cały świat i głosić Ewangelię (por. Mk
16,15). Kościół posłuszny temu poleceniu naucza ludzi wszystkich czasów, a przekaz nauki
Chrystusa określa słowem katecheza. Pojęcia „katechizować” oraz „katecheza” są obecne w
słownictwie Kościoła od samego początku jego istnienia1. Kościelne nauczanie było określane
jako „nauka chrześcijańska”. Po wprowadzeniu katechezy do szkół zaczęto używać terminu
„nauczanie religii”2. Katechizować w formie czynnej oznacza „głosić”, „rozbrzmiewać”,
„pouczać”. W formie biernej oznacza „uczyć się”, „być formowanym”3.
Pogłębianie wiary i nawrócenie stanowi główny element katechetycznego nauczania.
Życie według przyjętych zasad jest konsekwencją i jednocześnie zewnętrznym wyrazem wiary.
Dojrzała wiara rodzi w wierzącym głęboką potrzebę dzielenia się nią z innymi. Autentycznie
przyjęta wiara czyni z wierzącego apostoła4. Współczesny świat jak nigdy dotąd potrzebuje
autentycznych świadków wiary, którzy będą jednocześnie apostołami w swoich środowiskach
pracy i życia. Ci, którzy stają się apostołami potrzebują wtajemniczenia w wiarę. Jest to istotny
cel katechezy. Wtajemniczenie dokonuje się przede wszystkim w ścisłym związku z
sakramentami. W nich zawarte jest i spełnia się misterium wiary czyli plan zbawienia powzięty
przez Boga i zrealizowany w zbawczej męce, śmierci zmartwychwstaniu Chrystusa. Ma on na
celu doprowadzenie ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności5.
Katecheza jest nauczaniem wiary. Celem katechetycznego nauczania nie jest poznanie
katechizowanego z odpowiednim zasobem wiedzy, ale kształtowanie postawy i umiejętności
życia chrześcijańskiego. Ogromne znaczenie maja tu czynności liturgiczne Kościoła, życie
codzienne wspólnoty wierzących i przeżywanie doświadczenia wiary6.
1

Słowo „katechizować” występuje w Nowym Testamencie dwanaście razy. Oznacza echo wywołane u słuchacza
rozbrzmiewającym ludzkim głosem. Por. R. Murawski. Katecheza. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R.
Kamiński. Lublin 2006 s. 344.
2
Por. R. Murawski. Katecheza. W: Katolicyzm. Red. Z. Pawlak. Łódź 1989 s. 198.
3
Por. J. Słowiński. Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku. Lublin 2005 s. 37.
4
Por. M. Rusiecki. Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566-1699). Lublin 1996 s. 26.
5
Por. R. Czekalski. Katecheza komunikacją wiary. Płock 2006 s. 88.
6
Por. S. Dziekoński. Katecheza wtajemniczeniem w wiarę. W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A.
Kiciński. Poznań 2007 s. 249.
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Nauczanie prawd wiary należy rozumieć w znaczeniu biblijnym, ponieważ w Biblii
nauczanie oznacza przekazywanie woli Boga7. Człowiek wierzący rozpoznając wolę Boga jest
zobowiązany poznawać orędzie Ewangelii w całej pełni i dogłębnie. Analizując dokumenty
katechetyczne zauważymy, że nakreślają one istotne momenty tego poznania. Dokumenty
ujmują to w następujący sposób:
orędzie ma być skoncentrowane na osobie Jezusa Chrystusa i ma mieć wymiar
trynitarzy;
głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym ma być skoncentrowane na darze
zbawienia;
orędzie ma być eklezjalne;
ewangelizacja ma uwzględniać inkulturację ze względu na to, że skierowane jest do
wszystkich ludzi, żyjących w różnych kulturach;
orędzie ma być organiczne i ma posiadać uporządkowaną hierarchię prawd;
adresatem ma być osoba ludzka8.
Wiedza religijna stanowi istotny element w kształtowaniu dojrzałości wiary. Sama w
sobie jednak nie wystarczy. W przekazie wiary należy ukierunkować cały proces na
kształtowanie postawy. Potrzeba zatem wychowania ku przyjęciu odpowiedniej postawy w
wierze. Nie jest to proces prosty, ponieważ wynika on ze złożoności ludzkiej egzystencji.
Należy mieć na uwadze cały bagaż uwarunkowań, które połączone z ludzkim życiem kształtują
odpowiedni model życia. Kształtowanie wiary to przede wszystkim działanie całego Kościoła,
w celu przyjęcia przez wierzącego odpowiednich postaw. Procesowi temu służy cała zbawcza
działalność Kościoła9.
W Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji odnajdujemy postulaty związane z
kształtowaniem w wierze. Wskazania dokumentu są następujące:
kształtowanie jest pedagogią wpisaną między Boga a człowieka, ma służyć dialogowi
odsłaniającemu powszechne zbawienie i przeznaczenie człowieka do niego;
akcentować zasadę stopniowego rozwoju Objawienia i dostosowanie go do różnych
kultur i ludzi;
centralne miejsce Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i głosił Ewangelię dla
życia i w życiu ludzi;
wspólnotowe doświadczenie wiary jako wartość właściwa dla Kościoła;
kształtowanie jest pedagogią znaków, w których spotykają się czyny i słowa, nauczanie
i doświadczenie;
zakorzenienie w relacjach między ludzkich;
kształtowanie czerpie swoją moc z miłości Boga10.
W nauczaniu i kształtowaniu wiary Kościół posługuje się swoimi narzędziami i
metodami odpowiadającymi orędziu Ewangelii. Bez wątpienia takim narzędziem w
kształtowaniu wiary i zapoznawaniu z wiedzą religijną stanowią katechizmy. Katechizm jest
7

Por. Czekalski. Katecheza komunikacją wiary s. 94.
Por. DOK 97-118.
9
Por. Dziekoński. Katecheza wtajemniczaniem w wiarę s. 255-256.
10
Por. DOK 143.
8
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księgą wiary sięgającą do źródeł Pisma świętego, Tradycji Kościoła, Urzędu Nauczycielskiego,
dziedzictwa Kościoła, a także historii i egzystencji świata11. Katechizm stanowiący źródło
przepowiadania chrześcijańskiego spełnia następujące cele:
Przekazuje podstawowe informacje dotyczące chrześcijaństwa, prowadzi do wiary i
inicjuje życie wiary – jest to katechizm używany w działalności misyjnej Kościoła;
Przekazuje szerszą wiedzę religijną, prowadzi do pełniejszego rozumienia
chrześcijańskiego misterium i pogłębia życie religijne – ten rodzaj katechizmu używany jest w
katechezie dzieci, młodzieży i dorosłych;
Przekazuje całościowe ujęcie wiary Kościoła wyznawanych przez chrześcijan – ten
rodzaj katechizmu służy całemu Kościołowi12.
Doświadczenie Kościoła pokazuje, że wciągu wieków funkcja katechizmu zmieniała się
znacząco. Po Soborze Watykańskim II katechizm i jego opracowania mają służyć
ewangelizacji, odrodzeniu i duchowemu ożywieniu Kościoła13.
Katechizm spełnia w posłudze katechetycznej Kościoła ważną rolę. Istotną rolę stanowi
jego funkcji, o której mówią dokumenty Kościoła. Jest to istotne, aby rozróżnić dwa pojęcia:
katechizm i podręcznik do religii. Sformułowanie podręcznik do religii używany jest aby
nazwać książkę używaną w szkolnym nauczaniu religii. Natomiast katechizm jest wykładnią
wiary Kościoła i służy do katechezy prowadzonej przy parafii. Katechizm jest więc książką
służącą do realizacji katechetycznej misji proklamacji Bożego słowa. Mamy katechizmy służące
całemu Kościołowi oraz tak zwane katechizmy lokalne. Do rozpowszechnienia katechizmu
przyczyniły się dwa wielkie wydarzenia: pierwszym z nich to wynalazek druku, drugim stała się
Reformacja z XVI wieku. Druk przyczynił się do powielania książek w niezliczonych ilościach
egzemplarzy. Ludzie reformacji, w szczególności jej czołowy przedstawiciel Marcin Luter,
pragnęli, aby zasady nowej wiary szybko dotarły do wiernych, dlatego szybko podjęli próbę
ukazania w formie katechizmowej prawd nowej wiary. Oczywiście w Kościele katolickim
istniały opracowania służące rozpowszechnianiu wiary. Jednak dopiero Sobór Trydencki i
działalność posoborowa Kościoła przyczyniły się do rozpowszechniania katechizmów14.
Sobór Watykański II w swoim nauczaniu dał nowe impulsy do odnowy katechetycznej.
Efektem tego był szereg dokumentów katechetycznych, które nakreśliły sposoby przekazu
wiary. Należy podkreślić, że wskazania w nich zawarte w znacznym stopniu przyczyniły się do
właściwego spojrzenia na katechezę, jako przekaz wiary. Dla potrzeb niniejszej pracy
zaprezentujemy treści związane z przekazem wiary w dokumentach katechetycznych
wydanych po Soborze Watykańskim II.

11

Por. P. Goliszek. Katechizm w katechezie. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak, J. Kochel, J.
Kostorz, W. Spyra. Opole 2004 s. 245.
12
Tamże s. 246.
13
Tamże s. 247.
14
Por. M. Napieralski. O nowym Katechizmie. Wprowadzenie w lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poznań
1994 s. 14-15.
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1.1. Directorium Catechetisticum Generale
Dokument ten zauważa, że katechizmy spełniają bardzo ważną rolę w nauczaniu
Kościoła. Katechizm ma służyć osobnemu wychowaniu wiary i winny zawierać naukę
Kościoła, a nie wykładnie jakiejś szkoły teologicznej15. Ponadto Directorium Catechetisticum
Generale podaje, że przy redakcji tekstu katechizmu winno zwracać się uwagę na następujące
elementy:
Teksty winny być owocem współpracy wielu osób, znających sprawy katechetyczne,
jak i teologię,
Redaktorzy powinni zasięgać rady fachowców z innych dyscyplin kościelnych i
świeckich,
Wsłuchać się w głos lokalnego Kościoła,
Opracowane teksty poddać pod ocenę a następnie ogłosić oficjalnie,
Dokonywać koniecznej reformy katechizmu po jakimś czasie użytkowania16.
1.2. Catechesi tradendae
Adhortacja apostolska Catechesi tradendae podkreśla, że opracowujący katechizmy winni
mieć aprobatę władz Kościoła. Nie wolno nikomu bez takiego zezwolenia katechizmu
opracowywać, tym bardziej nazywać go oficjalną wykładnią wiary Kościoła17. Adhortacja
podkreśla konieczność opracowania dobrych katechizmów we współpracy pomiędzy
Konferencjami Biskupów a Stolicą Apostolską. Katechizmy winny ujmować wiernie istotną
treść Objawienia, dostosowaną metodycznie do współczesności. Treść katechizmu ma
przekazywać naukę Kościoła, tak aby „wychować w silnej wierze chrześcijańskie pokolenia
nowych czasów” (CT 50).
1.3. Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium KKK
Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi jak podaje konstytucja Fidei depositium stanowi
wykład „całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności”18. Celem katechizmu jest
„przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych i podstawowych argumentów
nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak i moralność w świetle Soboru
Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła. Jego podstawowymi źródłami są: Pismo święte,
Święci Ojcowie, liturgia i Urząd Nauczycielski Kościoła. Jest przeznaczony do tego, by stać się
punktem odniesienia dla katechizmów lub kompendiów, które będą opracowywane w różnych
krajach” (KKK 11). Jego struktura jest następująca:
Część pierwsza: Wyznanie wiary,
Część druga: Sakramenty wiary,
Część trzecia: Życie wiary,
Część czwarta: Modlitwa w życiu wiary.
15

Por. DCG 119.
Tamże.
17
Por. CT 50.
18
Konstytucja apostolska Fidei depositium. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 2004 s. 11.
16
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Katechizm w swojej strukturze przypomina katechizmy powstałe po Soborze
Trydenckim, jednak wychodzi naprzeciw problemom współczesnego człowieka. Naukę
Kościoła ukazuje w egzystencjalnym kontekście potrzeb, jak również trudności, które
przeżywa współczesny człowiek, świat a także sam Kościół19.
Katechizm opracowany został zgodnie z przekazem biblijnym, Tradycją Kościoła oraz z
nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W swoich stwierdzeniach uwzględnia
teologię posoborową Kościoła. Dlatego treść katechizmu widziana jest jako orędzie zbawcze,
które przesiąknięte jest dialogiem. Posiada charakter chrystocentryczny, w którym wierzący
spotyka się z wezwaniem Bożym ukonkretnionym w osobie Jezusa Chrystusa, domagającym
się odpowiedzi od człowieka20.
Centralną treścią KKK jest depozyt wiary. Przekaz tego depozytu ma charakter dialogu
między osobowego zachodzącego między Bogiem a człowiekiem. Bóg jest tym, który wychodzi
naprzeciw człowieka i czeka na jego wolną odpowiedź. Treść katechizmu przekazywana jest w
kontekście egzystencjalnym samego człowieka, ale także świata i Kościoła. Orędzie zbawcze
ma być światłem i pomocą w rozwiązywaniu problemów życia21.
Do Katechizmu Kościoła Katolickiego zostało opracowane kompendium. Andrzej
Kiciński podaje, że „Kompendium jest syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1992 r.
Zawiera ono syntezę wyznania wiary Kościoła i w myśl Jana Pawła II stanowi pewnego
rodzaju vademecum, które pozwala wierzącym i niewierzącym, na ogólne poznanie
całościowego przesłania wiary Kościoła katolickiego. Kompendium w sposób wierny
odzwierciedla strukturę, treść i język KKK i poprzez tę syntezę pragnie stać się pomocą, a
zarazem impulsem w pełnym i głębokim poznaniu wiary katolickiej. Między Kompendium a
KKK istnieje ścisły związek, jednak posiada ono inną charakterystykę i jest nową formą
Katechizmu.”22.
Choć kompendium jest wierną i pewną syntezą tego, co w swej treści zawiera KKK, to
jednak posiada swoje trzy istotne cechy:
1. Wiernie oddaje strukturę i treść KKK, to nie zastępuje go. Kompendium pozostaje w ścisłej
relacji do katechizmu.
2. Kompendium posiada strukturę dialogową. Pytanie nie jest odpowiedzią, ale „prowokacją”
dialogu z nauczycielem. Służy on do odkrywania wezwania Bożego i odpowiedzi na to
wezwanie.
3. Ostatnim elementem są obrazy, które pomagają wnikać w głębię przekazywanej treści23
Kompendium dla wierzących stanowi vademecum, dzięki któremu przez mniej
skomplikowaną treść mają możliwość uchwycenia cała wiarę katolicką. Adresatami są wszyscy

19

Por. B. Twardzicki. U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej.
Przemyśl 2011 s. 387.
20
Por. Tamże s. 387.
21
Por. Tamże s. 388.
22
A. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59)2012 s. 134.
23
Por. Twardzicki. U źródeł katechezy s. 399-400.
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wierni, aby odnaleźli ożywczy zapał do głoszenia Ewangelii i wychowania siebie czy też innych
w wierze24.
Podsumowując należy stwierdzić, że Katechizm Kościoła Katolickiego jest dziełem
fundamentalnym dla wykładni wiary katolickiej. Wyraża naukę Kościoła w zakresie doktryny i
moralności. Kompendium jest pewnym uzupełnieniem, bazującym na KKK. Stanowi dzieło
skierowane do wszystkich chrześcijan. W katechizmie pierwszoplanowymi adresatami są
biskupi, którzy odpowiadają za wierność wobec Ewangelii, Tradycji i Urzędowi
Nauczycielskiemu Kościoła. Oba dzieła są istotnym elementem kształtowania i wychowania w
wierze.
1.4. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji w rozdziale II, punktach od 119 do 136 szeroko
zajmuje się problemem katechizmu. Dokument stwierdza, że Kościół zawsze formułował
prawdy wiary, które krótką formą wyrażały wiarę Kościoła i to czym Kościół żyje25. W
odniesieniu do Katechizmu Kościoła Katolickiego dokument stwierdza, że katechizm jest „aktem
urzędu nauczycielskiego papieża” (DOK 120). Mocą tego aktu Kościół syntetyzuje całość
wiary katolickiej. W punkcie 121 dokument precyzuje cel i naturę Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Celem katechizmu jest organiczne i syntetyczne przedstawienie wiary katolickiej.
Katechizm ma także służyć „komunii eklezjalnej”, stanowi „normę nauczania wiary” oraz
stanowi punkt odniesienia do katechizmów i kompendiów opracowanych w różnych krajach26.
Katechizm Kościoła Katolickiego opisuje wiarę wyznawaną, celebrowana, przeżywaną i
medytowana na modlitwie27.
Ważną sprawą odnośnie Katechizmu Kościoła Katolickiego jest jego rodzaj literacki.
Mówiąc o tym DOK podkreśla, że:
Katechizm jest oficjalnym tekstem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który
autorytatywnie gromadzi podstawowe wydarzenia i prawdy zbawcze,
Katechizm gromadzi to, co podstawowe i wspólne w życiu Ludu Bożego,
Katechizm jest katechizmem uniwersalnym, ofiarowanym całemu Kościołowi;
adaptacje mają odniesienie do podstawowych tekstów zawartych w KKK28.
Depozytem wiary i treścią KKK jest, jak podkreśla Dyrektorium, słowo Boże strzeżone w
Kościele. „Dlatego Kościół chce, by w całej posłudze słowa Pismo Święte zajmowało
najważniejsze miejsce” (DOK 127). Ponadto Pismo święte i Katechizm Kościoła Katolickiego
stanowią punkty odniesienia do działalności katechetycznej Kościoła. Katechumeni i
katechizowani powinni opierać się na Piśmie świętym i katechizmie lokalnym29. W depozycie
wiary istotną rolę odgrywa także nauczanie Ojców Kościoła. Nauczanie Ojców Kościoła jako
24

Por. Benedykt XVI. Motu proprio w celu zatwierdzenia i opublikowania Kompendium Katechizmu Kościoła
Katolickiego. W: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce 2005 s. 2.
25
Por. DOK 119.
26
Por. DOK 121.
27
Por. DOK 122.
28
Por. DOK 124.
29
Por. DOK 128.
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bogactwo Kościoła wpływa na „aktualną katechezę Kościoła, ubogacając ją tak w swej
koncepcji, jak i w jej treściach” (DOK 130).
W punktach 131-136 Dyrektorium Ogólne o Katechizacji zajmuje się katechizmami
lokalnymi. Ten rodzaj katechizmu winien mieć charakter diecezjalny, regionalny czy też
narodowy. Istotną sprawą jest jego praktyczność oraz pozytywna, przekonująca motywacja30.
Katechizm lokalny charakteryzują trzy rzeczy:
Ma oficjalny charakter,
Zawiera organiczną i podstawową syntezę wiary,
Stanowi punkt odniesienia dla katechezy31.
Wszystkie wymienione punkty są ważne, ponieważ wraz z Pismem świętym, katechizm
jest dokumentem doktrynalnym, stanowiącym wykład wiary Kościoła. W katechizmie
lokalnym liczy się problematyka społeczna i konkretna sytuacja eklezjalna, jaką przeżywa
Kościół partykularny. W opracowaniu katechizmów lokalnych należy pamiętać o inkulturacji
oraz dostosowaniu do mentalności i potrzeb miejscowej społeczności. Ponadto katechizmy
winny być o różnych artykulacjach i strukturach, kreatywne w sposobie wyrażania orędzia
ewangelicznego32. Zarówno katechizm całego Kościoła jak Kościoła lokalnego winny tworzyć
całość, tak aby wyrażały komunię eklezjalną i wiarę jednego Kościoła33.
W dokumentach Kościoła po Soborze Watykańskim II wyraźnie widać ducha odnowy i
potrzeby Kościoła, aby katechizmy powstawały. Są one syntezą i wykładnią wiary całego
Kościoła. Katechizm stanowi także podstawę do sakramentalnego nauczania ludzi pragnących
przyjąć chrzest, jak również utwierdzonych w wierze, ale pragnący ją pogłębić. Katecheza
Kościoła czerpie z katechizmów stwierdzenia teologiczne i je rozwija. Zapoznaje wiernych z
wiarą, pogłębiając ją we wszystkich aspektach. Katechizmy stanowią ważny element w
nauczaniu Kościoła.
2. Parafia miejscem nauczania wiary
Słowo parafia pochodzi od greckiego „paroikia”, łac. „parochia” i oznacza mieszkać obok,
być przybyszem. Oznacza wspólnotę wiernych, ustanowioną na sposób stały, którą opiekuje
się ustanowiony przez biskupa miejsca prezbiter. Początki parafii sięgają III wieków, kiedy
powstawały tzw. tituli, czyli kościoły tytularne. Kościoły te były budowane w dużych miastach i
w przedmieściach, natomiast na wsiach powstawały ośrodki ewangelizacyjne. Właśnie na ich
nazwę zaczęto używać paroikia. Do obsługi tychże ośrodków wysyłano prezbiterów tylko na
niedzielę i święta, z grona prezbiterium biskupiego. Najważniejszym kościołem był kościół
biskupa. Od V wieku, kiedy nastąpił rozwój chrześcijaństwa nastąpiła zmiana w podejściu do
owych ośrodków. Wymagały one stałej obecności prezbiterów. Na parafię posyłał biskup a
prezbiter był zobowiązany do łączności i posłuszeństwa wobec niego. Od VI wieku na
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Por. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich s. 122.
Por. DOK 132.
32
Por. DOK 135.
33
Por. DOK 136.
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Zachodzie możemy mówić o istnieniu sieci parafialnej, która zbiegiem czasu stale się
rozrastała34.
Współcześnie Kodeks Prawa Kanonicznego definiuje parafię jako „wspólnotę wiernych,
utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską opiekę, pod władzą
biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi” (KPK kan.
515 § 1). W rozumieniu parafii, w szczególności po Soborze Watykańskim II, ważnym
elementem jest jej wspólnotowy charakter. We wspólnocie Kościoła następuje
urzeczywistnianie się obecności Boga, a Duch Święty staje się sprawcą wiary, miłości i
świadomości bycia razem. Mocą słowa Bożego, liturgii, zwłaszcza eucharystycznej oraz miłości
braterskiej Kościół staje się obecny we wspólnocie parafialnej. Pod kierunkiem prezbitera
Kościół w parafii staje się żywym Ludem Bożym, wspólnotą ludzi odkupionych przez
Chrystusa i uświęcanych przez Ducha Świętego. Parafia jest w ramach diecezji lokalną
wspólnotą Ludu Bożego. Zespala się wertykalnie i horyzontalnie z Chrystusem przy pomocy
kultu i miłości braterskiej. Tworzy wspólnotę słowa Bożego i Stołu Pańskiego, realizując w
codzienności miłość do bliźniego35. Wierni winni być „przeświadczeni, że szczególne
ujawnienie się Kościoła dokonuje się w pełnym i czynnym uczestnictwie całego świętego Ludu
Bożego w tej samej celebracji liturgicznej” (KL 41). Stąd wynika postulat pogłębiania we
wspólnocie parafialnej życia liturgicznego, w którym odkrywa się i skupia zarazem poczucie
wspólnoty parafialnej36. Parafia jest w całej swej rozciągłości poprzez sprawowanie liturgii
„Kościołem Bożym” czyli to wszystko co możemy powiedzieć o kościele odnosi się do parafii
jako wspólnoty37
Parafia w swoich zadaniach posiada wiele wymiarów. Ma także określone funkcje. Do
najważniejszych funkcji parafii należą:
przekaz wiary,
sprawowanie kultu,
budowanie miłości braterskiej.
W parafii jest przepowiadane słowo Boże, dzięki któremu ma miejsce prawdziwy
kontakt człowieka z Bogiem i Kościołem, jako wspólnotą Ludu Bożego. Parafia spełnia rolę
miejsca ewangelizacji, która jest nauczaniem i wychowywaniem do wiary i życia
wspólnotowego. Parafia buduje siebie dzięki przepowiadaniu słowa. Stanowi to zarazem
początek budowania chrześcijańskiej wspólnoty. słowo Boże jednoczy Lud Boży, prowadzi do
powstania i rozwoju wiary. Głosząc słowo Boże Kościół wzywa do wyznawania wiary.
Słuchacze słowa winni stać się świadkami usłyszanego słowa we własnej parafii38.
Błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae mówiąc o parafii stwierdza, że
„parafia jest […] miejscem, z którym chrześcijanie, nawet niepraktykujący, złączeni są ścisłymi
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Por. R. Kamiński. Parafia. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin 2006 s. 587.
Por. R. Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007 s. 144-145.
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Por. KL 42.
37
Por. M. Marczewski. Teologia parafii. W: Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości. Red. K. Kantowski.
Warszawa 2004 s. 10.
38
Por. Kamiński. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej s. 145-146.
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więzami” (CT 67). Tworzenie więzi poprzez głoszenie słowa stanowi istotny element
funkcjonowania parafii.
Wspólnota parafialna złączona więzami wiary pielgrzymuje ku Bogu. Wiara jest zatem
fundamentem życia w Bogu. Jest nie tylko uznaniem prawd zasłyszanych, stwierdzonych, ale
przede wszystkim osobistą odpowiedzią daną Bogu. Człowiek wierzący przyjmuje do swego
życia osobowego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Poprzez sprawowanie liturgii
parafia staje się miejscem uprzywilejowanym dla wzrostu i uświadomienia parafian w wierze39.
Do wzrostu wiary we wspólnocie potrzebne jest osobiste zaangażowanie, a także
pielęgnowanie wiary. Wierni tworząc wspólnotę parafialną urzeczywistniając Kościół budują
własną wiarę i wiarę w parafii. Parafia zaś winna nieustannie ochraniać, pielęgnować wiarę i
więzy, które łączą człowieka z Bogiem i ludzi między sobą40.
Z przekazu wiary wynika obowiązek katechizacji. We wspomnianej adhortacji Catechesi
tradendae czytamy, że „wspólnota parafialna, jako zajmująca szczególne miejsce, powinna
pozostać krzewicielką i inspiratorką katechezy” (CT 67). W sposób szczególny dziś parafia
staje się ważnym środowiskiem katechezy, gdyż wielu rodziców nie ma odpowiedniego
przygotowania do przekazu wiary. Katecheza prowadzona przy parafii, szczególnie
sakramentalna, staje się owocna w życiu katechizowanych rodziców. Parafia posiada realne
możliwości zorganizowania katechezy na poszczególnych etapach życia człowieka
wierzącego41.
Związek parafii z katechezą jest istotowy i ma swoją genezę w całym procesie
kształtowania się parafii. Parafia nie stanowi tylko jednostki administracyjnej, ale jest
wspólnotą osób zdolną do katechizacji. Czyni to jako wspólnota Ludu Bożego, wyrażając
jednocześnie swoją podmiotowość eklezjalną42. Parafia w pewien sposób jest „żywym
katechizmem”. Dzięki sprawowanej liturgii współtworzy Kościół, świadczy o
zmartwychwstałym Chrystusie a owoce Eucharystii pomnaża w codziennym życiu.
Sprawowanie świętych obrzędów czyni z niej wspólnotę miłujących się osób. Ta miłość
braterska buduje Kościół i jest jednym z elementów przyczyniających się do żywej
katechizacji43. Budowanie Kościoła przez katechezę dokonuje się na płaszczyźnie:
wychowania do rozumienia istoty Kościoła – podczas prowadzonej katechezy
katechizujący lepiej rozumieją naturę i istotę Kościoła;
miejsca doświadczenia Kościoła – katecheza nie tylko realizuje się w Kościele ale jest
doświadczeniem Kościoła;

39

Por. Tamże s. 147.
Por. R. Kamiński. Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. Red. Tenże. Lublin 2002 t.
2 s. 33.
41
Por. M. Zając. Parafia miejscem katechezy. W: Miejsca katechezy rodzina, parafia, szkoła. Red. S. Kulpaczyński.
Lublin 2005 s. 80.
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Por. KK 26; 28.
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Por. H. Wrońska. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne. Lublin 2007 s.
57.
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czynnika odnowy Kościoła – słowo Boże rozwija Kościół i wzbudza bodźce do
odnowy Kościoła i jego reformy44.
Po powrocie nauczania religii do szkoły po 1990 roku zatraciło się w Polsce poczucie, że
parafia jest miejscem katechizacji. Zaistniała praktyka przeniosła ciężar katechizacji na szkołę.
Wielu zapomniało, parafia jest urzeczywistnianiem się Kościoła, który zobowiązany jest do
misji i katechizacji. Dlatego Polskie Dyrektorium Katechetyczne podkreśla, że
„pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia” (PDK 106). Należy zatem podkreślić, że
to czego uczeń dowiaduje się szkole znajduje swoje zrozumienie i dopełnienie w parafii czy we
wspólnotach religijnych. Wszystkie treści przekazywane w szkole winny być uzupełniane i
łączone we wspólnocie parafialnej45.
Parafia jest środowiskiem, w którym rodzi się i wzrasta wiara. Winna zatem troszczyć
się o konkretne formy działalności katechetycznej, które będą sprzyjać w przekazie wiary. Gdy
parafia dba o autentyczność oddziaływania katechetycznego przekazuje więcej wiary niż inne
podmioty eklezjalne. Jako środowisko Ludu Bożego parafia naucza, doświadcza życia, tworzy
komunię osób i daje świadectwo życia Bogiem. Musi jednocześnie mieć świadomość
ograniczeń i trudności, dlatego potrzebuje współpracy z innymi podmiotami46. Parafia jawi się
jako sprzymierzeniec katechizacji każdego stanu i środowiska. Przekaz wiary płynący z parafii
jest intensywny i pozostawia trwałe ślady. Środowisko parafialne nie może przekazu wiary
pozostawić tylko szkole. Parafia musi się przekazem wiary interesować, angażować się jego
rozwijanie i winna być odpowiedzialna za niego. Katecheza przez parafię napełniona jest
dynamizmem eklezjalnym. Pomaga realizować miłość i przekazuje prawdę o niej47.
Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji wydała na Rok Wiary dokument pt.
„Żyć Rokiem Wiary”, w którym znajdują się cykle katechez na temat wiary oraz treści do
sześciu spotkań katechetycznych. Spotkania katechetyczne zaproponowane są na kluczowe
okresy roku duszpasterskiego. Dokument zatem podkreśla i uzmysławia, że przekaz wiary ma
być związany z parafią, pogłębiony przez systematyczną katechizację. Wspólnoty parafialne
zapraszane są wspólnego wyznawania wiary oraz „entuzjastycznego przekazywania wiary”48.
Parafia zatem stanowi podstawowe środowisko dla wzrostu wiary i jej przekazu czy to poprzez
świadectwo czy też poprzez skuteczną ewangelizację i katechizację. Dokument podkreśla, że
wyznanie wiary dokonuje się także poprzez dzieła wiary wyrazem których jest działalność
duszpasterska, konturująca historii Kościoła dzieło Chrystusa. Parafia urzeczywistnia się
wtedy, gdy zostaje włączona w dzieło Dobrego Pasterza jakim jest Chrystus49.
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Por. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne s. 58.
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3. Katechizm do bierzmowania „Otrzymacie Jego moc”
W posłudze duszpasterskiej Kościoła bezustannie podejmowane są próby ponownego
wpisania katechezy do działalności pasterskiej parafii. Nie chodzi o ograniczenie się w
nauczaniu katechetycznym prawd wiary tylko do szkoły. Chodzi o przybliżenie wiary wiernym
w parafii, jak również przybliżenie wiernych do własnej parafii. Dzieci i młodzież są grupami
najczęściej katechizowanymi i to do tej grupy skierowane są propozycje katechetyczne przy
parafii. Duszpasterze, katecheci winni sobie uzmysłowić, że parafii dla dzieci i młodzieży
stanowi podstawowe środowisko wzrastania w wierze. Dobra katecheza parafialna czy to w
budynku kościoła czy też na salce katechetycznej pozwala odkrywać bogactwo wiary, ale i
parafii. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce podkreśla, że „Katecheza
dzieci i młodzieży, ze względu na procesy socjalizacji religijnej zachodzące w tych okresach
rozwojowych posiada dla wspólnoty wierzących bardzo ważne znaczenie. Jej celem jest przede
wszystkim kształtowanie wiary dojrzałej, włączanie w Kościół, pomoc w wyborze drogi
powołania chrześcijańskiego i podjęcia zadań w Kościele” (PDK 105). Ze względu na wyżej
wymienione elementy należy zwrócić uwagę na katechezę prowadzoną przy parafii.
Jedną z propozycji katechezy sakramentalnej, związanej mocno z parafią jest program do
bierzmowania autorstwa ks. dra Tadeusza Śmiecha Otrzymacie Jego moc. Ks. dr Tadeusz
Śmiech jest redaktorem serii, w skład której wchodzą następujące pozycje:
1. Otrzymacie Jego moc. Katechizm bierzmowanych.
2. Otrzymacie Jego moc. Przewodnik metodyczny.
3. Otrzymacie Jego moc. Poradnik animatora.
Do programu jako dodatkowe propozycje pojawiły się:
1. Otrzymacie Jego moc. Indeks bierzmowanych oraz
2. Otrzymacie Jego moc. Spotkania liturgiczne przed bierzmowaniem (autor: ks. Wojciech Zięć).
Dwie wyżej wymienione pozycje stały się integralną częścią programu. Na trwale wpisały
się one w schemat przygotowań parafialnych do sakramentu bierzmowania.
Program przygotowania do bierzmowania został tak zbudowany, aby rozbudzać wiarę i
ją pogłębiać wśród kandydatów do bierzmowania. Dlatego zrezygnowano z metody pytań i
odpowiedzi. Proces rozbudzenia wiary ma dokonać się poprzez uznanie Jezusa jako swego
Pana i Zbawcy. Głównym źródłem odnowy wiary ma być Pismo święte, a przede wszystkim
cztery zasady życia duchowego:
1. Bóg kocha ciebie i ma wobec ciebie spaniały plan;
2. Człowiek jest grzeszny i oddalony od Boga;
3. Jesus jest naszym jedynym Zbawicielem;
4. Przyjęcie Jezusa do swego życia jako osobistego Pana i Zbawiciela50.
Osiągnięcie zamierzonych celów, jakimi są cztery zasady życia ewangelicznego
uzależnione jest od postawy katechizowanych. Autorzy programu samo przygotowanie widzą
50

Otrzymacie Jego moc katechizm do bierzmowania. Red. T. Śmiech, B. Nosek. Kielce 2008 (dalej OJM-KB);
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w kontekście parafialnym, a w krąg osób przygotowujących i odpowiedzialnych włączają
rodziców kandydatów, ich rodziny, świadków bierzmowanych, animatorów czy też osoby czy
inne grupy obecne w parafii. Dla autorów programu ważnym jest wytworzenie właściwego
klimatu w parafii, w szkole i wśród samej młodzieży pragnącej przyjąć sakrament
bierzmowania51. Celem programu według autorów jest:
Osobista formacja kandydata,
Parafialny aspekt katechezy przygotowującej do przyjęcia sakramentu,
Rodzinne środowisko katechezy52.
Jednym z fundamentalnych założeń programu stanowi założenie, że przygotowanie
winno odbywać się w małych grupach (5-8 osób). Nad taką grupą opiekę winien sprawować
animator, którym mógłby być katecheta, rodzic, chrzestny lub świadek kandydata do
bierzmowania. Animatorem może być, według autorów programu, także lider grupy
parafialnej czy formacyjnej. Rolą animatora ma być dbałość o spotkania oraz organizacja
spotkań i wstępne przygotowanie kandydata do bierzmowania53.
Ważnym elementem przygotowującym do bierzmowania, a który uwzględnia program
są elementy modlitwy i celebracji. Na każdym etapie przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania winna być obecna modlitwa. Nie powinno pomijać się w przygotowaniu
celebracji, gdyż liturgia jest katechezą i stanowi element zbliżenia poprzez znaki i czynności do
Boga, ponadto to liturgia jednoczy wspólnotę parafialną54.
Założenia programu dotyczą także formy zaliczenia materiału, który kandydat
pamięciowo ma sobie przyswoić. Zaliczenie ma przybrać formę rozmowy i obejmować pewną
partię materiału, a pomocą mogą być fragmenty katechizmu, które podają w sposób
syntetyczny prawdy wiary.
Istotną pomocą w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest
przewodnik metodyczny. Został przewidziany dla prowadzącego grupę kandydatów.
Znajdziemy w nim zestaw konspektów do prowadzenia spotkań. Miejscem katechez
zamieszczonych w przewodniku animatora zasadniczo jest parafia. Ale szkolne lekcje religii
zostały włączone w formację duchową kandydatów do bierzmowania. Następuje korelacja
pomiędzy szkoła a parafią w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu. Z grup klasowych
animator tworzy mniejsze grupy, które będą spotykać się w celu przygotowania do
bierzmowania. Przewodnik animatora podzielony jest na cztery rozdziały, które odpowiadają
czterem prawdom Ewangelii. Wśród jednostek znajdujących się w przewodniku znajdziemy
celebracje liturgiczne, takie jak: nabożeństwo pokutne, nabożeństwo oddania życia Jezusowi
czy wspólną klasową Eucharystię55. Stanowią one ważny element pogłębienia wiary i
zrozumienia czym jest przyjęcie do swego życia Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawcy.
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Por. OJM-PM s. 7.
Por. tamże s. 9.
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Por. tamże s. 8.
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Por. tamże.
55
Por. OJM-PM s. 54; 73; 123.
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Istotnym elementem przygotowań jest propozycja dnia skupienia, który winien odbyć się w
domu rekolekcyjnym56.
Istotnym składnikiem programu i przygotowania do bierzmowania jest Katechizm
bierzmowanych. Stanowi on podstawę do pracy w małych grupach oraz zawiera niezbędne
informację do duchowego i intelektualnego przygotowania. Najbardziej istotną cechą
katechizmu jest to, że stanowi on przewodnik na drodze przygotowań do sakramentu
bierzmowania. Dokonuje się to w oparciu o Pismo święte. W katechizmie znajdziemy
bogactwo cytatów z Biblii, z którymi kandydaci się zapoznają i nad którymi pracują. W ten
sposób mają sposobność rozwijania własnej wiary i wiedzy. Wiedzę pogłębiają poprzez
propozycję rozwiązania krzyżówek lud udzielenia odpowiedzi związanych z Pismem świętym.
Należy zauważyć, że słowo Boże stanowi istotny element przygotowania kandydatów do
przyjęcia sakramentu bierzmowania57.
W celu skutecznego ewangelizowania kandydatów do bierzmowania, jako pomoc w
prowadzeniu grupy został przygotowany Poradnik animatora. Zawiera on dwadzieścia cztery
schematy spotkań. Pozwala on prowadzącemu grupę na skuteczne katechizowanie. Poradnik
zawiera także szablony, które po skserowaniu mogą służyć w czasie spotkań. Oprócz schematu
spotkań poradnik zawiera informację na temat prowadzenia grupy, daje wskazówki
animatorowi i pozwala lepiej zrozumieć całość programu58. Systemowi małych grup, do
prowadzenia których służy poradnik postawiono następujący katalog zadań:
pomoc w nawróceniu,
umożliwienie spotkania z Jezusem,
nauka mówienia o Chrystusie,
rozwijanie miłości do bliźniego,
budowanie świadomości wspólnoty kościelnej,
przygotowanie do pełnienia roli animatora w przyszłości59.
Poradnik animatora tanowi w programie ważny element pracy z grupą. Określa on także
sam schemat spotkania. Wszystkie w nim zawarte elementy mają służyć lepszemu
przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania.
Pomocą w rozwijaniu i pogłębianiu wiary dla kandydata do bierzmowania ma być Indeks
bierzmowanych. Jest on swoistym „duchowym dzienniczkiem” kandydata, ponieważ zapisywane
są w nim najważniejsze duchowe wydarzenia, takie jak: obecność na Eucharystii, na
nabożeństwa czy co miesięczna spowiedź. Stanowi on też pewien element kontroli kandydata.
Indeks kończy deklaracja o dopuszczeniu do bierzmowania60.
Do programu został przygotowany zbiór nabożeństw liturgicznych, z których
odpowiedzialni za przygotowanie mogą skorzystać. Są to spotkania w formie celebracji słowa
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Por. OJM-PM s. 134.
Por. OJM-KB s. 16-17; 27-32nn.
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Por. OJM-PA s. 3; 7.
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Por. OJM-PA s. 4-5.
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Por. OJM-IB.
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Bożego. Mocny nacisk kładzie się w nich na właściwe przygotowanie do przeżywania
liturgicznego spotkania61.
Katechizm do bierzmowania Otrzymacie Jego moc należy przyporządkować do grupy
pomocy służących katechezie parafialnej. Sposób organizacji, tematy poruszane w trakcie
spotkań oraz samo miejsce przygotowania, odpowiada postulatom odnoszącym się do
katechezy parafialnej. Zamiarem autorów było ukazanie parafii jako ważnego miejsca dla
wzrastania w wierze. Przekaz wiary winien dokonywać się przede wszystkim w rodzinie, ale
ważnym miejscem pogłębiania wiary stanowi parafia. W niej rodzina odnajduje pomoc do
owego przekazu i środki do rozwijania wiary. Ważnym w przygotowaniu do bierzmowania jest
też aspekt wspólnotowy, dzięki któremu kandydaci do bierzmowania odkrywają, że Bóg jest
jednością osób czyli komunią osób i do takiej komunii Bóg powołuje. Program podejmuje
próbę uświadomienia kandydatom do bierzmowania, że parafia stanowi istotne miejsce
rozwijania wiary. Poprzez przygotowanie do przyjęcia sakramentów, słuchanie słowa Bożego i
uczestnictwo w życiu wspólnoty kandydat do bierzmowania powinien na nowo odkryć rolę
wspólnoty parafialnej w swoim życiu.
***
Parafia jako miejsce przekazu wiary stanowi ważny element kształtowania człowieka.
warto podkreślić, że człowiek jako istota społeczna najlepiej rozwija swoje ludzkie przymioty
we wspólnocie. W naturze ludzkiej tkwi potrzeba społeczności. Człowiek jako osoba realizuje
swoje powołanie i osiąga doskonałość duchową w relacjach międzyludzkich62. Wymiar życia
wspólnotowego wynikający z natury parafii jest istotą przynależności do parafii. Kościół
naucza, że parafia stanowi szkołę życia Ewangelią. Jednoczy wiernych w prawdzie i wierze.
Prawda, którą wierni słyszą we wspólnocie parafialnej winna służyć poszerzaniu granic miłości
i rozszerzaniu życia społecznego w miłości. Człowiekowi do tego potrzeba kręgu osób, które
poprzez wymianę postaw i myśli przyjmą postawę chrześcijańskiej świadomości63.
W posłudze katechetycznej parafia pełni bardzo istotną rolę. Stanowi miejsce życia
wiarą i sakramentami. Należy podkreślić, że katecheza parafialna jest czymś różnym od
nauczania religii w szkole. W katechezie parafialnej mocny nacisk kładzie się na przeżywanie
wiary we wspólnocie ludzi wierzących. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w
Polsce podkreśla, że spotkania formacyjne winny odbywać się przy parafii i posiadać charakter
katechetyczny64. Ponadto Dyrektorium mówiąc o działaniach katechetycznych w parafii
podkreśla, że środowiskiem formacji dla wierzącego jest jego własna parafia, a miejscem
formacji jest budynek kościelny lub parafialny65. Parafia jawi się zatem jako jedno z
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najistotniejszych miejsc przekazu katechetycznego. Wszystkie działania pastoralne winny
zmierzać do tego, aby na nowo ożywić katechetyczną działalność parafii. Nie ograniczać
nauczania do szkolnej posługi, ale rozwijać wszelkie propozycje katechezy parafialnej. W tę
propozycję mocno wpisuje się program katechezy sakramentalnej Otrzymacie Jego moc. Daje on
możliwość kandydatom do bierzmowania odkrycia parafii, jako żywej wspólnoty ludzi
wierzących, w której działa Duch Święty.
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ks. mgr lic. Łukasz Śleziak SAC

Katechizm Religii Katolickiej

Kościół ma obowiązek zachować orędzie chrześcijańskie w jego nieskazitelnej czystości,
integralne i nienaruszone, ale także prezentować je ludziom swoich czasów w sposób możliwie
jasny i przekonujący1. Pomocą w tej działalności są katechizmy, które są ściśle związane z
historią Kościoła. Szkice katechizmów powstawały bowiem razem z pierwszymi pisanymi
instrukcjami dotyczącymi procesu katechumenatu. Jak podkreśla A. Kiciński już wtedy
powstały bowiem zarysy tego, co nazywamy katechizmem, gdzie znajdujemy odpowiedzi na
zasadnicze pytania: w co wierzymy, jak celebrujemy misteria chrześcijańskie , w jaki sposób
mamy żyć w Chrystusie, jak powinniśmy się modlić? Jednak kierunki rozwoju katechizmu
wyznaczały cele jego powstania, struktura, treść czy forma2.
Katechizmem, który wpisuje się w historię i rozwój katechizmów w Polsce, jest Katechizm
religii katolickiej, przygotowany pod redakcją bpa Piotra Bendarczyka3 i ks. Jana Charytańskiego
SJ4 i wydany w Paryżu w 1977 r. Aż do powrotu lekcji religii do szkół w 1991 r. katechizm ten
1

Zob. Adhortacja apostolska Pawła VI. Evangelii nuntiandi nr 3.
A. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. W: „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4:2012 s. 117118.
3
Biskup Piotr Bednarczyk (1914-2001) – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, doktor filozofii i teologii,
członek Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, wykładowca i wizytator katechetyczny w diecezji tarnowskiej.
W pracy dydaktycznej i duszpasterskiej promował katechezę rodzinną. Opracował cieszące się dużą
popularnością katechezy dla dzieci przedszkolnych. Był przewodniczącym Podkomisji Episkopatu Polski do
Spraw Katechizmu i jednym z twórców pierwszego posoborowego katechizmu religii katolickiej. B. Klaus.
Bednarczyk Piotr. W: Słownik katechetyków polskich XX wieku. Red. R. Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo
Salezjańskie 2003 s. 17-19.
4
Jan Charytański SJ (1922-2009) – jezuita, katechetyk. Odbył studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie, specjalistyczne z
zakresu pedagogiki eksperymentalnej w Louvain. W 1966 r. uzyskał stopień doktora teologii w zakresie
katechetyki, w 1972 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, w 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego
na ATK, natomiast w roku 1983 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Przez wiele lat prowadził wykłady z
katechetyki i teologii pastoralnej w ATK oraz na PWT „Bobolanum”, prowadził też wiele przewodów
doktorskich, prac magisterskich i licencjackich, sprawował funkcję kierownika katedry katechetyki w ATK. Był
przewodniczącym sekcji wykładowców i profesorów katechetyki w Polsce, członkiem Europejskiej Ekipy
Katechetycznej oraz Zrzeszenia Docentów Katechetyki i Związku Katechetyków Niemieckich. Przez wiele lat
był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, a następnie ekspertem Komisji Wychowania
Katolickiego. W pracach komisji szczególnie zasłużył się opracowaniem „Programu ramowego katechizacji” na
poziomie szkół podstawowych w 1971 r. Utworzył „Centrum Katechetyczne”, które wydało całą serie
podręczników do katechezy. W swoich publikacjach odnosił się do aktualnych nurtów i prądów katechetycznych,
które pojawiały się w Europie i analizował je w świetle dokumentów Kościoła. Zajmował się tematyką źródeł i
2
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oraz przygotowany do niego podręcznik metodyczny, był w wielu miejscach w Polsce
podstawowym podręcznikiem do katechizacji młodzieży. Jak zaznaczył we wstępie do
Katechizmu bp Jerzy Stroba, młodzież otrzymuje już drugi katechizm5, który ma być dla nich
pomocą w zdążaniu do dojrzałości6.
Chcąc dobrze zrozumieć znaczenie i oryginalność Katechizmu religii katolickiej warto
zatrzymać się nad adresatami i nowością w strukturze Katechizmu i jego pojedynczych
jednostek.
1. Adresaci Katechizmu religii katolickiej
Katechizm religii katolickiej był przeznaczony dla młodzieży klas V-VIII ówczesnej
szkoły podstawowej i obejmował młodzież w wieku 12-15 lat, która w ramach katechezy
parafialnej przygotowywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież ta już we
wcześniejszych latach katechizacji korzystała z innego katechizmu pt. „Bóg z nami”. Choć
Katechizm religii katolickiej przeznaczony był dla młodzieży, to jednak często korzystali z niego
katecheci, którzy prowadzili katechizację w parafii, a Katechizm był dla nich podręcznikiem do
nauczania religii katolickiej.
2. Struktura Katechizmu religii katolickiej
Jan Charytański zaznaczył, że dla wielu katechetów układ Katechizmu był
„zaskoczeniem, ponieważ nie odpowiadał żadnej z używanych po wojnie formie podręcznika.
Także ci, którzy szukali tradycyjnego katechizmu, czuli się zdziwieni” 7. Katechizm bowiem nie
był ani katechizmem w ścisłym tego słowa znaczeniu, ani historią biblijną, bardzo mocno
propagowaną w ówczesnych podręcznikach do religii katolickiej. Katechizm nie idzie po linii
klasycznych katechizmów pytań i odpowiedzi XVI i XIX wieku oraz historii biblijnej końca
XVIII i XIX wieku. Autorzy Katechizmu wybrali tradycję katechizmów biblijnohistorycznych z okresu odnowy biblijnej XX wieku. Opierali się na wskazaniach
katechetycznych Soboru Watykańskiego II i za podstawowy materiał w wychowaniu wiary
przyjmują Pismo Św., interpretując je w świetle Tradycji.

treści katechezy; rolą i miejscem Pisma świętego, liturgii, nauki o Kościele, życia człowieka w katechezie. Dużo
miejsca poświęcał też zadaniom katechezy, które postrzegał jako przygotowanie dojrzałego chrześcijanina, który
będzie umiał żyć we współczesnym świecie, który będzie potrafił rozwiązywać problemy ludzkie w świetle
Ewangelii. A. Offmański. Charytański Jan. W: Słownik katechetyków polskich XX wieku. Red. R. Czekalski.
Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003 s. 33-38.
5
Pierwszym posoborowym katechizmem był katechizm przeznaczony dla młodszych klas szkoły podstawowej
„Bóg z nami” wydany przez Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w Krakowie w 1971 r. pod redakcją ks. Jana
Charytańskiego i ks. Władysława Kubika.
6
Zob. J. Stroba. Wprowadzenie. W: Katechizm religii katolickiej. Tom I. Red. P. Bednarczyk, J. Charytański.
Paryż 1977 s. 5.
7
J. Charytański. Problemy katechezy biblijnej. W: Podręcznik metodyczny do Katechizmu religii katolickiej. Część I.
Red. J. Charytański, W. Kubik. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej2 1982 s. 7-10.
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2.1. Struktura poszczególnych części Katechizmu religii katolickiej
Katechizm religii katolickiej został wydany w czterech tomach, każdy z nich na kolejne
klasy szkoły podstawowej.
Pierwszy tom Katechizmu nosił tytuł „W Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym” i
przeznaczony był dla uczniów V klasy szkoły podstawowej. W podręczniku tym, po trzech
wstępnych katechezach, które były wprowadzeniem w całość Katechizmu, rozpoczyna się
przedstawienie historii zbawienia. Podręcznik był podzielony na trzy części: Bóg Ojców naszych
(zawierał 14 tematów), Bóg Przymierza (zawierał 16 tematów), Bóg Zbawca (zawierał 5
tematów).
Część Bóg Ojców naszych była przedstawieniem początków naszej wiary i historii
zbawienia. Znajduje się tam historia stworzenia świata i człowieka, historia Abrahama; mowa
była o tym, czym jest Pismo Św. i Objawienie; znajdziemy tam także katechezy związane z
grzechem pierworodnym.
Część Bóg Przymierza wprowadzała w historię Mojżesza i Narodu Wybranego,
przedstawiała czym jest Dekalog, tłumaczyła istotę Ludu Bożego, ukazywała historię Jozuego,
Samula i Dawida oraz zwracała uwagę na sposoby obecności Boga w Izraelu.
Część Bóg Zbawca była poświęcona przedstawieniu proroków i interpretacji proroctw
Starego Testamentu, ukazując ich wypełnienie się w osobie Jezusa.
Drugi tom Katechizmu był zatytułowany „Chrystus żyje wśród nas” i przeznaczony był dla
uczniów w wieku 13 lat. Podzielony był na dwie części: Chrystus wczoraj (zawierał 26
katechez) oraz Chrystus dziś (zawierał 20 katechez).
Pierwsza część zawierała treści związane z zapowiedziami mesjańskimi Starego
Testamentu, historycznością Jezusa, przedstawiała proces tworzenia się Ewangelii, ukazywała
Jezusa jako obiecanego Mesjasza. W tej części uczeń zapoznawał się z osobą Jezusa Chrystusa,
który jest założycielem i głosicielem Królestwa Bożego. Znajdujemy tam także katechezy
dotyczące tajemnicy Boga: Jezus jako Syn Boży, osoba Ducha Świętego. Dopełnieniem tej
części były katechezy związane z misteriami życia Jezusa: od Bożego Narodzenia do Triduum
Paschalnego. Druga część tego tomu to katechezy ukazujące obecność Jezusa dziś czyli Jego
działalność w Kościele i sakramentach. Ukazana została tajemnica Kościoła, znaczenie Słowa
Bożego w liturgii, obecność Jezusa w liturgii, a także przedstawiono najważniejsze zagadnienia
związane z eschatologią.
Trzeci tom Katechizmu religii katolickiej poświęcony był sakramentom i nosił tytuł „Z
Chrystusem idziemy przez życie”. Przygotowany został dla uczniów ówczesnej klasy VII
(młodzież w wieku 14 lat). Podzielony był na cztery części: Nowe stworzenie (12 katechez),
Prawdziwi czciciele Ojca w duchu i w prawdzie (5 katechez), Sól ziemi (10 katechez), Odejścia i
powroty (6 katechez).
Część pierwsza to katechezy związane z sakramentami chrztu i bierzmowania, które
miały przygotowywać uczniów na przyjęcie sakramentu bierzmowania. Przedstawiono tu
przebieg tych dwóch sakramentów oraz ich skutki dla dojrzałego, chrześcijańskiego życia.
Druga cześć dotyczyła świętowania niedzieli, modlitwy oraz kultu Maryi i świętych. Trzecia
część wprowadzała katechizowanych w dojrzałe chrześcijańskie życie, przygotowując do
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odpowiedniego przyjmowania powołania oraz podejścia do sytuacji codziennego życia takich
jak radość, wykształcenie oraz choroba, cierpienie i śmierć. Ostatnia część związana była z
grzechem, pokutą i sakramentem pokuty i pojednania.
Czwarty, ostatni tom Katechizmu religii katolickiej nosił tytuł „Z Chrystusem
przetwarzamy świat” i przeznaczony był dla najstarszych uczniów szkoły podstawowej
(młodzież w wieku 15-16 lat). Tom ten podzielony był na cztery części: Światłość świata (3
katechezy), Małżeństwo i rodzina (9 katechez, w tym osobna katecheza dotycząca dojrzałości
przeznaczona osobno dla chłopców i dla dziewczyn), Chrześcijanin w społeczeństwie (17
katechez), Chrystus ten sam na wieki (3 katechezy). W tym tomie przedstawiono katolicką
naukę społeczną, analizowano naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny oraz niektóre
elementy katolickiej eschatologii. Podstawą i punktem wyjścia katechez była interpretacja
Dekalogu.
Na ówczesne czasy, kiedy katechizmy przybierały układ pytań i odpowiedzi, ten w
odróżnieniu od innych zawierał wykaz ksiąg Pisma Świętego oraz dokumentów Soboru
Watykańskiego II oraz dodatkowe katechezy związane ze świętymi i błogosławionymi.
Każdy tom Katechizmu miał swój kolor (niebieski, pomarańczowy, czerwony i zielony),
który obecny był też wewnątrz książki i którym zaznaczone były części poszczególnych
katecheza dotyczących osobistej odpowiedzi katechizowanego na poznane treści.
2.2. Struktura jednostki katechizmowej
Każda z zawartych w Katechizmie katechez (jest ich w sumie 194) oparta była na
strukturze problemowej. Jak zauważył ks. Władysław Kubik SJ8, jest to wyraźne „novum”
wśród katechizmów i opracowań katechizmowych istniejących wówczas w Polsce od czasów II
wojny światowej.
Katecheza była oparta na schemacie katechezy antropologicznej: a) sytuacja z życia
codziennego; b) Bóg mówi do nas-zapowiedź Starego Testamentu i wypełnienie w Nowym
Testamencie; c) moja odpowiedź na Słowo Boże-modlitwa lub fragment Pisma św.; d) pomyśl
czyli pytania do dyskusji i refleksji; e) zapamiętaj czyli katechizmowe pytania i odpowiedzi; f)
działaj czyli zadanie do wykonania po katechezie w domu, szkole lub kościele.
3. Podstawowe wymiary katechezy w Katechizmie religii katolickiej
Cel katechezy realizuje się poprzez rozmaite zadania, jakie wzajemnie się uzupełniają.
Dyrektorium katechetyczne z 1971 r. rozróżniało między celami a zadaniami katechezy, które są
zadaniami specyficznymi realizującymi cel podstawowy (DCG 21-29). Zadania te
odpowiadają nauczaniu różnych wymiarów wiary i życia chrześcijańskiego. Należą do nich:
poznanie wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, wychowanie do życia
wspólnotowego oraz wprowadzenie do misji bycia chrześcijaninem (DOK 84-86). Aby
zrealizować te cele Katechizm religii katolickiej prezentuje najważniejsze elementy katechezy:

8

W. Kubik. Propozycje dydaktyczne. W: Podręcznik metodyczny do Katechizmu religii katolickiej. Część I. red. J.
Charytański, W. Kubik. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej2 1982 s. 27.
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katechezę biblijną, kładzie nacisk na chrystocentryzm w katechezie, ukazuje rolę sakramentów
w katechezie oraz podejmuje wychowanie moralne.
3.1. Wymiar biblijny katechezy
Klasyczna forma katechizmu, znana w Kościele po Soborze Trydenckim, w swojej
formie całkowicie pozbawiona była elementu biblijnego, który ograniczał się do roli argumentu
czy ilustracji. Jednocześnie w Oświeceniu pojawiła się druga forma katechizacji, oparta
całkowicie na Piśmie św., zwana historią biblijną. Wciąż zatem pojawiał się paralelizm
katechizm-historia biblijna. Sytuacja zmieniła się po Soborze Watykańskim II, kiedy to
podkreślono rangę Pisma św., które zawiera i przedstawia prawdę objawioną przez Boga, a
posługa słowa bierze swój początek z ksiąg Pisma św. (DCG 14).
Katechizm religii katolickiej przypomina historie biblijne, jednak bez popularnego wtedy
akcentu historycznego, który przypominał bardziej lekcje historii niż katechizm. Katecheza
biblijna proponowana w Katechizmie szukała w wydarzeniach biblijnych, interpretowanych
przez autorów natchnionych, objawienia Boga. Przedstawione wydarzenia z historii zbawienia
w Starym Testamencie są bowiem nie tylko faktami z przeszłości, ale dzięki pośrednictwu
słowa natchnionego są głosem Boga do swojego ludu i tak były przybliżane. Jak zauważa J.
Charytański, autorzy Katechizmu odcinają się od historii biblijnej historycyzującej, ale
uwzględniają wymiar historyczny objawienia, odczytywany w wydarzeniach i słowach.
Katechizm religii katolickiej nie łączył perykop biblijnych z definicjami katechizmowymi, ale
przybliżał pojęcia i biblijne kategorie myślowe. Autorzy Katechizmu ukazali Pismo św. jako
świętą, wciąż aktualną księgę Kościoła9. Widoczne to było w doborze perykop oraz w
strukturze jednostek tematycznych. Każda z jednostek składa się z dwóch części: pierwsza to
analiza perykopy biblijnej, druga to aktualizacja słów Biblii w życiu i działalności Kościoła.
Taka katecheza biblijna nie poprzestawała tylko na przekazaniu wiedzy, ale jak
podkreśla Charytański, łączyła problemy ludzkie przeżywane przez katechizowanych i
oświetlała je Słowem Bożym10. W Katechizmie element ludzkiego doświadczenia występował
we wstępnie do każdej jednostki oraz w punkcie Jak odpowiadam Bogu. Wstęp miał
uwrażliwiać katechizowanych na ich własne pytania i pomóc odpowiedzieć na nie w świetle
Pisma św. Katecheza biblijna proponowana w Katechizmie religii katolickiej jest nie tylko
spotkaniem z tekstem świętym, ale przede wszystkim z Bogiem, który mówi do nas poprzez
księgi święte. Dlatego często stosowało się uroczyste odczytywanie słów Biblii.
Punktem centralnym każdej jednostki w Katechizmie jest odpowiedź człowieka na
wezwanie Boga wyrażone w modlitwie. Dlatego każda jednostka zawiera modlitwę
odpowiadającą głównej perykopie biblijnej. Stanowi ją psalm lub modlitwa liturgiczna11.
Katechezy biblijne zawarte w Katechizmie religii katolickiej służą wychowaniu wiary. Jest to
katecheza biblijna samodzielna, niepodporządkowana definicją neoscholastycznego
9

J. Charytański. Problemy katechezy biblijnej. W: Podręcznik metodyczny do Katechizmu religii katolickiej. Część I.
Red. J. Charytański, W. Kubik. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej2 1982 s. 10-15.
10
Tamże s. 16-19.
11
Zob. tamże s. 19-20.
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katechizmu. Wprowadzała katechizowanych w świat biblijnych pojęć i kategorii myślowych.
Unika „zastosowania” Pisma św. w życiu, ale wprowadza tłumaczenie egzystencjalne.
Podkreślała spotkanie z Bogiem, który wzywa i dlatego starała uświadomić sytuację wyboru i
decyzji, oraz prowadziła do modlitwy12.
3.2. Wymiar chrystologiczny i eklezjalny Katechizmu religii katolickiej
Wymiar chrystologiczny ukazywały już tytułach poszczególnych tomów Katechizmu
religii katolickiej. Możemy stwierdzić, iż głównym tematem i „bohaterem” tego Katechizmu jest
Jezus Chrystus, który żyje pośród nas, z którym idziemy przez życie i zmieniamy świat oraz w
którym jesteśmy Ludem Bożym. Dlatego też autorzy Katechizmu nie tylko zwracali uwagę na
nowotestamentalne teksty głoszące samego Jezusa, ale także pragnęli ukazać Jezusa, który
nadal żyje i działa w Kościele. Stąd łączył chrystologię z eklezjologią13.
Celem autorów Katechizmu, jak zauważa Charytański, nie było przekazanie życiorysu
Jezusa, suchych faktów z jego życia. Chcieli oni, zgodnie ze wskazaniami Soboru
Watykańskiego II, odnaleźć objawienie Boże, które swoją pełnię osiągnęło w osobie Jezusa
Chrystusa14. Dlatego w Katechizmie koncentrowano się przede wszystkim na tajemnicy
Wcielenia i misterium paschalnym. Jezus Chrystus ukazany został jako obiecany Mesjasz, Syn
Boży, Pan całego wszechświata. W głoszonym przez Jezusa orędziu zwrócono uwagę na naukę
o Królestwie Bożym i objawieniu tajemnicy życia Boga.
Ewangelie, które opowiadają o życiu Jezusa, są księgą Kościoła, stanowią dokument i
świadectwo wiary Kościoła apostolskiego. Dlatego Katechizm, mimo swojego charakteru
biblijnego i chrystologicznego, nieustannie nawiązywał do życia Kościoła. Poznając bowiem
tajemnicę Chrystusa, zgłębiał tajemnicę Kościoła. Poznanie to nie dotyczyło jednak
przedstawienia Kościoła jako instytucji czy struktury, ale misterium obecności i działania
Chrystusa mocą Ducha Świętego. Dlatego też w Katechizmie autorzy odeszli od klasycznego
podziału na osobne tematy o Kościele i sakramentach, chcąc ukazać ich wewnętrzny związek z
tajemnica Chrystusa działającego w Kościele. Katechizm religii katolickiej dopełniał naukę o
Chrystusie i Kościele zachętą płynącą z nauki Kościoła po Soborze Watykańskim II na temat
aktywności i apostolskiej misji świeckich w Kościele, do których Katechizm ten
przygotowywał15.
3.3. Nauka o sakramentach w Katechizmie religii katolickiej
W klasycznym katechizmie rola sakramentów ukazana jest dopiero w nauce o
moralności jako pomoc w dobrym wypełnianiu przykazań. W taki ujęciu sakramenty były
rzeczami świętymi służącymi człowiekowi do zbawienia. Przez długi czas związek między
sakramentami a życiem chrześcijańskim ujmowany był od strony czysto zewnętrznej. W
12

Zob. tamże s. 20-23.
Zob. J. Charytański. Chrystus w przepowiadaniu katechetycznym. W: Podręcznik metodyczny do Katechizmu religii
katolickiej. Część II. red. J. Charytański, W. Kubik. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej2 1982 s. 7-8.
14
Zob. tamże s. 9-10.
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Zob. tamże s. 11-13.
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Katechizmie religii katolickiej naukę o sakramentach przesunięto przed naukę o przykazaniach,
podkreślając większe znaczenie łaski uświecającej i działania samego Boga. Zwrócono w nim
uwagę na współczesną naukę Kościoła i teologię sakramentów, podkreślono sakramentalne
zjednoczenie z Chrystusem, włączenie w misję Kościoła oraz zobowiązania wyrażane w liturgii
poszczególnych sakramentów16.
Sakramenty, będąc aktami samego Chrystusa, wszczepiają człowieka w misterium
paschalne czyli misje i zadania Chrystusa. Dzięki sakramentom życie chrześcijańskie staje się
kultem Boga Ojca. Katechizm ukazywał, że życie chrześcijańskie jest nie tylko zachowywaniem
przykazań, staraniem o właściwe moralne życie, ale także dzięki sakramentom ciągłym
współdziałaniem z Chrystusem. Dlatego połączono naukę o chrzcie św. z nauką o cnotach
teologalnych. Także sakrament bierzmowania został połączony z sakramentem chrztu, aby
ukazać ich ścisły związek jako sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Dla pełności nauki o
chrzcie i bierzmowaniu Katechizm ukazywał jak konkretnie realizować skutki tych
sakramentów w życiu chrześcijańskim: poprzez modlitwę i celebrację dnia świętego. Prawie
cała nauka o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej nawiązywała ustawicznie do posoborowej
teologii misterium paschalnego, celebrowanego w Wigilię Paschalną i Pięćdziesiątnicę17.
Sakramenty są źródłem nowego wymiaru życia osobistego wszystkich ochrzczonych,
wszczepionych w Ciało Chrystusa. Życie moralne, wypływające z tajemnicy sakramentów, nie
tylko jest wypełnieniem prawa, ale także pełnieniem misji w świecie. Celem katechez o
sakramentach, przygotowanych w Katechizmie, było budzenie świadomości kościelnospołecznej odpowiedzialności za własne życie i życie innych. Katechezy podkreślały znaczenie
sakramentów dla życia Kościoła. Zwracały uwagę na rolę całej wspólnoty wierzących przy
sprawowaniu sakramentów, ponieważ nie są one prywatnymi aktami dla własnego zbawienia,
ale jako momenty istotne dla całej wspólnoty Kościoła18.
J. Charytański zauważa, że Katechizm religii katolickiej ukazuje jeszcze jeden wymiar
sakramentów: w znakach sakramentalnych dokonuje się dialog między Chrystusem i
człowiekiem. Sakramenty są znakiem Bożej miłości a zarazem znakiem ludzkiej odpowiedzi.
Sakrament staje się zatem początkiem zobowiązania i zaangażowania, które obejmuje całe
życie chrześcijańskie. Stąd płynie jasny, wewnętrzny związek między sakramentami a życiem
moralnym chrześcijanina19. Katechizm wykorzystuje materiał biblijny w celu ukazania źródeł
teologii każdego z sakramentów. Każdy sakrament jest ukazany w odpowiednim kontekście i
sytuacji katechizowanych. Rozdzielono naukę o sakramentach na trzy części: naukę o
kapłaństwie i Eucharystii przedstawiono w kontekście nauki o Kościele (w tomie „Chrystus żyje
wśród nas”), sakrament małżeństwa włączono w grupę tematyczną omawiająca problemy życia
małżeńskiego i rodzinnego (w tomie „Z Chrystusem przetwarzamy świat”), a pozostałe
sakramenty omówiono w tomie „Z Chrystusie idziemy przez życie”. Związek sakramentów z
16

Zob. J. Charytański. Sakramenty a życie chrześcijańskie. W: Podręcznik metodyczny do Katechizmu religii
katolickiej. Część III. Red. J. Charytański, W. Kubik. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej2 1982 s. 7-9.
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Zob. tamże s. 9-11.
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Zob. tamże s. 12-13.
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Tamże s. 14-17.
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życiem chrześcijańskim, ich skierowanie do konkretnych sytuacji życia człowieka powodowało,
że katecheza o sakramentach nie była tylko przekazaniem informacji o danym sakramencie i
sposobie jego celebracji w Kościele, ale prawdziwym wprowadzeniem w życie sakramentalne.
Katechezy sakramentalne zawarte w Katechizmie nie są tylko zrozumieniem teologii
sakramentów, ale także przybliżają katechizowanym doświadczenia życiowe, którym
odpowiada poszczególny sakrament.
3.4. Wymiar moralny Katechizmu religii katolickiej
Właściwą problematykę katechez moralnych stanowią zagadnienia i sytuacje życia
codziennego. Źródłem danych o życiu ludzkim i jego problemach są bezpośrednie
doświadczenia katechizowanych, teksty literackie czy fragmenty Pisma św. Analiza tych
tekstów miała prowadzić do krystalizowania się pewnych ocen i nastawień do problemów
moralnych. Nowością Katechizmu było cytowanie i analizowanie dokumentów Soboru
Watykańskiego II dotyczących współczesnych zagadnień życia społecznego (kultura, rodzina,
praca, życie społeczne). Szczególna rolę w katechezie moralnej zawartej w Katechizmie
spełniają postacie i ich życie moralne, które są dane jako wzór do naśladowania w życiu
codziennym katechizowanych.
Jak wskazuje J. Charytański w procesie wychowawczym proponowanym w Katechizmie
na pierwsze miejsce wysuwa się czynność spostrzegania i obserwacji20. Sytuacje ludzkiego życia
występują często w formie kontrastu. Miało to prowadzić katechizowanych do dalszej analizy
sytuacji i problemu w świetle nauki chrześcijańskiej. W takiej analizie poszukiwano motywów
zachowania się człowieka, jego wyborów i decyzji, źródeł jego postępowania. W ten sposób
dochodzono do odkrycia wartości ludzkich ważnych w chrześcijańskim życiu (rodzina,
wspólnota, kultura, ojczyzna, życie ludzkie). Konfrontacja wartości z ich zagrożeniami
prowadziła do kształtowania właściwej oceny i formułowania norm postępowania. Ważne było
także zwrócenie uwagi na charakterystyczną dla młodego wieku rozbieżność między jego
osądami rzeczywistości a osądem własnych sytuacji i konfliktów. Starano się zatem w
katechezie moralnej uwzględniać momenty, które pomagały w otwarciu się na własne przeżycia
i doświadczenia, własne motywy i osądy siebie samego21.
Celem takiej katechezy moralnej, jak podkreśla J. Charytański, było wyrobienie w
katechizowanych umiejętności obserwacji życia i jego przejawów, ich analizy i oceny. Mieli oni
zdobyć umiejętności związane z poszukiwaniem źródeł swoich sądów, ocen, motywów
działania w Piśmie św. i nauce Kościoła. Naczelne miejsce wśród postaw, które wyrabiali w
sobie katechizowani, była wrażliwość na drugiego człowieka i na jego prawa. Wychowanie
moralne miało służyć otwarciu młodych ludzi na wartości związane z życiem ludzkim,
dostrzeżeniu odpowiedzialności za dobro we współczesnym świecie i w Kościele oraz
ukształtowaniu świadomości związku życia moralnego z nauką Jezusa22.
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J. Charytański. Wychowanie moralne w katechezie. W: Podręcznik metodyczny do Katechizmu religii katolickiej.
Część IV. Red. J. Charytański, W. Kubik. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej2 1983 s. 23-24.
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Zagadnienia moralne zostały zgrupowane w dwóch tomach Katechizmu, w tomie III i
IV, łącząc je z tematami związanymi z sakramentami i dekalogiem. W dwóch pierwszych
tomach zagadnienia moralnego życia chrześcijańskiego poruszane były przy okazji tematów
biblijnych Starego i Nowego Testamentu.
W Katechizmie religii katolickiej odnajdujemy pewne elementy antropologicznego
modelu wychowania moralnego, gdyż na pierwsze miejsce zostały wysunięte problemy i
sytuacje ludzkie, które poprzez obserwacje i analizy prowadziły do wychowania nowych
postaw. Jednocześnie natrafiamy na pewne elementy modelu kerygmatycznego, ponieważ
więcej miejsca poświęca się odkrywaniu wartości moralnych ukazanych w Piśmie św23.
***
Katechizm od zawsze związany był z przekazem wiary. W zależności od kontekstu
epoki posiadał różny charakter: katechizm apologetyczno-teologiczny, katechizm jako punkt
odniesienia dla katechezy, podręcznik do nauki religii. Zmieniała się także jego struktura i
punkt odniesienia (biblijny, teologiczny, neoscholastyczny)24.
Katechizm religii katolickiej wydany po polsku w Paryżu w 1977 r. stanowił ważny wkład
w rozwój katechizmów w katechezie w Polsce. Był pierwszym katechizmem przeznaczonym
dla młodzieży po Soborze Watykańskim II i dlatego prezentował teologię i naukę Kościoła
wypracowaną na tymże soborze. Stosując model katechezy biblijnej i kerygmatycznej, nie
zapomniał o elementach katechezy antropologicznej, łącząc w sobie katechizm klasyczny z
podręcznikiem do nauki religii. Nowość tego Katechizmu powodowała, że przez ponad
dwadzieścia lat był w wielu diecezjach obowiązującym podręcznikiem do nauki religii
katolickiej, na którym wychowały się pokolenia młodzieży. Pomocą w korzystaniu z tego
Katechizmu był Podręcznik metodyczny przygotowany przez liczne grono polskich
katechetyków, z ks. Janem Charytańskim SJ na czele. Do dziś wielu katechetów, pracujących w
szkole, korzysta z Katechizmu religii katolickiej przekazując nowym pokoleniom naukę o
Chrystusie, który żyje i działa w swoim Kościele.

23
24

Zob. tamże s. 28-29.
Zob. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich s. 136-137.
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Ks. mgr lic. Paweł Zubrzycki

Katechizm dla Głuchoniemych.
Nauka religii wykładana w Warszawskim Instytucie Głuchoniemych

Kościół jako wspólnota wiary, nadziei i miłości wszystkich wierzących1, jest powołany
do przekazywania zbawienia wszystkim swym członkom. Każdy chrześcijanin ma prawo
otrzymywać w obfitości duchowe dobra Kościoła, zwłaszcza pomoc Słowa Bożego i
sakramentów2. Ludzie niepełnosprawni powinni oczekiwać niezbędnej pomocy ze strony
swych zdrowych braci. W tym współdziałaniu przejawia się wspólnota Kościoła. Fakt
istnienia ludzi upośledzonych i potrzebujących opieki pokazuje zdrowym, jak bardzo
jesteśmy zdani na siebie nawzajem i jak głęboko ze sobą związani3. Jednym z rodzajów
niepełnosprawności jest brak słuchu. Osoby głuche od wczesnego dzieciństwa stają wobec
trudnego zadania przyswojenia sobie kultury społeczeństwa, w której żyją. Niesłyszący są
pozbawieni możliwości porozumiewania z otoczeniem. Choć z biegiem czasu zaczynają
porozumiewać się za pomocą języka migowego, trudno jest im jednak utrzymywać kontakt
emocjonalny ze środowiskiem społecznym oraz równowagę między swoimi potrzebami a
warunkami życia4. W tym wszystkim wielką rolę i zadanie odgrywa Kościół, będący znakiem
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia człowieka z Bogiem5, który przez swoją posługę
pragnie realizować posłannictwo głoszenia Królestwa Bożego wśród wszystkich ludzi, także
niesłyszących.
1. Krótka historia duszpasterstwa głuchoniemych w Polsce
Początki duszpasterskiej troski o niesłyszących związane są z próbami nauczania
głuchoniemych6. Inicjatorem wychowania niesłyszących na ziemiach polskich był król
Stanisław August Poniatowski. Za prekursora systemu kształcenia głuchych w Polsce uznaje
się księdza Jakuba Zebedeusza Falkowskiego(1775-1848). W pracy kapłańskiej zetknął się
on z problemem edukacji głuchoniemych. W 1817 r. założył Instytut dla Głuchoniemych
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w pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Dzięki subwencji cara Aleksandra I w 1822 r.
zakupiono grunt i wybudowano własny budynek Instytutu przy placu Trzech Krzyży, w
którym uczą się dzieci niesłyszące. Instytut ten stał się centrum wychowania i kształcenia
dzieci i młodzieży niesłyszącej, jak również kadry nauczycieli i wychowawców7.
W 1918 r. powstało kilkanaście nowych zakładów wychowawczych, które
kontynuowały długoletnią tradycję naukowo-wychowawczą w Warszawie, Lwowie i
Poznaniu. Religii nauczali tu odpowiednio przygotowani katecheci, zazwyczaj prowadzili oni
jednocześnie duszpasterstwo osób starszych. Nowa sytuacja polityczna, jaka zaistniała po II
wojnie światowej, uniemożliwiała prowadzenie duszpasterstwa niesłyszących w zakładach dla
niesłyszących i skłoniła władze kościelne do tworzenia własnych ośrodków katechetycznych i
liturgicznych, najczęściej przy parafiach8. Kościół zajął się również przygotowywaniem
katechetów i duszpasterzy specjalistów do pracy z niesłyszącymi. Podjął się tego zadania ks.
Jan Urbaczka i ks. Konrad Lubos9 z diecezji Katowickiej, którzy od 1953 roku organizowali
systematyczne kursy formacyjne dla duszpasterzy niesłyszących. Z czasem zaczęto również
wykładać problematykę specjalistycznego duszpasterstwa w seminariach duchownych.
W 1958 r. celem usprawnienia działalności duszpasterstwa niesłyszących kardynał
Stefan Wyszyński utworzył Ogólnopolski Sekretariat Duszpasterstwa Głuchoniemych z
siedzibą przy Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Jego opiekunem z ramienia Episkopatu
Polski został bp Herbert Bednarz10.
Ważnym zadaniem OSDG (Ogólnopolski Sekretariat Duszpasterstwa
Głuchoniemych), jest reprezentowanie duszpasterzy osób niesłyszących na szerszym forum
organizacyjnym. OSDG pozostaje w stałych kontaktach z Polskim Związkiem Głuchych,
organizacją świecką służącą od 1947 roku niesłyszącym w Polsce na wielu płaszczyznach.
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W celu zwiększenia skuteczności działania Sekretariatu Głuchoniemych w roku 1990 w jego
ramach powstały komisje, które zajęły się przygotowaniem programu katechetycznego dla
poszczególnych grup dzieci i młodzieży, opracowaniem tekstów liturgicznych, w
szczególności specjalnego lekcjonarza dla niesłyszących, zwiększenia ilości wydawnictw i
publikacji dla głuchych11.
2. Słownictwo stosowane w Katechizmie dla Głuchoniemych
Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w
możliwość mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi. Przekonanie to
stanowi podstawę jego dialogu z innymi religiami, z filozofią i nauką, a także z niewierzącymi
i ateistami12. Pomocą w tym dialogu niewątpliwie staje się język. Ponieważ nasze poznanie
Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o Bogu.
Nie możemy określać Boga inaczej, jak tylko biorąc za punkt wyjścia stworzenie, i to tylko
według naszego ludzkiego, ograniczonego sposobu poznania i myślenia13. Taką interpretację
daje nam słownictwo zawarte w katechizmie dla głuchych z przełomu XIX i XX wieku.
Język stosowany w Katechizmie dla Głuchoniemych, który został wydany w 1881 roku
jest bardzo ubogi, a jednocześnie bardzo skonkretyzowany na sprawy ludzkie i Boże. Brak
bowiem języka słownego u niesłyszących znacznie komplikuje ich proces spostrzegania14.
Wydany katechizm chciał przybliżyć żyjącym w tamtym okresie dziejów ludziom
głuchoniemym prawdy Boże i związane z nimi działanie liturgiczne. „Matka – Kościół”,
bardzo pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego
udziału w obrzędach liturgicznych, którego domaga się sama natura liturgii15. Katechizm ten
z pewnością ułatwiał nazywanie napotykanych przedmiotów i zjawisk oraz zachodzących
między nimi zależności i związków, wzbogacał i uwydatniał ludziom głuchoniemym proces
spostrzegania Boga, świata i ludzi. To spostrzeganie Boga było ujęte w niezwykle proste, a
zarazem trafne myślenie konkretno-wyobrażeniowe np.: „kiedy zbudowanie pięknych i
wspaniałych gmachów, jak to: kościoła, pałacu, ogrodu i t. p. wymaga wyższego rozumu,
zatem nierównie jeszcze wyższej potrzeba było mądrości do zaprowadzenia zdumiewającego
porządku, który widzimy na całym świecie; sprawca jego Bóg musi być najmędrszym16.
Czytając i zgłębiając lekturę Katechizmu dla Głuchych z XIX wieku, dostrzegamy w
prostocie języka w nim zawartego, niezwykłą troskę o sprawy ducha, a także ciała ludzi
głuchych tamtych lat. Katechizm ten w swoim słownictwie wszystkim niesłyszącym i
głuchoniemym ułatwiał wejście we wspólnotę Kościoła. Zasady życia chrześcijańskiego,
prawdy Boże i w końcu Boże przykazania zawarte w Katechizmie wydanym przeszło ponad
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130 lat temu, są wciąż aktualne i zachęcają również dzisiaj nas wszystkich, nie tylko
niesłyszących do budowania dobra ziemskiej społeczności i bardziej ludzkiego świata17.
Wśród środków komunikacji interpersonalnej, jakimi w ogóle dysponuje człowiek,
niewątpliwie najwygodniejszym i najsprawniejszym jest język naturalny. Dla osób słyszących
jest to język ojczysty w postaci mowy dźwiękowej, ewentualnie pisma. Z przeszłości znane
jest także porozumiewanie się za pomocą rysunku i środków niewerbalnych18. Katechizm dla
głuchoniemych w sposób bardzo zwięzły i prosty odpowiada na zapotrzebowanie
odpowiedniej wiedzy religijnej osobom niedosłyszącym i niesłyszącym. Ten skrócony i
uproszczony „podręcznik religijny” jest w znacznym stopniu potrzebny i dzisiaj. W owym
czasie jednak nie były prowadzone żadne badania lingwistyczne nad osobami głuchoniemymi.
Z tego też powodu dostęp do jakiejkolwiek literatury religijnej czy też prawd
katechizmowych dla osób głuchoniemych był bardzo utrudniony, a „nasz” katechizm starał
się to im w pewien sposób przybliżyć.
3. Struktura Katechizmu dla Głuchoniemych
Katechizm od zawsze związany był z przekazem wiary. W zależności od kontekstu
epoki posiadał różny charakter: katechizm apologetyczno-teologiczny, katechizm jako punkt
odniesienia dla katechezy, podręcznik religii. Zmieniała się także jego struktura i punkt
odniesienia (biblijny, teologiczny, neoscholastyczny)19.
Katechizm dla głuchoniemych
wydany w Warszawie w 1881 roku stanowi ważny wkład w rozwój katechizmów dla osób
niesłyszących. Jest pierwszym katechizmem przeznaczonym dla głuchoniemych. Stosując
model katechezy biblijnej, nie zapominał o elementach katechezy antropologicznej, łącząc w
sobie katechizm klasyczny z podręcznikiem do nauki religii.
Część pierwsza Katechizmu dla Głuchoniemych mówi o pierwszych wyobrażeniach o
rzeczach. Przedstawiano tutaj główne przedmioty wchodzące w skład świata np.:
„ziemia(piasek, glina, kreda, cyna), roślina(drzewo, zboże, kwiaty). Roślina rośnie, roślina jest
doskonalsza niż ziemia. Mowa jest także o zwierzętach(owca, pies, ptak, motyl). Zwierzę
rośnie, chodzi, przyjmuje pokarm i żyje20. Katechizm przedstawia również w swej pierwszej
części poznanie najwyższej Istoty czyli Boga. Kamień jest rzeczą dobrą, doskonałą w sobie.
Roślina doskonalsza. Zwierzę jeszcze doskonalsze. Człowiek nierównie jeszcze doskonalszy.
Żadna rzecz sama przez się powstać nie mogła, więc musi być Istota doskonalsza od
człowieka, która wszystkie rzeczy na świecie zdziałała, a tą istotą jest Bóg21.
Katechizm podejmuje również problematykę moralną człowieka. Wszystkim ludziom
należy się szacunek, miłość i wsparcie. Człowiek nawet dorosły wszystkich swoich potrzeb
sam przez się załatwić nie mogąc, zmuszony jest żądać pomocy od drugiego i wzajemnie go
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wspierać, tak umacnia się społeczność, do której się każdy z nas urodził22. Ludzie powinni
wzajemnie sobie dopomagać.
Dalsza część katechizmu to przedstawienie Modlitwy Pańskiej i zasad religii
chrześcijańskiej. Wszyscy ludzie powinni prosić Boga o pomoc. Bóg nauczył ludzi modlić się.
Religia jest to związek człowieka z Bogiem, a główne wiadomości o Bogu i jego
doskonałościach to zasady religii chrześcijańskiej. Część pierwszą katechizmu zamyka wzór
do rachunku sumienia i spowiedzi, składający się z 60 pytań. Posądziłem innych, razy…,
pożyczonej rzeczy oddać nie chciałem, razy…, wyśmiewałem innych, razy…. Pytania te mają
za zadanie ułatwić osobom niedosłyszącym i niesłyszącym dobrze przeżyć sakrament pokuty
i pojednania, aby nie pominąć żadnej kwestii grzechu, nawet tej najmniejszej.
Część druga katechizmu to nauka chrześcijańska czyli zbiór prawd podanych ludziom
przez Jezusa Chrystusa23. Nauka chrześcijańska wskazuje ludziom obowiązki względem
Boga, względem bliźnich i względem siebie samych oraz prowadzi ludzi do szczęścia
doczesnego i wiecznego. Ludzie własnym rozumem nie mogą dokładnie poznać ani Boga, ani
obowiązków względem Niego. Do prawdziwego i dokładnego poznania Boga, potrzebują
pomocy z nieba czyli Objawienia, a objawienie to nauka Boska.
W tej części katechizm przypomina również podstawowe obowiązki chrześcijanina.
Chrześcijanin jest człowiekiem ochrzczonym, wyznającym naukę Chrystusa. Obowiązkiem
każdego chrześcijanina jest chronić się przed grzechem i czynić dobrze. Przykazania Boskie i
kościelne wskazują nam te obowiązki i zachęcają do ich wypełniania w codziennym życiu
każdego wierzącego. Nie pominięto również rozważań nad przykazaniami Bożymi.
Katechizm mówi o przykazaniach jako prawie Bożym, czyli woli samego Boga oznajmionej
ludziom wewnętrznie przez rozum i sumienie oraz zewnętrznie jako prawo nadane,
ogłoszone ludowi izraelskiemu na górze Synaj. Bóg przypominając dobrodziejstwa
wyświadczone Żydom, chce pobudzić ich do wdzięczności i skłonić do posłuszeństwa. Słowa
Boże zawarte we wstępie dziesięciu Przykazań, teraz stosują się także do chrześcijan, których
Jezus Chrystus wybawił z niewoli grzechu24.
Kolejne zagadnienie, które omawia Katechizm to przykazania kościelne. Pan Jezus dał
moc swojemu Kościołowi stanowić prawa, mówiąc do apostołów: „Kto was słucha, Mnie
słucha; Kto wami gardzi, Mną gardzi25. W ten sposób Kościół ustanowił przykazania zwane
przykazaniami kościelnymi, które w tej części katechizmu są omówione.
Zakończenie części drugiej to tematy i rozważania związane między innymi z
grzechem, Modlitwą Pańską, Składzie Apostolskim, sakramentach świętych i dobrych
uczynkach.
Część trzecia katechizmu obejmuje historię Starego i Nowego Testamentu oraz
obrzędy kościelne. Stary Testament to wydarzenia od stworzenia świata, przez potop, wyjście
z Egiptu do proroctw o Mesjaszu oraz cudach zdziałanych przez proroków. Nowy
Testament zaś opisany jest w katechizmie poprzez narodziny i młodość Pana Jezusa, nauki
22
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i cuda Jezusa, Jego Mękę, Śmierć, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha
Świętego do opisu rozkrzewienia religii chrześcijańskiej pomiędzy wszystkimi narodami.
Obrzędy kościelne zawarte w tej części to: czas i sposób odprawiania Mszy Świętej,
błogosławieństwa i poświęcenia osób i rzeczy oraz procesje, bractwa i pielgrzymki26.
Ostatnią część Katechizmu dla Głuchoniemych stanowi dodatek w postaci nauk z
Ewangelii niedzielnych i świątecznych wykładanych w Warszawskim Instytucie
Głuchoniemych. Nauki z Ewangelii niedzielnych rozpoczynają się pierwszą niedzielą
adwentu, poprzez uroczystości Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli. Warto
wspomnieć tutaj również, bardzo ciekawe w nazewnictwie tamtych czasów omówione
niedziele np.: niedzielę starozapustną czyli siedemdziesiątnicę, niedzielę mięsopustną czyli
sześćdziesiątnicę oraz niedzielę zapustną czyli pięćdziesiątnicę27. Dalsza część to poszczególne
niedziele Wielkiego Postu, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, niedziele
Wielkanocne, uroczystość Zesłania Ducha Świętego do niedzieli zwykłych (niedziele po
Zielonych Świątkach) w roku liturgicznym. Tą ostatnią część zamykają poszczególne
„Uroczystości Boskie” omówione w katechizmie. Od Bożego Narodzenia poprzez Boże
Ciało, Przemienienie Pańskie, Święta Maryjne, aż do Uroczystości poszczególnych Świętych
Pańskich28.
Na ówczesne czasy, kiedy katechizmy przybierały układ pytań i odpowiedzi, ten
katechizm w odróżnieniu od innych, zawiera bardzo dobrze opracowane i podane w sposób
prosty i zrozumiały dla osób głuchoniemych prawdy Ewangeliczne, przykazania Boże i
Kościelne, poszczególne święta i uroczystości czy też zagadnienia związane z codziennym
życiem egzystencjalno-duchowym człowieka. Katechizm ten odpowiadał i nadal odpowiada
nauczaniu różnych wymiarów wiary i życia chrześcijańskiego. Z pewnością znajdziemy w nim
elementy poznania wiary, wychowania liturgicznego, formacji moralnej, wychowania do życia
wspólnotowego oraz wprowadzenie do misji bycia chrześcijaninem29. Katechizm ten stanowi
cenną pomoc przy wychowaniu religijnym osób niesłyszących i niedosłyszących, zarówno 134
lata temu kiedy był wydany, jak również i dzisiaj, kiedy mamy jeszcze tyle do zrobienia w
sferze pomocy ludziom niepełnosprawnym.
4. Przesłanie Katechizmu dla Głuchoniemych
Osoby niesłyszące, pozbawione zmysłu słuchu od urodzenia lub wczesnego
dzieciństwa, są na równi ze zdrowymi wezwane do uczestnictwa w życiu Kościoła.
Inwalidztwo słuchu w istotny sposób warunkuje zaangażowanie ludzi niesłyszących w życie
wspólnot kościelnych, a jednocześnie domaga się odpowiedniego podejścia do nich ze strony
duszpasterzy jak i zdrowych współbraci30.
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Por. DOK 84-86.
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Por. K. Półtorak. Duszpasterstwo niesłyszących. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż.
Lublin 1998 s. 160.
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Kościół spełniając tę misję, ogarnia swą troską wszystkich ludzi, także głuchoniemych.
Każdy człowiek, również niesłyszący, ma stanowić „mieszkanie Boga przez Ducha”31. Na to
wezwanie Kościoła odpowiada Katechizm dla Głuchoniemych wydany w 1881 roku w
Warszawie w Instytucie Głuchoniemych. Aby człowiek mógł uwierzyć w Chrystusa i jego
naukę musi uprzednio uczestniczyć w poznawaniu Ewangelii. Te prawdy Ewangeliczne w
sposób bardzo prosty i przystępny docierają do osób głuchoniemych z Katechizmu. Mogłoby
się wydawać, iż Katechizm, który przekracza swym wiekiem ponad 100 lat odszedł już na
półkę dziejów katechetyki. Wręcz przeciwnie. Swoją treścią i przesłaniem nadal upomina się
o rozwój duchowy ludzi niesłyszących i niedosłyszących. Niesie im treści, które przybliżają
naszych głuchych braci do wspólnoty Kościoła, a przede wszystkim do samego Boga.
Katechizm dla Głuchoniemych, oprócz treści religijnych, odpowiednio dostosowanych
do potrzeb ludzi głuchych, wskazuje również nam wszystkim na wartość osób słabych,
ułomnych i niepełnosprawnych, które, przyjęte przez wspólnotę, stają się darem
ubogacającym Kościół32. Chrystus wymaga od swoich uczniów przede wszystkim postawy
miłości (Por. Mt 22, 36 nn., Łk 22, 27; J 13, 14), gdyż każdy czyn miłości jest miarą
ewangelicznego sposobu wartościowania. Ludzie głuchoniemi oczekują na pomoc w
wielorakich potrzebach duchowych33. Nieodzowne zatem są działania wydawania i
rozwijania już istniejących pomocy religijnych, zwłaszcza katechizmów dla głuchoniemych.
***
Podsumowując, można zauważyć, iż Katechizm dla Głuchoniemych wydany w 1881
roku pod względem swej treści i słownictwa oraz doboru poszczególnych elementów
religijnych tworzących całość katechizmową, może służyć nam i dzisiaj za wzór do rozwoju
katechizmów specjalistycznych. Jego wielka wartość literacka (znajduje się w Bibliotece
Narodowej w Warszawie), a przede wszystkim duchowa, rozjaśnia mroki wiary ludziom
głuchym i daje im możliwość kształtowania klimatu współdziałania w czynnym życiu
Kościoła34.
Ogromne możliwości dla rozwoju przyszłych katechizmów dla osób niesłyszących i
niedosłyszących tkwią również w podjęciu współpracy z organizacjami działającymi na rzecz
ludzi głuchych. Organizacyjna dojrzałość oraz doświadczenie pracowników instytucji
świeckich są praktycznie nie wykorzystane w duszpasterstwie. Potrzeba we współdziałaniu z
nimi większej otwartości, przezwyciężenia małostkowości i jeszcze istniejących barier35.
Kościół wprowadzając odnowę liturgiczną, umożliwił niesłyszącym pełniejszy udział w
liturgii Ofiary36. Możliwość zastosowania przekazu słowno-migowego pozwala na to, aby
31
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Por. K. Półtorak. Duszpasterstwo niesłyszących. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż.
Lublin 1998 s. 165.
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Tamże s. 189.
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Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej. Wyd. 2. Katowice
2012 nr 3.5.1. s. 240.
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uczestnictwo stawało się coraz bardziej świadome, czynne i owocne37. Teksty mówione i
migane, specjalnie przygotowane homilie i kazania, udział komentatora – to wszystko
sprawia, że głusi uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła bardziej świadomie i owocnie.
Wszystkie elementy liturgii działające na wzrok osób niesłyszących pomagają im zrozumieć
treść wypowiadanych zdań oraz wytwarzają potrzebny do modlitwy nastrój38. Niech
dopełnieniem tego będzie prostota i przystępność „Katechizmu dla Głuchych”, który już 134
lata gości w domach u naszych niedosłyszących i niesłyszących braci i sióstr.
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ks. mgr Damian Fleszer

Analiza wybranych katechizmów dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,15) – misyjny nakaz
Jezusa Chrystusa obowiązuje także w dniu dzisiejszym. W sposób szczególny obowiązek
głoszenia Ewangelii spoczywa na wszystkich, którzy zostali ochrzczeni w imię Trójcy. Nakaz
Jezusa dotyczy każdego człowieka, każdy bez wyjątków ma prawo aby usłyszeć Dobrą Nowinę
o zbawieniu.
W sposób szczególny troską o zbawienie powinni być otoczeni najsłabsi, ci którzy nie z
własnej winy, nie są w stanie sami dotrzeć do nauczania Jezusa. Osoby z niepełnosprawnością,
bo o nich tu mowa, mają prawo aby usłyszeć Dobrą Nowiną w formie dostosowanej do
stopnia ich niepełnosprawności. Dlatego tak ważne jest tworzenie katechizmów dla osób z
niepełnosprawnością, które byłyby cenną pomocą w głoszeniu Ewangelii Jezusa. Na rynku
polskim wciąż zauważalny jest niedobór tychże pozycji. W niniejszym artykule autor postara
się przedstawić dwa katechizmy uwzględniając zarówno ich walory, jak i ewentualne braki.
Jako pierwszy zostanie omówiony katechizm dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych autorstwa H. Majchrzyk - Historia Zbawienia1. Kolejna pozycja to dzieło A.
Kuskowskiej – Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych2,
który został przeznaczony do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
1. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną według H. Majchrzyk

Katechizm przygotowany przez H. Majchrzyk jest efektem jej wieloletniej pracy z
dziećmi z niepełnosprawnością. Forma i treści katechizmu dostosowane są do potrzeb dzieci
specjalnej troski: upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, niesłyszących,
słabo słyszących, o obniżonych wymaganiach edukacyjnych. Katechizm został przygotowany
według programu W drodze do miłości Ojca, przygotowanego pod kierunkiem ks. dra. T.
Śmiecha. Został on skonsultowany pod kątem zgodności teologicznej z ks. dr. A. Kaszyckim i
ks. E. Skotnickim. Został wydany za zezwoleniem Władzy Duchownej w Kielcach, w ramach
kieleckiego wydawnictwa Jedność. Warto zauważyć, iż wstęp do katechizmu oraz pasterskie
błogosławieństwo wystosował ks. K. Ryczan, biskup kielecki.
W Dyrektorium ogólnym o katechizacji czytamy, iż każdy katechizm musi mieć
odniesienie do Słowa Bożego. Konieczne jest zakorzenienie katechizmu w Ewangelii, która jest
1 H. Majchrzyk. Historia Zbawienia. Stary Testament. Część 1. Historia Zbawienia. Nowy Testament. Część 2.
Kielce 2001.
2 A. Kuskowska. Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2008.
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„głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, naszego Zbawiciela” (DOK 41). Do
tej zasady w sposób szczególny odnosi się omawiany katechizm ucznia.
Dzieło H. Majchrzyk to dwa katechizmy ucznia opisujące historię zbawienia. Część 1
dotyczy wydarzeń zawartych w Starym Testamencie, począwszy od stworzenia świata, aż do
próby wiary narodu wybranego. Katechizm zawiera łącznie 39 katechez systematycznie,
zgodnie z przekazem biblijnym, opisujących dzieje narodu wybranego. Istotnym atutem części
1 są także zawarte na końcu katechizmu katechezy dodatkowe. W ich skład wchodzi 13
katechez odnoszących się do roku liturgicznego oraz do wydarzeń z życia ważniejszych
świętych. Ostatnie dwie strony zostały przeznaczone na notatki ucznia.
Część 2 katechizmu opisuje wydarzenia biblijne zawarte w Nowym Testamencie.
Katecheza 1 jest zapowiedzią narodzin Jana Chrzciciela, natomiast ostatnia 45 jednostka
dydaktyczna opisuje nawrócenie Szawła. Ta część katechizmu zawiera 9 katechez
dodatkowych będących powtórzeniem tematów zawartych w części 1, choć przedstawionych w
innych aspektach. Ostatnia strona została przeznaczona na notatki.
Na wstępie do obydwu części katechizmu znajdują się takie same główne modlitwy,
które uczeń powinien poznać na tym poziomie edukacyjnym. Obok modlitwy Pańskiej,
pozdrowienia anielskiego czy wyznania wiary znajdują się tu także przykazania Boże,
przykazanie miłości, 5 warunków dobrej spowiedzi oraz akty wiary, nadziei, miłości i żalu.
Każda katecheza została opracowana na dwóch stronach według ściśle określonego
schematu. Prawa strona zawiera numery kolejnych katechez, które dotyczą kolejnych tematów
według chronologii historii zbawienia. Do każdego tematu została dopasowana krótka notatka
w postaci kilku prostych zdań. Na dole każdej strony zostało umieszczone zdanie kluczowe,
będące syntezą katechezy, główną myślą, którą trzeba zapamiętać, bądź postanowieniem do
wprowadzenia w życie codzienne. Prawa strona katechizmu zawiera rysunek do
pokolorowania będący uzupełnieniem tematu. Może być on wykorzystany jako praca na
zajęciach dydaktycznych albo jako zadanie domowe.
Atutem katechizmu są duże litery tekstu będące ułatwieniem dla osób słabo widzących.
Poziom wydaje się być dostosowany do percepcji ucznia na tym poziomie edukacyjnym.
Zapisane przy każdym temacie postanowienia będą z pewnością dużym ułatwieniem dla
przyswojenia odpowiednich wartości i zachętą do wprowadzenia konkretnych pozytywnych
zachowań w życie. Zastosowana metoda obrazkowo-rysunkowa związana jest z faktem iż
wrażenia wzrokowe mają decydującą rolę w procesie przyswajania wiedzy. Jak podaje A.
Kiciński: „rysunki-symbole mają na celu uaktywnienie uczniów, ćwiczenie i rozwijanie ich
spostrzegawczości, ułatwienie im zapamiętywania, kojarzenia podanej treści oraz pobudzania
ich do myślenia”3.
Pewną jednak trudność mogą sprawić przedstawione na stronach tytułowych ilustracje.
Okładka powinna zachęcać do skorzystania z katechizmu oraz już niejako uprzedzać co
zostanie umieszczone w jego wnętrzu. W części 1 opisującej wydarzenia starotestamentalne,
dotyczące przede wszystkim dziejów narodu wybranego, na okładce widnieje obraz związany z
wieżą Babel. Jak wiadomo z opisu biblijnego wieża ta była efektem nieopanowanej ludzkiej
3 A. Kiciński. Polskie podręczniki do katechezy specjalnej. W: Poszukiwaniu optymalnego podręcznika do
katechezy. Red. P. Mąkosa. Lublin 2009 s. 61.
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pokusy dorównania Bogu. Jest to także symbol kary Boga - pomieszania języków. Warto
zastanowić się czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem umiejscowienie na okładce tej części
katechizmu wizerunku Boga zawierającego przymierze z człowiekiem, jak to było w przypadku
Noego, Mojżesza czy Abrahama. Także okładka 2 części zakorzenionej w Nowym
Testamencie przysparza pewnych trudności. Widnieje bowiem na niej Święta Rodzina na
oślęciu prawdopodobnie uciekająca przed gniewem Heroda do Egiptu. Zatem niesie ona
przesłanie lęku przed okrutnym tyranem rządzącym krajem izraelskim. Czy nie byłoby lepiej
umieścić na tej stronie sceny z ofiarowania czy z narodzin Jezusa, czy nie byłoby to bardziej
korzystne do poprawnego odczytania treści katechizmu?
Podsumowując należy stwierdzić, iż dzieło H. Majchrzyk stanowi cenne źródło do pracy
na katechezie z osobami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Niesie ono ze sobą
przekaz wiedzy zakorzenionej w Biblii w sposób przystępny i zrozumiały. Duże litery, forma
obrazkowo-słowna, zadania do wykonania zachęcają do sięgnięcia po ten katechizm zarówno
przez uczniów, jak i przez nauczycieli.
2. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim według A.

Kuskowskiej
Opracowany przez A. Kuskowską Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych został wydany w lipcu 2008 roku. Został on przygotowany dla
kandydatów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pragnących przyjąć
sakrament bierzmowania. Materiał w nim zawarty może być wykorzystany jako pomoc
duszpasterska do katechezy parafialnej oraz uzupełniająca podręczniki szkolne. W zależności
od możliwości grupy, treści można realizować w cyklu 1-3 letnim przygotowania do
sakramentu bierzmowania.
Pod względem merytoryczno- metodycznym katechizm został skonsultowany z ks. dr.
hab. A. Kicińskim, prof. KUL oraz z dr. hab. A. Zellma, prof. UWM. Został on uznany za
odpowiedni do katechizacji przez prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa
Jezusowego ks. Krzysztofa Dyrek. Katechizm wydało krakowskie wydawnictwo Wam.
Z okładki wynika, iż katechizm zawiera: najważniejsze wiadomości religijne w formie
pytań i odpowiedzi oraz Mały Katechizm, które zostały zebrane w 16 rozdziałów. W
katechizmie znajdują się także propozycje rachunku sumienia i zadośćuczynienia, teksty
nabożeństw: koronki do Miłosierdzia Bożego i różańca. Zważywszy na fakt iż katechizm ten
ma pomóc w bezpośrednim przygotowaniu do przyjęcia sakramentu dojrzałości
chrześcijańskiej zostały w nim ujęte także formuła spowiedzi oraz obrzędy liturgii sakramentu
bierzmowania, teksty modlitw, pieśni i piosenek do Ducha Świętego. Zatem wszystkie
niezbędne informacje, które kandydat pragnący przyjąć sakrament bierzmowania powinien
przyswoić.
Szatę graficzną tworzą piktogramy oraz symboliczne obrazki stanowiące uzupełnienie
tekstu oraz ułatwiające zapamiętanie treści. Są one niezwykle cenną pomocą, zwłaszcza w
przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Niemożliwe do wypowiedzenia
słowa, przez osobę z zaburzoną bądź nieistniejącą mową, zostały zastąpione odpowiednimi
znakami graficznymi nadającymi znaczenia do budowania wypowiedzi, podobnie jak to jest w
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przypadku mowy. Korzystając z piktogramów, osoby mające problem z komunikacją werbalną,
mogą wypowiadać swoje doświadczenia wewnętrzne4.
Warto zauważyć, iż katechizm A. Kuskowskiej jest odpowiedzią na potrzeby czasów,
bowiem „kościoły powinny umożliwić upośledzonym jak najpełniejszy udział w życiu wspólnot
parafialnych i to nie na płaszczyźnie doktryny, lecz w praktyce”5. Korzystając z tego
katechizmu umożliwia się osobom z niepełnosprawnością odpowiednie przygotowanie do
przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, który udoskonala łaskę chrztu świętego i
obdarowuje darami Ducha Świętego celem głębszego wszczepienia w Chrystusa i umocnienia
więzi łączącej ze wspólnotą Kościoła.
Autorka w swoim katechizmie odnosi się do zasady „integracji starych i nowych
informacji o otaczającym świecie w jedną całość”6. Powtarza to co było już wcześniej znane i
łączy z elementami nowo wprowadzanymi. W ten sposób treści zdobyte wcześniej łączą się w
jedną całość, pomaga to w lepszym zrozumieniu i głębszym przeżywaniu tajemnic wiary.
Pewną trudność może stanowić jednak fakt, iż katechizm został w znacznej mierze
skoncentrowany na stronie intelektualnej, brakuje mu odniesienia do pozostałych sfer w
człowieku. Kandydat do bierzmowania musi mieć pewien zasób wymaganej wiedzy, ale przede
wszystkim sposób jego postępowania powinien być zgodny z moralnością chrześcijańską.
Brakuje zatem w katechizmie A. Kuskowskiej odniesienia do sfery wychowawczej, do
kształtowania odpowiednich postaw.
Przekazywane przez katechizm wiadomości z wiedzy religijnej zostały opracowane za
pomocą pytań i odpowiedzi. Każdy rozdział to zatem szereg krótkich pytań oraz
skondensowanych odpowiedzi. Na końcu każdego rozdziału znajdują się krótkie prawdy
katechizmowe umieszczone pod hasłem zapamiętaj. Po ostatnim 16 rozdziale została
umieszczona tzw. kontrolka, w której uczeń może wpisywać efekty przyswajania
poszczególnych modlitw czy znajomości prawd wiary.
Analizując katechizm A. Kuskowskiej warto zwrócić uwagę na szatę graficzną. Obok
piktogramów i symbolicznych obrazów znajdują się także zdjęcia. Na 16 zamieszczonych w
katechizmie fotografiach nie znajdziemy jednak ani jednej osoby z niepełnosprawnością, choć
jest to katechizm do tych osób skierowanych. Warto zapytać się o zasadność takiego
postępowania? Czy w katechizmie dla osób z niepełnosprawnością nie powinno się znaleźć
choćby kilka zdjęć ukazujących radość życia mimo choroby?
Podsumowując opracowany przez A. Kuskowską Katechizm bierzmowanych dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy stwierdzić zasadność pojawienia się tego działa na
rynku wydawniczym. Mimo drobnych braków, które wymagałyby dopracowania, dzieło to
może stanowić cenną pomoc przy prowadzeniu katechezy szkolnej, jak i parafialnej.

4 Por. Tamże s. 82.
5 D. Jucha. Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Katecheza osób szczególnej troski.
Red. A. Kiciński. Kraków 2008 s. 53.
6 A. Kiciński. Założenia katechezy specjalnej. W: Katecheza osób szczególnej troski. Red. A. Kiciński. Kraków 2008
s. 33.

188 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

***
W prezentowanym artykule autor spróbował dokonać analizy dwóch podręczników do
katechezy osób z niepełnosprawnością. Zarówno dzieło H. Majchrzyk Historia zbawienia
Stary Testament Część 1, Historia Zbawienia Nowy Testament Część 2, jak i praca A.
Kuskowska Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
stanowią cenny wkład w katechizację osób z różnego stopniami niepełnosprawnościami.
Autorzy w oparciu o własne doświadczenie katechetyczne stworzyli katechizmy dostosowane
do potrzeb i wymagań zarówno uczniów jak i nauczycieli. Zawarte w katechizmach treści
mogą pomóc w lepszym rozumieniu prawd wiary, służą rozwijaniu życia modlitewnego oraz
wprowadzają do pogłębienia relacji z Jezusem Chrystusem. Drobne niedociągnięcia
pojawiające się w obu katechizmach nie mogą jednak przesłaniać faktu ich użyteczności w
doprowadzaniu osób z niepełnosprawnością do głębszej wiary i osobowej relacji z Jezusem.
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Kuskowska A. Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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Ks. mgr Czesław Walentowicz

KATECHIZM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ks. Stanisława Piotrowskiego

Kościół jak dobra Matka, w wielowiekowej tradycji daje swoim dzieciom to, co nowe,
nie zapominając o tym, co stare. W ten sposób tworząc analogię do słów Jezusa ‒ staje się:
„podobny do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,
52). Tym, co nowe w historii Kościoła były na pewno sobory powszechne. Po Soborze
Trydenckim powstał Katechizm Rzymski1, a po nim inne katechizmy2. Bardzo często
motywem powstawania nowych i twórczych idei, w tym też katechizmów, były zawirowania
historyczne i niepokoje odnoszące się do spraw wiary i ducha3.
Katechizm w ujęciu słownikowym języka polskiego to podstawowe wiadomości z
jakiegoś zakresu, podstawowe zasady czegoś. Katechizm jest skrótem prawd wiary, służącym
do pouczania. Swoją nazwę bierze od greckiego słowa katechein oznaczającego: „nauczać
ustnie”, „odpowiadać na pytanie”. Stąd podwójne znaczenie pojęcia „katechizm”: jako
nauczanie oraz jako podręcznik4, a katechizm jest: „królem książek” (Pius XI), „księgą
mądrości, sztuką dobrego życia, pokojem duszy, bezpieczeństwem w doświadczeniach.
Katechizm uczy nas, jak podobać się Bogu” (Pius XII)5. Samo słowo katechizm pojawiło się
prawdopodobnie po raz pierwszy we Francji w 1327 roku. Natomiast na określenie książki
zawierającej syntetyczny i całościowy wykład nauki chrześcijańskiej użył go w roku 1357
1
Katechizm Rzymski opublikowany w 1566 roku jest pierwszym jednolitym katechizmem Kościoła katolickiego,
przez ponad czterysta lat służył Kościołowi, stał się podstawą do tworzenia wszystkich innych katechizmów.
Cieszył się autorytetem w Kościele katolickim jak żaden inny katechizm, aż do Katechizmu Kościoła Katolickiego
(1992). Zob. Katechizm Rzymski. W: http://encyklopedia.eduteka.pl/ wiki/Katechizm_Rzymski [dostęp:
11.12.2014]. O Katechizmie Rzymskim i jego polskich przekładach zob. S. Piotrowski. Katechizm w życiu
Kościoła. Studia Teologiczne Biał. Droh. Łom. 119(1993) s. 284.
2
Zob. B. Bilicka. Katechizmy katolickie XVI wieku. Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego
UMK. 5(2007) nr 9 s. 177-196.
3
Zob. A. Sporniak. Katechizm Kościoła Katolickiego po dziesięciu latach. Ani powieść, ani kodeks drogowy.
Tygodnik Powszechny Nr 42 (2780).
4
Zob. J. Szpet. Po co Katechizm? W: http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara/po_co_katechizm.html
[dostęp: 23.11.2014]. Inni tłumaczą: u starożytnych Greków katechein, oznaczało w starożytnym słownictwie
teatralnym „powodować”, aby głos aktorów rozchodził się na zasadzie echa po najdalsze poziomy amfiteatrów.
Katechesis oznaczało zaś wszystko to, co mogło wzmocnić ten głos ze sceny. Pierwsi chrześcijanie chcieli, aby ich
nauczanie rozbrzmiewało jak najdalej na świecie, to swoje przepowiadanie nazywali katechizowaniem. Zob. S.
Piotrowski. Katechizm w życiu Kościoła. Studia Teologiczne Białostockie, Drohiczyńskie., Łomżyńskie.
119(1993) s. 279 za A. Kowzan. Przekazywanie wiary. „Nowe życie”. 10(1993) nr 4 s. 6.
5
Zob. A. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”. 4(59):2012 s.
117.
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arcybiskup Yorku John Thoresby6. Papież Benedykt XVI we wprowadzeniu do katechizmu
dla młodzieży YOUCAT napisał, że katechizm to „książka, która podaje w co wierzy dzisiaj
Kościół katolicki i jak można wierzyć, kierując się rozumem”7. Katechizm jest cenną i
niezbędną pomocą w uzyskaniu dostępu do systematycznej wiedzy na temat treści wiary dla
wszystkich. „Katechizm przedstawia trwałą pamięć tak wielu sposobów, w których Kościół
rozważał swą wiarę i dokonał postępu doktrynalnego, aby dać wiernym pewność w ich życiu
wiary” – napisał papież Benedykt XVI w Liście apostolskim Porta Fidei (nr 22), ogłaszającym
Rok Wiary. Katechizm jest źródłem, z którego czerpią wszyscy potrzebujący poznania prawd
wiary, jej ugruntowania i niesienia innym w radosnej ewangelizacji świata.
Potrzeba nowego katechizmu, która zrodziła się po Soborze Watykańskim II, została
wyrażona przez biskupów w czasie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w
Rzymie w 1985 roku. Po zakończeniu prac komisji watykańskiej, odpowiedzialnej za jego
przygotowanie, Katechizm Kościoła Katolickiego został wydany w 1992 roku. W roku 1994
ukazało się jego polskie tłumaczenie połączone nie tylko z promocją kościelną, ale też
medialną.
„Katechizm Kościoła Katolickiego (…) wykłada wiarę Kościoła i naukę katolicką,
poświadczone przez Pismo Święte, Tradycję Apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła i w
ich świetle rozumiane”8. Katechizm jest konieczny, aby Kościół mógł dobrze spełniać swoje
zadanie, zlecone przez Jezusa Chrystusa. Z okazji ogłoszenia Katechizmu Kościoła
Katolickiego św. Jan Paweł II pisał: „Pan zlecił Kościołowi strzeżenie depozytu wiary, którą
wypełnia on w każdej epoce”9. Każdy chrześcijanin, członek Kościoła ma zaś wiarę swoją
pogłębiać i umacniać na różne sposoby, także za pomocą katechizmu. Katechizm jest po to,
byśmy wzrastali w wierze zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: „U wszystkich
ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. (...) Przygotowanie do
chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia” (KKK 1254). Odpowiedzialność za
wiarę dziecka spoczywa na rodzicach i chrzestnych, na katechetach i całej wspólnocie
Kościoła. Apostoł Paweł mówi, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy,
jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Tak więc, aby słyszeć potrzebne jest Pismo święte i
potrzebny jest katechizm, który uczy jak czytać i rozumieć słowo Boże.„W Piśmie Świętym
Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc10, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko
słowo ludzkie, ale to, czym ono jest rzeczywiście: Słowo Boże. W księgach świętych Ojciec,
który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę”
(KKK 104). Katechizm podaje w sposób prosty, jasny przystępny prawdy Boże, których nie
można wyczytać z Biblii bezpośrednio, a tylko poprzez odkrywanie głębokiej prawdy. Są też
prawdy pochodzące z Tradycji i Magisterium Kościoła. To wszystko razem zawiera w sobie
katechizm. Jest to skrót myśli o Katechizmie Kościoła Katolickiego, o konieczności jego
6

Tamże. s. 118.
Benedykt XVI. Wstęp. W: YOUCAT Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa: Edycja
Świętego Pawła 2011 s. 7.
8
Jan Paweł II. Konstytucja Apostolska Fidei Depositum. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1894 s. 8.
9
Jan Paweł II. Tamże. s. 5.
10
Zob. Sobór Watykański II. Konstytucja Dei verbum. 21.
7
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powstania i jego roli w życiu całego Kościoła powszechnego. To epokowe wydarzenie
pociągnęło za sobą wiele cennych inicjatyw lokalnych, powstawanie katechizmów w
poszczególnych krajach, w poszczególnych diecezjach.
W Archidiecezji Białostockiej został wtedy napisany przez ks. infułata dr Stanisława
Piotrowskiego Katechizm dla dzieci i młodzieży. Do tej pory nie doczekał się on jeszcze
żadnych opracowań, więc wydaje mi się istotnym, by ten temat rozwinąć i zgłębić. Z radością
biorę do ręki małą książeczkę, by czytając na nowo dzieło mojego profesora z czasów
seminaryjnych, odkryć ją na nowo, aby jeszcze lepiej stosować jako źródło materiału
edukacyjnego w katechizacji dzieci i młodzieży i pokazać jej walory innym księżom,
katechetom i katechetkom.
W niniejszym artykule nakreślę sylwetkę ks. Stanisława Piotrowskiego, ukazując jego
bogatą, pełną dramatycznych przeżyć historię biograficzną, pracę katechety, wykładowcy i
Rektora Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Następnie
omówię powstawanie „Katechizmu dla dzieci i młodzieży”, sięgając do oryginału rękopisu11 i
do wiedzy osób, które w tamtym czasie pracowały lub studiowały w AWSD. Przyjrzę się
uważnie jego strukturze, korzystając z opinii teologów i katechetyków. Spróbuję dokonać
oceny tego kompendium wiary opierając się na wypowiedziach kapłanów, katechetów i
katechetek, wizytatorów nauki religii i osób odpowiedzialnych za katechizację w archidiecezji.
Na koniec podejmę próbę nakreślenia przyszłych losów omawianej propozycji Katechizmu
dla dzieci i młodzieży.
1. Autor katechizmu – życie i działalność ks. dr Stanisława Piotrowskiego
Twórca Katechizmu dla dzieci i młodzieży jest postacią tak barwną i ciekawą, że nie
sposób nie wspomnieć o nim chociażby tylko w największym skrócie, aby lepiej zrozumieć
jego głęboką osobowość i dzieło. Stanisław Piotrowski urodził się 23 października 1921 roku
w Supraślu, jako syn Karola i Bronisławy zd. Słoma12. W wieku 5 lat rozpoczął naukę w
szkole powszechnej, którą ukończył w 1934 roku, a rok później zaczął edukację w Małym
Seminarium Księży Salezjanów w Lądzie nad Wartą, które ukończył w 1939 roku. Wojna
przewartościowała i nakreśliła nowe wyzwania młodego Stanisława. W dniach od 2 września
do 5 października 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 42 Pułku
Piechoty. Dnia 17 września został wzięty do niewoli i osadzony w Lasku Landwarowskim
koło Wilna. Po latach tak wspominał tamte czasy: „Czołgi sowieckie, segregacja żołnierzy na
oficerów i żołnierzy, szeregowcy szli do domu, oficerowie w nieznane (później okazało się, że
był to Ostaszków, wkrótce potem Miednoje, znakiem rozpoznawczym białe ręce, u mnie
młody wiek – student szkoły oficerskiej. Ucieczka w pierwszą noc z Wilna, niebezpieczna
droga powrotu. Grodno: żydokomuna, walki, 31 października – dom rodzinny”13. W
11

Zob. Archiwum Rektoratu Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
Zob. A. Proniewski. Biografia Księdza Doktora Infułata Stanisława Piotrowskiego (1921-2006). W: Zapisane w
pamięci. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Infułatowi Doktorowi Stanisławowi Piotrowskiemu (1921-2006)
Rektorowi Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku w piątą rocznicę śmierci. Białystok
2011 s. 17.
13
S. Piotrowski. Wczoraj i dziś. Białystok 2006 s. 72.
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początkach listopada podjął naukę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Białymstoku, które
ukończył w czerwcu 1941 roku. W latach 1941 – 1942 prowadził tajne nauczanie młodzieży
w Wolce koło Wasilkowa. Następnie przez 3 lata pracował jako nauczyciel i wychowawca w
Sierocińcu Księży Salezjanów w Supraślu. Wtedy go dwukrotnie aresztowano: 2 listopada
1944 roku trafił do więzienia w Białymstoku za przynależność do Armii Krajowej14. Po
drugim aresztowaniu 7 listopada 1944 roku został wywieziony do Ostaszkowa nad Wołgą. O
przeżyciach z tamtych lat napisał: „Długo pozostanie w pamięci brama wejściowa do obozu,
przez którą wczesnym rankiem w deszcz, mróz, szarugę jesienną, czy zimową wychodziło się i
późnym wieczorem nieraz w zapadających ciemnościach, powracało. Tyleż razy słyszało się
powtarzane słowa armiejca: «odin, dwa, tri» i słaniając się na nogach ze zmęczenia wchodziło
do obozu, by rzucić się całym zmęczonym ciałem na twardą, nieheblowana pryczę. Nie
czekało się na kolację, bo jej nie było, musiał wystarczyć kawałek chleba pozostawiony ze
śniadaniowej pajki, która przypominała raczej gąbkę mocno nasączona wodą. Pluskwy z
radością witały swego karmiciela, dopadały ciała sącząc krew, nie dając zmęczonym członkom
spokojnie usnąć. Ręce bez przerwy starały się neutralizować ich żerowanie, była to jednak
syzyfowa praca. Działo się tak w dzień i w nocy, w walce pozostawał zawsze bezbronny
człowiek. Była to walka przypominająca zmagania Syzyfa”15.
Pomimo tych nieludzkich warunków więźniowie nie tracili ducha. Autor wspomina
dalej: „postanowiłem, a ze mną pozostali, że będziemy rano Panu Bogu mówić «dzień dobry»,
a wieczorem «dobranoc». I szeptaliśmy rano: Kiedy ranne, Ojcze nasz, Zdrowaś i Wierzę,
wieczorem Wszystkie nasze dzienne sprawy i pacierz. Czasami śpiewaliśmy Godzinki o
Niepokalanym poczęciu NMP, odmawialiśmy różaniec, a w niedzielę Nieszpory, po których
próbowałem powiedzieć kilka słów o Panu Bogu. Nie brakło przeciwników tych praktyk, nie
tylko wśród obcych, ale – co boleśniejsze byli i swoi (…). Był jeden dzień, który wyróżnił się
od pozostałych: 15 sierpnia 1945 roku, święto Matki Bożej Zielnej, a dla nas Polaków «Cud
nad Wisłą». Nie kryliśmy swojej polskości. zorganizowano w obozie teatr (byli ludzie
zdolni), chór, kwitło życie kulturalne, na które z przymrużeniem oka patrzyły władze
obozowe. (...) Tego dnia już nie w swoim baraku, ale na placu obozowym, w piękne słoneczne
popołudnie do tłumnie zgromadzonych łagierników wygłosiłem płomienną bożo-ojczyźnianą
mowę. Nie byłem wówczas księdzem, ani klerykiem, ale zwyczajnym 24-letnim łagiernikiem.
Nie zdarzyło mi się w ciągu 50-letniego kapłaństwa dorównać w treści i mocy do tamtego
przemówienia w obozie (…). Komendant obozu, siny ze złości zwrócił się do mnie: „Prędzej
mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż stąd wyjedziesz. (…) Modliłem się od początku pobytu na
nieludzkiej ziemi, by pierwszym transportem, który zmierzać będzie z tej ziemi wrócić do
Ojczyzny. Bóg wysłuchał modlitwy. Po ośmiu miesiącach połowa więźniów opuściła
Ostaszków, nie pojechali jednak do Polski, ale do Riazania. Gdy wyczytany zbliżyłem się do
wyjścia, pan G. [komendant] stał w bramie. Co myślał nie wiem. Spojrzałem po raz ostatni w

14

Zob. S. Piotrowski. Ostatnia droga. Białystok 1998 s. 6.
S. Piotrowski. Onegdaj i dziś. Białystok 2001. Cytuję za A. Proniewski. Biografia Księdza Doktora Infułata
Stanisława Piotrowskiego(1921-2006) s. 18-19.
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jego stronę, szepcząc w duchu: Dzięki Ci Panie, miłosierdzie Boże jest większe niż złość i
ślepota ludzka”16.
Tak rozpoczęła się droga powrotna do domu, też nie łatwa. Przez osiem dni pociąg stał
w Brześciu nad Bugiem, bo władze polskie nie wpuszczały repatriantów do kraju, a
konwojenci rosyjscy nie wypuszczali ludzi z wagonów. W Białej Podlaskiej w urzędzie
repatriacyjnym Stanisław otrzymał zaświadczenie, że wraca z „kurortu” i jest Polakiem.
Wreszcie 30 stycznia 1946 roku tułaczka po obcej ziemi zakończyła się powrotem do domu
rodzinnego. A w kilka dni później, bo już 3 lutego było Seminarium Duchowne w
Białymstoku17.
Studia w Seminarium zostały zakończone w 1953 roku święceniami kapłańskimi z rąk
bp. Władysława Suszyńskiego. W tym samym roku ks. Stanisław Piotrowski podjął studia
specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w
1956 roku uzyskał tytuł magistra za pracę „Jedność wiernych z Chrystusem według encykliki
Mistici Corporis”18. W latach 1956-1961, przeżył najpiękniejszy okres swojego życia pracując
w Katedrze Białostockiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jako prefekt I
Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Sztuk Plastycznych oraz duszpasterz akademicki19. W
1960 roku otrzymał tytuł doktora na KUL-u za rozprawę naukową pt. „Związek
niekatolików z Kościołem rzymskim w świetle teologii potrydenckiej”. W roku 1961 musiał
opuścić Białostocką Farę i swoją młodzież, z powodu mianowania go prefektem studiów w
Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Tamto wydarzenie wspominał w
następujący sposób: „Z łezką w oku wspominam wrzesień 1961 roku. To, co tak polubiłem i
z czym się zżyłem – młodzież szkolną I LO i Liceum Sztuk Plastycznych, po pięciu latach
trzeba było opuścić. Kochałem tę młodzież żywą, ognistą, kochającą Boga i Ojczyznę – choć
była zniewolona – rozumiałem ją dobrze, oni mnie – byliśmy jedno. Opuściłem pokoik
przytulony do ściany Fary, okienko przez które każdego dnia mogłem oglądać korowód
roześmianej młodzieży, dziewcząt i chłopców przechodzących obok okna, wracających z
krótkiego nawiedzenia i śpieszących na lekcje do ogólniaka, w którym uczyłem. Radość
rozpierała serce, cóż to była za młodzież. [Trzeba było opuścić tę młodzież], choć czekała na
mnie również młodzież – seminaryjna. Tacy sami, bo młodzi, a jednak trochę inni. Nie
wszystko można było przenieść do tej inności. Seminarium rządzi się swoimi prawami”20.
W roku 1961 rozpoczął wykłady z teologii dogmatycznej, które prowadził aż do 2001
roku. To nie były zwykłe wykłady. Ksiądz dr Stanisław Piotrowski przede wszystkim sam żył
głęboko tym, co przekazywał innym. Był człowiekiem głębokiej wiary, niezwykłej kultury
osobistej, bardzo szanował każdego studenta, każdemu starał się pomóc we wszystkim, co
tylko było możliwe, zarówno w aspekcie naukowym, duchowym jak i materialnym. Wiedział,
16

Tamże s. 19-20.
Zob. S. Piotrowski. Wczoraj i dziś. Białystok 2006 s. 72.
18
Zob. S. Hołodok. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku (1945-1995). Księga
Jubileuszowa. Białystok 1995 s. 84-85.
19
Zob. Historia Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku. W: http://www.da.bialystok.pl/historia.php
[dostęp: 5.12.2014]
20
Tamże s. 73.
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że słuchanie wykładów nie jest łatwe dla ludzi młodych, więc ciągle ożywiał je osobistymi
wspomnieniami, szczególnie z czasów harcerstwa,21 które pozostawiło głębokie rysy w jego
osobowości. Czy też z doświadczeń więziennych i duszpasterskich. O pracy wykładowcy
wspominał: „Specjalnością moją była teologia dogmatyczna. Rozmiłował mnie w niej
pierwszy mój profesor ks. bp Sawicki, a przede wszystkim Mistrz - ks. Wincenty Granat (...).
Wykłady swoje unowocześniałem, zacząłem od eklezjologii, może dlatego, że traktat ten
najbardziej lubię. O Kościele pisałem pracę magisterską, na „Kościele” doktoryzowałem się.
(...) Cechą charakterystyczną moich wykładów są dygresje, nie jest to jednak opowiadanie
kawałów – tych nie znam i nie lubię. Dygresje są poświęcone wnioskom życiowym,
praktycznym. Niekoniecznie muszą wiązać się z tematem. Znajomość wykładanego
materiału, doświadczenie życiowe, wnikliwa obserwacja codziennego życia, nie tylko pozwala,
ale zobowiązuje, abym studentów uczulał, ubezpieczał przed tym, co ich czeka, co przynosi
każdy dzień (…) przez 44 lata wypełniania życia kulturą i wiedzą, teatrem seminaryjnym,
który głęboko siedział w mojej głowie, kuligami i wędrówkami z klerykami po pątniczych
szlakach, wzdłuż i wszerz uroczej polskiej ziemi, po szczytach Tatr, Gorców i Pienin, a
przede wszystkim dzieleniem się wiedzą teologiczna, z której powstało 17 książek, 5
podręczników z teologii dogmatycznej, dwa katechizmy, jeden dla najmłodszych z
obrazkami, drugi dla dzieci młodzieży, rozważania nad tekstami liturgicznymi czytań
niedzielnych roku ABC, cztery książki z spopularyzowaną teologią dla świeckich, oraz około
50022 artykułów”23.
Ks. Piotrowski w Polskim Radiu Białystok, przez 16 lat nadawał felietony dotyczące
nauki Kościoła24. Przez wszystkie lata pracy wykładowcy prowadził seminaria naukowe z
teologii dogmatycznej25. Na tych seminariach powstały 32 prace magisterskie i 14 prac

21

A. Dobroński w ten sposób wspomina doświadczenia harcerskie: „Ksiądz infułat Stanisław Piotrowski. Znany i
szanowany profesor seminarium, niezwykła osobowość znana przede wszystkim w Białymstoku i Supraślu. I
mimo że piastował ważne funkcje i posiadał wiele tytułów, dla młodzieży był przyjacielem i bratem. Nigdy nie dał
odczuć, że jest wielkim profesorem, a wrodzona zdolność do żartów zjednywała mu przyjaciół i zacierała różnicę
wieku. (…) Ksiądz Stanisław zawsze podkreślał z dumą swój zdobyty stopień harcerza orlego, a dążenie do
ideałów harcerskich wyrażał w płomiennych kazaniach patriotycznych. Jego dom był taką stanicą harcerską, gdzie
zawsze można było znaleźć schronienie i wypić herbatkę (…). Umiał cieszyć się sukcesami innych. Zawsze
wyrażał się w superlatywach o młodzieży, cieszył każdą wykonaną pracą, zorganizowanym biwakiem czy obozem.
Wiele razy ofiarował swój czas mówiąc: «Jedź ze swoimi harcerzami, a ja ciebie zastąpię w parafii»”. Zob. Tenże.
Druh Piećka. W służbie Miłosierdzia. Białystok. 8:2006.
22
T. Chomiczewska podaje liczbę 454 artykuły. Zob. Bibliografia publikacji ks. dr Stanisława Piotrowskiego. W:
Zapisane w pamięci. Białystok 2006 s. 35-63.
23
Zob. S. Piotrowski. Wczoraj i dziś. Białystok 2006 s. 76-79.
24
Zob. Jubileusz magazynu katolickiego "Ewangelia i Życie" w Polskim Radiu Białystok. W:
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/13415 [dostęp: 5.12.2014].
25
Zob. więcej S. Piotrowski. Impresje na temat wykładów z teologii dogmatycznej w latach 1961-1991
wypowiedziane przez autora na sympozjum w dniu 16.11.1991 r. z okazji jubileuszu 30 – lecia pracy
profesorskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. W: K. Góźdź. W. Wołyniec. A.
Małachowski. Perspektywy polskiej teologii. Wrocław 2007 s. 173-185.
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dyplomowych26. W latach 1962-1969 wykładał też katechetykę, a od 1971 roku
propedeutykę teologii i fonetykę. Dodając swoje własne doświadczenie katechetyczne z pracy
w liceach, można powiedzieć, że dobrze znał katechetykę. Wiele razy, w czasie wykładów,
nawiązywał do swojej pracy katechetycznej i przyszłym kapłanom, podpowiadał bardzo
konkretne rozwiązania, jak ludziom młodym przekazywać poszczególne prawdy wiary,
zwłaszcza trudniejsze dogmaty.
Ks. Piotrowski miał swój styl i metody katechizowania. Jego uczniowie wspominają go
z estymą: „Ten 35- letni kapłan, owiany tajemnicą więźnia w Ostaszkowie – tematu
omijanego na lekcjach historii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
uprawiający sport – jeździł na nartach i łyżwach – interesujący się szeroko literaturą i
muzyką, był dla nas nastolatków, używając dzisiejszego języka – idolem. Wtedy po prostu
autorytetem i wielce szanowanym „Księdzem Piotrowskim”. (…) Jego poczucie humor, zapał
w śpiewaniu piosenek harcerskich i patriotycznych, dynamiczny tryb życia, mobilizowały nas
do ciągłej aktywności, nie tylko intelektualnej i sportowej, ale i kulturalnej, a Kościół, religia i
modlitwa stawały się integralną częścią naszego życia. Pozwalało to nam szerzej poznawać i
rozumieć świat. Często lekcje religii przeradzały się w burzę mózgów, którą umiejętnie
podsycał ks. Piotrowski, nie szczędząc nam czasu, ale i nie ułatwiając zbyt szybkiego
rozwiązania problemu. Odsyłał do lektur, nie zawsze łatwo dostępnych, czym pobudzał naszą
ciekawość. Pozwalał korzystać ze swego księgozbioru. Przekonywał, że bunt w naszym wieku
jest normalną postawą, lecz przestrzegał przed krytykanctwem. Kategorycznie namawiał do
rozliczania siebie z marazmu i lenistwa (…) znał nasze imiona i nazwiska, pasje. (…)
Większość z nas prowadziła starannie zeszyty z religii. Nie było to konieczne na ocenę. Po
prostu tematy i problemy nas ciekawiły. Jedyny wymóg, jak zapamiętałam, to był szeroki
margines i zapisywanie na nim wyrazów nam mało znanych i ich objaśnień. Zachowałam tej
zwyczaj do dzisiaj, nie umiem zrobić notatki dłuższej, bez uwypuklenia na marginesie
ważniejszych myśli, odniesień etc. Taki zwyczaj wprowadziłam później na moich lekcjach
języka polskiego. Dzisiaj jest to powszechny zwyczaj w podręcznikach szkolnych. (…)
zachęcał do pięknego posługiwania się polszczyzną”27.
Podsumowując, można powiedzieć, że w pracy katechetycznej, w stosowanych
metodach i sposobach nauczania ks. Piotrowski wyprzedzał swoją epokę. Przeszedł wszystkie
funkcje seminaryjne, zaczynając od prefekta studiów, poprzez stanowisko wicerektora i
rektora seminarium. Był rektorem kościoła św. Wojciecha w Białymstoku, kiedy ten kościół
pełnił funkcję kościoła seminaryjnego i odbywały się w nim wszystkie rekolekcje akademickie
i nabożeństwa dla inteligencji28. Za jego czasów powstał nowy gmach Archidiecezjalnego
Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, mieszczący się przy ul. Warszawskiej
26

Zob. T. Chomiczewska. Bibliografia publikacji ks. dr Stanisława Piotrowskiego oraz Wykaz prac magisterskich i
dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. dr Stanisława Piotrowskiego. W: Zapisane w pamięci. Białystok 2006 s.
35-66.
27
S. Łajewska – Szypluk. Autorytet – Kapłan – Katecheta. W: Zapisane w pamięci, Białystok. 2006 s. 89-90.
28
Zob.
Historyczne
losy
kościoła
św.
Wojciecha,
Strona
Parafialna.
http://wojciech.bialystok.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=44
[dostęp:22.11.2014].
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46. Ks. Piotrowski brał czynny udział w życiu Archidiecezji Białostockiej. Był moderatorem
do spraw powołań, cenzorem ksiąg, członkiem Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej,
rektorem Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a także promotorem I Synodu
Archidiecezjalnego. Ponadto był wykładowcą Archidiecezjalnego Kolegium Katechetycznego
i Studium Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcji św. Jana
Chrzciciela w Białymstoku. W Kapitule Białostockiej był kanonikiem, prałatem, od 1996
roku infułatem. Po zakończeniu ziemskiego życia 13 lipca 2006 roku, dla uczczenia jego
pamięci, nazwano jego imieniem jedną z ulic w Supraślu.
2. Geneza Katechizmu dla dzieci i młodzieży
Św. Jan Paweł II Papież w Konstytucji Fidei Depositum, ogłoszonej z okazji publikacji
Katechizmu Kościoła Katolickiego pisał: „Nowy Katechizm nie ma zastąpić katechizmów
opracowanych w różnych miejscach, zatwierdzonych przez kompetentne władze kościelne,
przez biskupów diecezjalnych i Konferencje Episkopatu, zwłaszcza jeśli uzyskały aprobatę
Stolicy Apostolskiej. Powinien raczej stać się zachętą i pomocą do opracowania nowych
katechizmów lokalnych, przystosowanych do różnorodnych środowisk i kultur, a
jednocześnie dbających o zachowanie jedności wiary oraz o wierność nauce katolickiej”29.
Nowy Katechizm, długo oczekiwany został przyjęty z największą radością30, a nawet euforią
we wszystkich kręgach katolickich, przede wszystkim wśród teologów, katechetów,
katechizowanych, a także przez ludzi poszukujących i stawiających wiele pytań Kościołowi
Katolickiemu. Polskie tłumaczenie tego doniosłego dokumentu, ukazało się dwa lata później,
co okazało się wielkim dobrodziejstwem, ze względu na dokładność przekładu. Wtedy w
1994 r. mogłem polską edycję katechizmu zanieść do młodych, do szkoły, na spotkania grup
Ruchu Światło – Życie i w inne miejsca, gdzie ludzie potrzebowali jasnego wykładu prawd
wiary. Przez długi czas do szkoły31, oprócz podręczników do katechezy zabierałem ze sobą
Katechizm Kościoła Katolickiego. Młodzież również przyjęła to novum bardzo pozytywnie.
Wkrótce potem okazało się jednak, że to kompendium wiary, aczkolwiek najlepsze z
dotychczasowych, jest trochę trudne, zbyt obszerne, jak na potrzeby ludzi świeckich, język i
sformułowania teologiczne, nie zawsze zrozumiałe dla młodego pokolenia. A sama książka
też dość pokaźnych rozmiarów, nie bardzo nadaje się do noszenia wszędzie ze sobą, nawet na
zajęcia szkolne, czy spotkania formacyjne.
Zrodziła się więc potrzeba napisania czegoś bardziej prostego, przystępnego zarówno
w treści jak i w szacie graficznej. W wielu miejscach na świecie zaczęły powstawać nowe
katechizmy lokalne. Tworzenie katechizmów zaczęło przeżywać na nowo swój renesans32.
Wcześniej obecna też była cała różnorodność katechizmów. Często nie tylko poszczególne
29

Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum: Poznań, 1994 s. 9.
Zob. Ta radość zapanowała też w Polsce. Zob. Z. Zimowski. Pięć lat Katechizmu Kościoła Katolickiego.
http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-98/o-5.htm [dostęp: 16.12.2014].
31
Wtedy uczyłem religii w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i w VI Liceum Ogólnokształcącym w
Białymstoku.
32
Zob. A. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59):2012 s.
118.
30
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kraje, ale nawet poszczególne diecezje posiadały swoje własne wykładnie wiary. Wszystkie
katechizmy, jakie zaczęły się pojawiać po opublikowaniu KKK, obrały go za swój punkt
odniesienia33, co jest zupełnie zrozumiałe, podobnie, jak to miało miejsce wcześniej, po
ukazaniu się Katechizmu Rzymskiego34. W samym KKK (punkt 11) czytamy: [Katechizm]
jest przeznaczony do tego, by stać się „punktem odniesienia dla katechizmów lub
kompendiów, które są opracowywane w różnych krajach”35.
Andrzej Kiciński (za R. Murawskim) podaje pięć powodów powstawania nowych
katechizmów: wprowadzenie w całym świecie katechizacji dzieci i młodzieży, ignorancja
religijna ludzi świeckich, potrzeba obrony wiary i dialogu, zwiększenie uprawnień biskupów
diecezjalnych, wynalezienie druku36. Z pewnością można znaleźć jeszcze inne powody
powstawania katechizmów, takie jak uwarunkowania kulturowe na różnych kontynentach,
ciągle postępującą migracja ludności, zmieniające się obyczaje moralne i społeczne (nawet w
granicach tego samego kraju). W wielu diecezjach powstały katechizmy diecezjalne, na
zlecenie biskupów ordynariuszy. Mam tu na myśli diecezję płocką, gdańską, siedlecką, czy
ełcką. Niektóre grupy i ruchy kościelne, jak np. „Caritas” również wypracowały własny
katechizm37. W innych miejscach kraju katechizmy powstawały z inicjatywy i potrzeby
samych autorów: teologów, katechetyków i katechetów. W internecie można spotkać
Katechizm Korespondencyjny. Projekt polega na ty, że siostra katechetka, kilka razy w
tygodniu przesyła dzieciom przygotowującym się do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii
Świętej pomoce, wraz z ćwiczeniami do zrobienia w domu38. Wpisując w wyszukiwarkę
Google hasło Katechizm dla dzieci przed I Komunią Świętą otrzymujemy około 58 300
wyników (0,51 s), a dla hasła Katechizm bierzmowanych urządzenie pokazuje około 63 600
wyników (0,44 s)39. To wszystko świadczy o wielkim zainteresowaniu sprawami wiary, a
także o zainteresowaniu ludzi tą formą jej poznawania i pogłębiania.
Autor Katechizm dla dzieci i młodzieży ks. Stanisława Piotrowskiego nie posługiwał się
internetem, prawdopodobnie nawet nie pisał na komputerze. W Archiwum Rektoratu
Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Białymstoku zachował się rękopis
tego dzieła. Dzięki odpowiednim warunkom przechowywania materiałów, do tej pory
znajduje się on w doskonałym stanie. Dobry atrament zapewnił zapiskom przetrwanie. W
całym, skoroszycie, poświęconym katechizmowi, spośród 40 luźnych kart formatu A4
brakuje tylko kart o numerach: 1, 15, 29. Dzisiaj trudno stwierdzić, co się z nimi stało.
Pytania i odpowiedzi mają numerację od 1 do 117, tzn. od początku do str. 25, tutaj kończy
się numerowanie. Podobnie pytania i odpowiedzi są również wyraźnie oddzielone, jednak już
33

Tamże. s. 118.
Zob. B. Bilicka. Zapomniane Kompendium. W: Kwartalnik Wydziału UMK 26(2014)2 Toruń s. 119.
35
Synod Biskupów (1985). Relacja końcowa. II B a 4.
36
A. Kiciński. Tamże. s. 118.
37
Zob. Katechizm Caritas Wiara, która działa przez miłość. W: http://www.caritas.zgora.pl/aktualnosci.php/760
[dostęp: 8.12.2014].
38
Zob. M. M. Hądzlik. Katechizm korespondencyjny. W: http://www.katechizm-korespondencyjny.pl/ [dostęp:
8.12.2014].
39
Tamże.
34
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nienumerowane. Jedną kartę dodano z numerem 30A. To znaczy, że punkty na tej stronie
traktujące o grzechu, jak np.: co to jest grzech, kiedy człowiek popełnia grzech ciężki, co
niszczy w człowieku grzech ciężki, co czyni w człowieku grzech powszedni, w jaki sposób
chrześcijanin może wrócić do Pana Boga, jeśli posiada grzechy, grzechy główne i nałóg trafiły do katechizmu nieco później. Kartki zapisane są jednostronnie, z marginesem z lewej
strony na ewentualne notatki40, a pismo jest bardzo wyraźne i staranne. Prawdopodobnie jest
to wersja gotowa już do druku lub do przepisania na maszynie czy komputerze. Na
niektórych kartkach widać jeszcze drobne poprawki, których jest stosunkowo niewiele.
Korekty naniesiono na ten sam tekst, jednak bardzo wyraźnie. To, co nieaktualne zostało
przekreślone i zazwyczaj nad przekreślonym terminem wpisane nowe słowo lub słowa.
Czasami poprawki zrobiono na odwrocie strony, zwłaszcza, gdy zachodziła potrzeba
wstawienia większej ilości tekstu, nieraz cały punkt, czy nawet dwa punkty. Rękopis sprawia
wrażenie, że był czytany i poprawiany, aby nadać mu kształt ostateczny. Z pewnością nie
powstał w całości od razu, a był pisany systematycznie, dopracowany w trakcie tworzenia.
Mogło być tak41, że profesor teologii dogmatycznej poszczególne pytania omawiał na
zajęciach ze studentami, wcale im o tym nie mówiąc. Pamiętam, jak w czasie moich studiów
seminaryjnych, podczas wykładu wprowadzał nieraz rzeczy niezwiązane z tematem, takie
„dygresje”, jak sam je nazywał. Patrzył na nas, czy my rozumiemy jego wypowiedź. Czasami
wręcz pytał, jak my to rozumiemy? Nieraz coś dodawał, tłumaczył, po tym znowu układał w
całość i wypowiadał od nowa, aż wszyscy pozbyli się wątpliwości. Ostatecznie zawsze sam
redagował swój przekaz42. Ksiądz Stanisław był indywidualnością, nigdy nie zdradzał, że coś
tworzy, pisze jakąś nową książkę, nie rozmawiał o tym nawet z innymi profesorami. Nie
chwalił się tym, nie szukał rozgłosu. Tak więc do dzisiaj nie wiem43, czy dyskusje w czasie
wykładów były do czegoś przydatne w jego twórczości, czy tez miały tylko nam ułatwić
zrozumienie materiału. Wszystkich alumnów, bez względu na wybrany kierunek
seminarium, zachęcał do pisania prac magisterskich powtarzając: „Pisz, pisz, książkę”.
Podobnie było na seminarium z teologii dogmatycznej. Ks. Piotrowski był człowiekiem
dialogu, doświadczonym katechetą, gorliwym duszpasterzem. Każdą okazję z napotkanym
studentem wykorzystywał, do nawiązania rozmowy na temat religii, życia Kościoła, czy tez
życia seminaryjnego. Większość swoich zajęć prowadził w formie pytań i odpowiedzi. Tak

40

S. Piotrowski tak uczył katechizowanych prowadzić zeszyty, studentom AWSD podobnie zalecał robienie
notatek z wykładów.
41
Domysł autora, być może nie uprawiony.
42
E. Młyńska w wywiadzie udzielonym autorowi stwierdziła: „Nie pamiętam bym w jakiś sposób uczestniczyła w
powstawaniu katechizmu, poza ostatnim etapem prac. Gdy tekst był gotowy, wówczas ksiądz profesor poprosił
mnie o przejrzenie go i zgłoszenie uwag. Wówczas poddawałam pod dyskusję zbyt szczegółowe próby
upoglądowienia treści teologicznych, wzięte wprost z życia. Przyzwyczajona do syntetycznych ujęć
katechizmowych ks. Edwarda Kisiela, autora Małego Katechizmu z roku 1975 miałam wrażenie zbytniego
rozbudowania treści. Wtedy jednak nie próbowałam ich głębiej analizować”. Zob. Wywiad autoryzowany z panią
dr Elżbietą Młyńską Archidiecezjalnym Wizytatorem Katechetów Świeckich i Zakonnych, (Archiwum autora).
43
Mam tu na myśli byłych studentów autora katechizmu, z którymi prowadziłem rozmowy na temat genezy
katechizmu.
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też – metodą dialogu Mistrza z uczniem44 – napisał Katechizm dla dzieci i młodzieży, który
ukazał się drukiem w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000, za sprawą Białostockiej Kurii
Metropolitalnej. Jednym z motywów opracowania katechizmu, jeśli nie najważniejszym był
zbliżający się jubileusz chrześcijaństwa i potrzeba uczczenia tego wydarzenia. Z racji na
podobieństwo Katechizmu dla dzieci i młodzieży ks. S. Piotrowskiego do KKK, wszystkie
omawiane dalej sprawy będą porównywane z tymże katechizmem.
3. Struktura katechizmu
Wpływ KKK na życie Kościoła45, okazał się, tak wielki, że katechizmy powstające po
jego publikacji tworzono najczęściej w jego oparciu. Podobnie ma się sprawa struktury
katechizmu księdza Piotrowskiego46. Został on poprzedzony wstępem abp Stanisława
Szymeckiego, ówczesnego Ordynariusza Archidiecezji Białostockiej. We wstępie czytam o
autorze, że „jego wiedza i doświadczenie pedagogiczne skłaniają go do tak licznych publikacji,
które bardzo szeroki krąg czytelników przyjmuje z zainteresowaniem i wdzięcznością”.
Biskup podkreśla związek autora z młodzieżą w słowach: „Ks. profesor Stanisław kocha
młodzież i jest zatroskany o jej wiedzę i życie religijne. Katechizm dla dzieci i młodzieży jest
tego wyrazem”47. Następnie raz jeszcze podkreślono główny motyw powstania dzieła,
potwierdzony autorytetem biskupa. Według S. Szymeckiego katechizm poza tym
wyznaczonym kręgiem odbiorców przez samego autora – dzieci i młodzież – został przede
wszystkim skierowany do młodzieży seminaryjnej i akademickiej innych uczelni, do
katechetów i wszystkich chrześcijan, na każdym etapie rozwoju duchowego i osobowego.
Zasadniczą część katechizmu, zwyczajem modlitewników i wielu małych katechizmów,
a także znanego wcześniej w diecezji Małego Katechizmu ks. Edwarda Kisiela48,
opracowanego przed ukazaniem się KKK, poprzedzają modlitwy, czyli tzw. pacierz. W tej
części ks. Piotrowski umieścił: Znak Krzyża Świętego, Modlitwę Pańską, Pozdrowienie
Anielskie, Skład Apostolski, Dziesięć przykazań Bożych, Dwa przykazania miłości,
Modlitwę do Anioła Stróża, Anioł Pański, Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej, Modlitwy
przy nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu, Akty strzeliste: wiary, nadziei, miłości, oraz
żalu. Następnie omówiono prawdy katechizmowe: Główne prawdy wiary, Siedem
sakramentów świętych, Trzy cnoty Boskie, Cztery cnoty kardynalne, Uczynki miłosierne co
do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Siedem grzechów głównych, Siedem darów Ducha
Świętego.
44

Zob. A. Kiciński. Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta”
49:2005 nr 10 s. 16.
45
Podczas oficjalnej prezentacji Jan Paweł II nazwał opracowanie i wydanie tegoż katechizmu jednym z
„najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Kościoła”. Zob. Jan Paweł II. Prezentacja Katechizmu Kościoła
Katolickiego. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.)7.12.1992.
46
Zob. KKK 13.
47
Tamże. s 5.
48
Ten katechizm datuje się na rok 1975, wydrukowany w Wydawnictwie Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku.
W wielu szkołach funkcjonuje do dzisiaj w ramach przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i I Komunii
Świętej, a także do sakrament bierzmowania, jest umieszczany na listach podręczników obowiązujących z religii.
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Główna partia katechizmu – 282 pytania i odpowiedzi – została podzielona na trzy
części – nie na tradycyjne cztery, jak Katechizm Rzymski i KKK49. Chociaż tak samo
zawierają one cztery filary chrześcijańskie: wiarę, sakramenty, przykazania, modlitwę. Autor
zastosował następujący podział łącząc przykazania Boże z modlitwą:
I . – Wyznanie wiary (1-104)50
II. – Sprawowanie sakramentalnych tajemnic (105-181)
III. – Życie w Chrystusie (182-282)
Bardzo oryginalnie strukturę KKK przedstawia A. Kiciński przeliczając poszczególne
partie na procenty51. W analogiczny sposób niniejszy katechizm można przedstawić
następująco. Całość kompendium składa się z 282 punktów52, czyli z 282 pytań i
odpowiedzi. Z czego 104 – to wyznanie wiary, tj. 36,87%; sprawowanie sakramentów to – 76
punktów – czyli 26,95%, na życie w Chrystusie przeznaczono 100 punktów, co daje 36,18%
materiału. Z racji na swoje przeznaczenie – dla dzieci i młodzieży nie – ma w nim przypisów
i cytatów, tak bardzo popularnych w KKK. Dopełnieniem do całości jest dodatek dla
młodzieży przed sakramentem bierzmowania. Ponieważ ta części nie zawiera już punków,
można przeliczyć go na stronice – 32 stronice, co daje 26.66% całej objętości.
Uzasadnienie pierwszej części jest oczywiste – odwołanie się do struktury Katechizmu
Trydenckiego i KKK, które na początku zajmują się chrześcijańską wiarą: „Wierzę w jednego
Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego”. Tak jak wszystko zależy od Boga, wszystkie artykuły
Credo pozostają w zależności od tego pierwszego, podobnie jak wszystkie przykazania są
rozwinięciem pierwszego – „Nie będziesz miał bogów cudzych, przede Mną”. Wszystko to
pozwala lepiej stopniowo poznawać Boga, w taki sposób jak On objawiał się ludziom (KKK
199)53. Podobnie rozpoczyna się Pismo święte: „Na początku Bóg…”(Rdz 1,1). Wszystko
cokolwiek istnieje na świecie ma swój początek w Bogu i ku Niemu zmierza. Jedyny Bóg i
wiara w Niego to wszystko czego człowiek potrzebuje na świecie. Chrześcijanin otrzymuje
łaskę wiary wraz z chrztem świętym, później rozwija się ona w domu rodzinnym. Jednak z
czasem, kiedy młody człowiek dorasta, może jej nie wystarczyć, wtedy zachodzi potrzeba
własnego zaangażowania w jej rozwój, w jej pomnażanie. Temu ma służyć katecheza w
szkole, w kościele a także katechizm. Blok tematyczny o wierze, jak i cały katechizm ma
wyraźnie trynitarny charakter, ukazuje życie chrześcijanina jako życie zanurzone w tajemnicy
49

Tradycyjna opcja strukturalna ma swoje głębokie uzasadnienie. Jest to pedagogia wiary, która zakłada najpierw
jej poznanie, następnie sprawowanie w liturgii, codzienne przeżywanie, modlitwę, jako wyraz wiary i nadzieję na
życie w przyszłym świecie. Najkrócej mówiąc jest to odpowiedź na pytanie: w co wierzy, jak żyje, co celebruje, jak
się modli człowiek wierzący i Kościół. Zob. K. Misiaszek. Katechizm Rzymski – Katechizm Kościoła Katolickiego.
W: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/km_krzymski.html# [dostęp: 3.12.2014].
50
Cyfry oznaczają tu numery poszczególne numery pytań.
51
„39% całego tekstu dotyczy Credo, 23% liturgii i sakramentów, 27% zagadnień moralnych i 11% modlitwy.
Materiał podzielony jest na 2865 punktów, 3374 przypisów, ponad 3000 cytatów biblijnych, blisko 1000 cytatów
z dokumentów Soboru Watykańskiego II i niezwykle liczne cytaty patrystyczne”. Zob. A. Kiciński. Kierunki
rozwoju katechizmów katolickich. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59):2012 s. 134.
52
Dla porównania: KKK ma ich 2865. Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum Poznań 1994. s. 643.
53
Zob. P. Kreeft. W co wierzą katolicy? W: http://www.kofc.org/un/pl/resources/cis/cis102.pdf [dostęp:
19.12.2014].
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Ojca i Syna i Ducha Świętego, w życiu Trójcy Przenajświętszej (Mt 28,19; Mk 16, 15-18).
Ponieważ chrzest to coś więcej niż nawrócenie, to nowe życie w Jezusie Chrystusie (J 3,5)54.
Rozbudzanie i ożywianie wiary na podstawie katechizmu księdza Piotrowskiego dokonuje się
przez dogłębne poznanie wyznania wiary: „Wierzę w Jednego Boga…” i wszystkich prawd w
nim zawartych. Głównym celem katechizmu jest pomoc w pogłębieniu znajomości wiary
(KKK 23), w jej rozwoju i umocnieniu do dawania świadectwa wierze55. Wykład wiary jest
ukazany w sekcjach: wierzę w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego(1-18), wierzę w
Boga Stworzyciela (19-46), wierzę w Jezusa Chrystusa (47-62), wierzę w Ducha Świętego
(63-66), wierzę w Święty Kościół Powszechny (67-88), wierzę w Świętych Obcowanie, w
ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny (89-104). Więcej uwagi (aż 22 punkty)
poświęcono Kościołowi, z racji na rozpowszechniający się, zwłaszcza wśród młodych pogląd:
„Chrystus Tak! Kościół Nie!”.
Część druga Katechizmu dla dzieci i młodzieży – to sprawowanie sakramentalnych
tajemnic. Tutaj poznajemy w jaki sposób zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa
uobecnia się pośród nas w liturgii, a w szczególności w sakramentach świętych (KKK 15).
Życie sakramentalne chrześcijanina to naturalna kolej rzeczy, po przyjęciu chrztu świętego.
W sakramentach człowiek spotyka się z Bogiem i otrzymuje Jego łaskę, odpowiednią do
danego sakramentu. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i
Eucharystia stanowią „pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego”
(KKK 1212). Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, w tym okresie
stara się gorliwiej korzystać z sakramentów świętych zwłaszcza z sakramentu pojednania i
Komunii Świętej, częściej uczestniczyć w Eucharystii i innych nabożeństwach poza Mszą
Świętą. Nauka o sakramentach została podzielona na wzór Katechizmu Jana Pawła II:
najpierw ogólne wiadomości o sakramentach pt. Sakramenty Kościoła (105-107), później
sakramenty ujęte w trzy grupy: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest 108115), bierzmowanie (116-125), sakrament eucharystii (126-142), sakramenty uzdrowienia:
sakrament pokuty i pojednania (143-158), sakrament namszczenia chorych (159-162),
sakramenty w służbie wspólnoty: sakrament święceń (163-172), sakrament małżeństwa
(173-177). Ten dział zamyka nauka o sakramentaliach (178-180) i egzorcyzmach (181).
Kolejna część katechizmu – część trzecia, nosi tytuł przejęty w całości z KKK – Życie
w Chrystusie (182-282). W tej części poznajemy najpierw powołanie człowieka (stworzonego
na obraz Boży) do życia z Bogiem, oraz świętości56 (182-189), później odejście od
wyznaczonego celu upadek, czyli grzech (190-197) i lekarstwo jakie daje nam Bóg w postaci
łaski (198-206) i cnoty (207-219). Dziesięć Bożych Przykazań (220-256) umieszczono tutaj
z tego samego powodu, co w Katechizmie Kościoła Katolickiego57. Młody człowiek w okresie
54

Zob. KKK (1213 – 1216).
Zob. Mt 10, 32; Rz 10, 9.
56
W kontekście KKK A. Michalik pisze o ostatecznym celu człowieka. Tym celem jest szczęście, a drogą do
szczęścia są przykazania Boże. Zob. A. Michalik. Katechizm Kościoła Katolickiego darem dla ożywienia wiary. W:
http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/1-93/o-3.htm [dostęp: 13.12.2014].
57
W czasie powstawania KKK interpretacja Dziesięciu Przykazań Bożych w różnych krajach wykazywała już
pewne rozbieżności, stąd zamiar autorów, aby przypomnieć je na nowo, w nowej formie. Tym novum jest
55
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dojrzewania przeżywa wiele buntów przeciwko wszystkiemu, co ogranicza jego wolność,
przeciwko obowiązującemu prawu, często też przeciw przykazaniom. Stąd najpierw
odpowiedź na pytanie: kto i kiedy ogłosił przykazania?, przypomnienie, że są one darem
miłującego Boga, i zaraz przypomnienie najważniejszego przykazania – przykazania miłości
Boga i bliźniego. A język miłości jest językiem, który młodzi rozumieją najlepiej. Szkoda
tylko, że ks. Piotrowski opuścił tu passus o wolności: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 22,2; Pwt 5,6)58. Wszakże dorastający
człowiek jest bardzo uwrażliwiony na swoją wolność i bardzo ją ceni. Wolność i miłość są
darem Boga dla człowieka, a człowiek w swojej wolności odpowiada na Bożą miłość
wypełniając przykazania. Największe i pierwsze przykazanie miłości Boga i bliźniego, zostało
następnie rozwinięte w kolejnych przykazaniach. Omówienie każdego z nich znajduje się w
odpowiedziach na pytania: jak brzmi przykazanie?, do czego zobowiązuje?, czego zabrania?59
Uzupełnieniem tematyki przykazań są przykazania kościelne (257-258), jednak jeszcze w
starej wersji, chociaż dodano, że „wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła – takie
brzmienie posiada piąte przykazanie poza Polską60”. Tutaj autor zapisał również obowiązki
względem Boga, bliźnich i siebie61 (259-261), a także rozumienie postu i przepisy ich
dotyczące (262-263). Wyjaśnienie Modlitwy Pańskiej (267) i siedmiu próśb tej modlitwy
(268-282) poprzedzają odpowiedzi na pytania: czym jest modlitwa?, kto jest wzorem
modlitwy?, od kogo Apostołowie nauczyli się modlić? (264-266)
Dodatek dla młodzieży przed sakramentem bierzmowania zamyka katechizm księdza
Piotrowskiego i wskazuje jego głównych adresatów62. Chociaż autor zaprasza do lektury
wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych i katechetów63. Dodatek zawiera ogólne wiadomości
teologiczne, które powinien opanować kandydat do bierzmowania, wyjaśnia istotę
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, a także podaje zadania bierzmowanych w Kościele.
Liturgia sakramentu bierzmowania umieszczona w obrzędach Mszy św. rozpoczyna się po
Ewangelii i posiada wszystkie teksty liturgiczne. Autor opuszcza Liturgię Eucharystii,
zakładając, że kandydaci już ją znają lub znajdą jej opis w modlitewnikach, aby ukazać różne
formuły błogosławieństwa na zakończenie. Siedem tekstów z Pisma Świętego o Duchu
Świętym, autor poszerzył o teksty do wyboru podając parametry biblijne. W modlitwach do
Ducha Świętego czytelnik znajdzie prośby do Ducha Świętego, modlitwę o Jego dary i
dziękczynienie. Z pieśni do Ducha Świętego autor wybrał: Hymn do Ducha Świętego O

połączenie Dekalogu z wolnością człowieka i z przykazaniem miłości. Umieszczenie Dziesięciu Bożych Słów w
KKK jest też odpowiedzią na różne pytania kierowane pod adresem Kościoła przez ludzi współczesnych. Zob. T.
Zadykowicz. Nauczanie moralne Kościoła w dialogu z kulturą zawarte w jego nowym Katechizmie. Kwartalnik
Wydziału UMK Lublin 21(2001)1 s. 39.
58
Ponieważ człowiek ponosząc karę za grzech, przeszedł z raju wolności do niewoli tego świata, dlatego też
pierwsze słowa przykazań Bożych, mówią o wolności. Zob. KKK 2061.
59
Jest to układ zaczerpnięty z KKK.
60
S. Piotrowski. Katechizm dla dzieci i młodzieży. Białystok. 2000 s. 84.
61
Tamże. s. 84.
62
Tamże. s. 96.
63
Tamże. s. 91.
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Stworzycielu Duchu Przyjdź, Sekwencję Przybądź Duchu Święty, Hymn Przybądź Stwórco,
Duchu Boży.
4. Próba oceny Katechizmu dla dzieci i młodzieży
Mamy już ponad dwadzieścia lat od wydania przez św. Jana Pawła II Katechizmu
Kościoła Katolickiego. W tym czasie na gruncie polskim powstały katechizmy dla dorosłych:
ks. Jana Charytańskiego oraz katechizm pod redakcją ks. Zbigniewa Marka Taka jest nasza
wiara, a ciągle nie mamy jeszcze tzw. „polskiego katechizmu”. Powstało wiele katechizmów
diecezjalnych dla dzieci przed I Komunią Świętą i dla młodzieży przed bierzmowaniem. W
ten nurt twórczości katechizmowej wpisuje się również katechizm ks. Stanisława
Piotrowskiego. Trudno nazwać go białostockim, gdyż większość katechetów i katechetek
nadal posługuje się jeszcze starszym katechizmem ks. Edwarda Kisiela. To prawda, że na
listach podręczników niektórych gimnazjów znajduje się Katechizm dla dzieci i młodzieży ks.
S. Piotrowskiego. W niektórych parafiach białostockich: np. Wniebowzięcia NMP i św.
Wojciecha katecheza parafialna odbywa się w oparciu o Dodatek dla młodzieży przed
sakramentem bierzmowania z katechizmu Piotrowskiego. Na podstawie tego katechizmu ks. J.
Budkiewicz, opracował kilka katechez i umieścił je na stronie internetowej64. Jednak
omawiane dzieło nie stało się katechizmem obowiązującym w diecezji, ani też zbyt
popularnym. W momencie jego publikacji budził sporo kontrowersji wśród duchownych.
Największą wartością tego kompendium jest jego aktualność, został wydany w kilka lat po
KKK. Jego twórca, chociaż nie był zbyt samodzielnym, zresztą katechizmy nigdy nie są
autorskie, jak uważają krytycy, sam zmierzył się z próbą przeniesienia KKK na grunt
białostocki. Katechizm ks. Piotrowskiego nie miał odpowiedniej dla siebie promocji, nie
doczekał się też żadnej recenzji, chociaż pisano o nim przy omawianiu dostępnych
katechizmów65. Nie można znaleźć również oficjalnego dekretu biskupa ordynariusza
wprowadzającego katechizm w życie.
E. Młyńska uważa, że: „Katechizm posiada szereg walorów. Jest próbą adaptacji
Katechizmu Kościoła Katolickiego do potrzeb dzieci i młodzieży, odzwierciedla strukturę
KKK, aktualizuje naukę Kościoła, pisany jest językiem przystępnym dla adresatów. Autor
posługuje się w nim syntetycznymi formułami łatwymi do przyswojenia na pamięć, ale używa
też języka opisowego mającego służyć pomocą w zrozumieniu treści66”. Na ogół też, nie łatwo
było katechizmowi księdza Piotrowskiego przedostać się w szersze kręgi katechetów i
64

Zob. Strona internetowa. ksjakub.pl. W: https://sites.google.com/site/ksjakub/pliki [dostęp: 27.12.2014].
E. Młyńska w wywiadzie powiedziała: „W moim przekonaniu katechizm nie został dostrzeżony i
wypromowany w diecezji. Aczkolwiek w miesięczniku wydziałowym został odnotowany przez zastępcę
dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. R. Balunowskiego. O nowym katechizmie pisał w artykule pt.
Katechizmy stare i now. Na drogach katechezy 2000 nr 6 s. 8-9., zwracając w ten sposób uwagę katechetów na
nowe narzędzie pracy. Brak recenzji katechizmu po jego ukazaniu się odczuwałam ze swej strony jako osobiste
zaniedbanie”. Zob. Wywiad autoryzowany z Panią dr Elżbietą Młyńską Archidiecezjalnym Wizytatorem
Katechetów Świeckich i Zakonnych. (Archiwum autora).
66
Tamże.
65
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katechetów. „Katecheci mają zakodowany w pamięci katechizm w formie pytań i
syntetycznych odpowiedzi. Gdy mają przygotować dzieci czy młodzież do egzaminu z
katechizmu nierzadko sięgają po katechizm ks. Edwarda Kisiela, bo ten ułatwia im
weryfikowanie przyswojonej przez katechizowanych wiedzy. W przypadku katechizmu
księdza Stanisława Piotrowskiego, należy zmienić system uczenia i zamiast uczyć na pamięć
formuł katechizmowych należy położyć akcent na ich rozumienie i przekaz treści językiem
opisowym. Stąd zdania na temat przydatności nowego katechizmu są podzielone67”.
A. Proniewski twierdzi, że „Prawdy dogmatyczne zawarte w Katechizmie są jak
najbardziej zgodne z nauczaniem Kościoła. Streszczają Magisterium Kościoła na podstawowe
tematy doktrynalne, jak też są syntezą refleksji teologów. Wyartykułowane w prostych
definicjach są czytelne, przejrzyste, proste, zrozumiałe wręcz łatwe do przyswojenia i
angażujące do ich przyswajania”68.
W mojej wieloletniej praktyce doradcy metodycznego religii rzymskokatolickiej
spotkałem wizytatorów, którzy na egzaminie z wiadomości pytali gimnazjalistów nie czekając
na „wyrecytowanie” formuł katechizmowych, ile raczej na rozumne ich wyjaśnienie i
powiedzenie swoimi słowami, jednak tych jest jeszcze ciągle za mało. Trzeba w ten sposób
przeredagować katechizmy, przestawić też myślenie i sposób nauczania wielu katechetów,
aby bierzmowany bardziej przeżywał prawdy wiary chrześcijańskiej niż tylko znał je na
pamięć. Odpowiedź na pytanie nr 116 – „Co to jest bierzmowanie?” – „Bierzmowanie jest to
sakrament, który udziela przyjmującemu Ducha Świętego”69, wywołała ożywioną dyskusję
wśród młodzieży w mediach70. Sakramentu chrztu udziela się: „W Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego” (KKK 1240), wzywa się każdą z Osób Boskich71. A więc ochrzczony ma Ducha
Świętego. Chrzest jest bramą do życia w Duchu (KKK 1213), jest „obmyciem odradzającym i
odnawiającym w Duchu Świętym” (Tt 3,5). Przez chrzest człowiek staje się „świątynią Ducha
Świętego” (KKK 1279). W. Świerzawski wyjaśnia: „Chrzest składa w nas dar Bożego życia,
ale dopiero bierzmowanie ten dar odsłania. Chrzest jest sakramentem początkujących w
wierze, bierzmowanie sakramentem postępujących ku chrześcijańskiej doskonałości”72.
Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, umocnieniem w Duchu
Świętym (KKK 1285).

67

Tamże.
Zob. Wywiad autoryzowany z J. M. ks. dr hab. Andrzejem Proniewskim Rektorem AWSD w Białymstoku na
temat Katechizmu dla dzieci i młodzieży. (Archiwum autora).
69
Jest to niedokładne przeniesienie KKK 1316, opuszczając początek zdania – „Bierzmowanie udoskonala łaskę
chrztu”.
70
Zob. W drodze po dary Ducha Świętego. Co to jest bierzmowanie?
W: http://napelnieniwiara.blog.onet.pl/2011/04/26/co-to-jest-bierzmowanie [dostęp: 30.11.2014].
71
Św. Paweł przypomina: „Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi,
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” Zob. 1 Kor. 12, 13.
72
Zob. W. Świerzawski. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego – bądź apostołem Chrystusa. W:
http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/an%2014/II%20PRZYJMIJ.pdf [dostęp: 3.01.2015].
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5. Kilka wskazówek na przyszłość
Z doświadczenia wynika, że katechizm jest potrzebny człowiekowi na każdym etapie
jego rozwoju. Młodzi też go potrzebują. Sami o tym piszą i mówią, gdyż jest to sprawdzone
źródło poznania wiary, coraz bardziej potrzebne w dobie postmodernizmu i zamętu
informacyjnego73. W ludzie młodzi pragną przeżywać swoje życie realnie, nie chcą go tracić w
wirtualnej przestrzeni, w odrealnieniu. Potrzebują katechizmu i to bardzo dobrego
katechizmu.
Dzisiaj już wiele diecezji takie katechizmy posiada. Niektóre z nich są barwne,
kolorowe i sugestywne, jak nowe podręczniki – katechizmy szkolne, przypominające nieraz
czasopisma młodzieżowe. Ich strony często są budowane na wzór stron internetowych, z
młodzieżowym słownictwem, poszczególne działania w swoim nazewnictwie nawiązują do
działań z obsługi komputera lub zachowań młodzieżowych74.
Z drugiej zaś strony czasami odzywają się głosy, że „książka to powinna być książka, jak
każda książka czarno – biała”. W tej sprawie chyba jednak najlepiej byłoby zapytać samych
zainteresowanych, może w formie jakiejś ankiety. Należy zbadać, czy rzeczywiście jest tak, że
nasi uczniowie rozumieją już tylko przekaz obrazkowy, czy może w dziedzinie wiary
potrzebują czegoś innego?
Omawiany tu Katechizm dla dzieci i młodzieży ks. Stanisława Piotrowskiego, w
koncepcji E. Młyńskiej należałoby przepracować: „zaktualizować treści, jak np. przykazania
kościelne, przemyśleć adresata i dobrać treści do poziomu nauczania, zweryfikować język –
zachować większą wierność sformułowaniom KKK, opracować lepiej graficznie”75.
Zdaniem A. Proniewskiego: „W okresie jego powstawania Katechizm mógł cieszyć się
powodzeniem i popularnością. Dzisiaj pojawiają się ciekawsze formy przekazu doktrynalnego
i bardziej atrakcyjne, biorące pod uwagę oczekiwania ludzi młodych, jak chociażby
YOUCAT. Katechizm może stanowić dobrą bazę do opracowania jego znowelizowanej
wersji, w której należałoby uwzględnić najnowsze rozwiązania techniczne i wizualizacyjne
formy”76.
Wielu twórców nowych katechizmów, nie łączy już I Komunii Świętej z
bierzmowaniem i bardzo słusznie, gdyż są to zupełnie inne okresy w życiu człowieka, na
różnych poziomach rozwoju. Przy obecnej ilości i jakości podręczników szkolnych, planując
nowy katechizm należy zadbać o szatę zewnętrzną, także o rozmiary i wagę tej pozycji, by
uczeń mógł ją swobodnie nosić ze sobą i sięgał po nią chętnie i z radością. Z całą pewnością,
73

„Czytajmy katechizm. Odwróćmy się od ogłupiającego przekazu płynącego z mediów. Pamiętamy jeszcze
niezwykle przenikliwe słowa papieża Benedykta XVI o tym, że naszą rzeczywistość zdominował "sobór mediów"?
Tak samo teraz dominuje "magisterium mediów". Czytajmy katechizm, uczęszczajmy na liturgię, przystępujmy do
sakramentów. Nie traćmy kontaktu z realnym życiem katolickim, które nie toczy się ani na Twittrze, ani w żadnej
z gazet”. Zob. T. Rowiński. Lepiej czytajmy katechizm niż. W: http://www.fronda.pl/blogi/jesien/lepiejczytajmy-katechizm-niz,35552.html [dostęp: 30.11.2014].
74
Zob. P. Krzyżewski. Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania Święty Wojciech. Poznań 2014.
75
Zob. Wywiad autoryzowany z Panią dr Elżbietą Młyńską Archidiecezjalnym Wizytatorem Katechetów
Świeckich i Zakonnych. (Archiwum autora).
76
Zob. Wywiad autoryzowany z J. M. ks. dr hab. Andrzejem Proniewskim Rektorem AWSD w Białymstoku na
temat Katechizmu dla dzieci i młodzieży. (Archiwum autora).
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myśląc o poprawkach, warto by przyjrzeć się niektórym elementom młodzieżowego
katechizmu YOCAT, np. układowi graficznemu, zastosowaniu obrazu.
Przede wszystkim, po 15 latach od wydania Katechizmu dla dzieci i młodzieży ks.
Stanisława Piotrowskiego, istnieje krzewiąca myśl, by opracować coś nowego. Potrzebny do
tego byłby zespół odpowiedzialny merytorycznie od podręczników, zespoły grafików,
katechetyków i praktyków, uczących w szkole na co dzień. Może warto, jak w innych
krajach, spróbować włączyć w to zadanie aktywną metodą projektu najzdolniejszych uczniów
i chętnych do współpracy rodziców. Wtedy z pewnością mogłoby powstać dzieło bardzo
pożyteczne dla dzieci i młodzieży, nie tylko na terenie diecezji, ale na szerszą skalę. Planując
nowy katechizm, należy się jeszcze bardziej zastanowić nad tym, jakimi środkami
komunikacji dotrzeć z nim do dzieci i młodzieży. Chodzi o to, by stał się on „książeczką
żywą”, chętnie czytaną i przyswajaną, a nie tylko kolejną, zalegającą półki księgarń, bibliotek,
czy domów77.
SUMMARY
Rev. Dr Stanisław Piotrowski (1921 – 2006), soldier of the Polish September
Campaign of 1939, prisoner of war, teacher of clandestine classes organizad in Poland during
the Second World War, member of Polish Home Army (AK), inmate of concentration
camp in Ostaszków, graduate of Catholic University of Lublin (KUL), catechist. Later
profesor and rector of the Archidiecesan Higher Clerical Seminary (AWSD); author of more
than 450 publications, including „Catechism for Children and Teenagers”.
The „Catechism for Children and Teenagers” was written for the spirit of catechetical
regeneration, after publishing „Catechism of the Catholic Church” in 1992 as a gift for High
Jubilee of Christianity in 2000. Catechism was provided with a foreword by the Archbishop
Stanisław Szymecki. Immediately following the foreword is a section of individual prayers.
Religious truths were comprised in 282 questions and answers. They have three parts:
profession of faith (the Apostles’ Creed), celebration of the sacramental mysteries and life in
Christ. In the third part, the author connected the Decalogue (Ten Commandments) with
Christian prayer. By doing so, he kept the same structure of the „Catechism of the Catholic
Church”.
„Catechism for Children and Teenagers” was very popular with catechists and
students. Today, years later, it can be used as a resource for different types of experts:
instructors of catechetics, teachers of religion, specialists of textbook formation and specialist
of textbook graphic design to work out the new cate-chism, which will use a language familiar
to children and teenagers and will use new graphic techniques. In the new version of this
book it is necessary to divide the different groups: one book for children and one book for
teenagers.

77

Zob. R. Czekalski. Księga wiary i wiedzy. W 20 rocznicę wydania katechizmu Kościoła Katolickiego. Warszawskie
Studia Pastoralne UKSW 16/2012 s. 48.
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Ks. mgr lic. Paweł Zubrzycki

Katechizm Siedlecki – wczoraj, dziś i jutro
Wśród wszystkich narzędzi katechetycznych najważniejsze miejsce zajmują
katechizmy. Ich znaczenie wynika z faktu, że orędzie jakie przekazują, jest uznane przez
pasterzy Kościoła za autentyczne i własne1. Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej Fidei
Depositum podkreślił, że katechizm to „norma nauczania wiary, jak również pożyteczne i
właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej” (s. 8). Każdy katechizm powinien wiernie i w
sposób uporządkowany przedstawiać nauczanie Pisma Świętego, żywej Tradycji w Kościele i
autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców, doktorów i
świętych Kościoła, by umożliwiać lepsze poznanie misterium chrześcijańskiego i ożywienie
wiary Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę wyjaśnienia nauki, które w ciągu dziejów Duch
Święty wskazał Kościołowi. Konieczne jest także, by pomagał rozjaśniać światłem wiary nowe
sytuacje i problemy, które w przeszłości nie istniały2. Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski
stwierdza, że „katechizm to skondensowane ujęcie prawd wiary mające na celu wspomaganie
kształtowania i rozwijania tejże wiary u wiernych oraz ułatwienie odniesienia prawd wiary do
życia wierzących3.
Kościół ma obowiązek zachować orędzie w jego nieskażonej czystości, integralne i
nienaruszone, ale także prezentować je ludziom naszych czasów w sposób możliwie jasny i
przekonujący4. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy Katechizm Siedlecki wypełnia tę
misję, o której wspomniał Benedykt XVI we wprowadzeniu do najnowszego katechizmu dla
młodych, mówiąc, że „katechizm to książka, która podaje, w co wierzy dzisiaj Kościół
katolicki i jak można wierzyć, kierując się rozumem”5.
Analizując dostępne artykuły i wywiady dotyczące Katechizmu Siedleckiego możemy
stwierdzić, że większość z nich ukazała się zaraz po jego opublikowaniu czyli w 2011 roku.
Podkreślano w nich, że nowy Katechizm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom katechetów
świeckich i duchownych, że jest pomocny w kształtowaniu i umacnianiu wiary oraz
chrześcijańskiego stylu życia, że wpisuje się w nurt nowej ewangelizacji oraz ukazuje w istocie
Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dlatego tez niniejszy artykuł
zawiera próbę odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób korzystać z Katechizmu Siedleckiego,
aby spełnić pierwotne założenia jego autorów? Celem bowiem Katechizmu jest przybliżenie
całego autentycznego orędzia chrześcijańskiego jak największej rzeszy ludzi, zwłaszcza tych
przygotowujących się do bierzmowania6.
1

Por. DCG 284.
Jan Paweł II. Konstytucja apostolska Fidei depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła
Katolickiego. 11 października 1992. OR 14:1993 nr 2 s. 4-6.
3
Katechizm Siedlecki. Siedlce 2011 s. 5.
4
Por. EN 3.
5
Benedykt XVI. Motu proprio zatwierdzające i ogłaszające Kompendium Katechizmu kościoła Katolickiego.
Watykan 28 czerwca 2005r.
6
Por. Katechizm Siedlecki. Siedlce 2011 s. 14.
2
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1. Potrzeba wydania Katechizmu Siedleckiego (wczoraj)
Już we wstępie Katechizmu Siedleckiego, biskup diecezji dostrzega potrzebę wydania
nowego katechizmu. Ta potrzeba uwidoczniła się szczególnie w dziedzinie przygotowywania
młodych ludzi do sakramentu bierzmowania. Na tym etapie bowiem inicjacja chrześcijańska
winna otrzymać swoją dojrzałą formę i stanowić oparcie w kształtowaniu całego
chrześcijańskiego życia. Świeccy i duchowni katecheci potrzebują nowego odniesienia dla
wypełniania misji zleconej im przez Kościół, a wszyscy wierni pomocy w dalszym
kształtowaniu i umacnianiu swej wiary i chrześcijańskiego stylu życia7.
W diecezji Siedleckiej od kilku pokoleń kandydaci do sakramentu bierzmowania
wędrowali z katechizmem „W oczekiwaniu na Ducha Świętego”. Katechizm ten
zredagowany przez ks. Romana Perza8, liczył już sobie kilkadziesiąt lat i doczekał się kilku
nieznacznie zmodyfikowanych wydań. Ks. Krzysztof Baryga9, po pogłębionej analizie
wspomnianej wyżej publikacji oraz po przeprowadzonych konsultacjach doszedł do
przekonania, iż należy zredagować nowy katechizm diecezjalny odpowiadający nowym
czasom i nowym wyzwaniom10.
Intencją zespołu redakcyjnego było przygotowanie pomocy, którą należy posługiwać się
na drodze rozwoju wiary, a nie przygotowanie książki, którą trzeba przerobić, zapamiętać i
zdać, przygotowując się do bierzmowania. Jednocześnie zespół redakcyjny nowego
katechizmu pragnął swoim opracowaniem wypełnić lukę, która powstała po wyczerpaniu się
ostatniego wydania katechizmu „W oczekiwaniu na Ducha Świętego”11.
Katechizm, oparty głównie na Katechizmie Kościoła Katolickiego, pomyślany jako
pewien rodzaj vademecum, obejmuje w sposób zwięzły(dzięki formie dialogowej) istotne i
podstawowe elementy wiary Kościoła. Z uwagi na tę jego zwięzłość, z łatwością mogą z niego
korzystać ci, którzy dopiero pragną poznać Drogę Życia, jak i każdy chrześcijanin, który
pragnie odnaleźć ożywczy zapał ewangelizacyjny i katechetyczny12.
2. Struktura katechizmu Siedleckiego (dziś)
Nowy Katechizm Siedlecki przybliża całe orędzie chrześcijańskie uporządkowane w
ramach czterech podstawowych części: wyznanie wiary, celebracja misterium
chrześcijańskiego, życie w Chrystusie i modlitwa chrześcijańska. Przybliżenie tego orędzia
dokonuje się w zróżnicowanej formie. Głównym źródłem podczas redakcji Katechizmu
Siedleckiego był Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku, który w języku polskim
został wydany w roku 1994. Tylko on bowiem nadaje głęboki oddech wolności i wprowadza
w bogate dziedzictwo wiary Kościoła i życia chrześcijańskiego13.
7

Tamże s. 5-6.
Ks. Roman Perz (1935-1991), były dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.
9
Ks. Krzysztof Baryga – aktualny dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.
10
Katechizm Siedlecki. Siedlce 2011 s. 11.
11
Tamże s. 13.
12
Por. Benedykt XVI. Motu proprio zatwierdzające i ogłaszające Kompendium Katechizmu kościoła
Katolickiego. Watykan 28 czerwca 2005r.
13
Por. D. Franków. Redakcja Katechizmu Siedleckiego. W: Teologiczne Studia Siedleckie 7: 2010 s. 195.
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Tab. „ Pytania, polecenia i myśli” w Katechizmie Siedleckim
Część katechizmu

Część I

Dział I
Dział II A
Dział II B
Dział II C
Razem
Część II Dział I
Dział II
Razem
Część III Dział I
Dział II
Razem
Część IV Dział I
Dział II
Razem
Razem

Ilość pytań
i
odpowiedzi
12
18
31
36
97
8
63
71
31
33
64
21
7
28
260

Ilość poleceń
(w tym odnoszących się
do nauczania Biskupa
Siedleckiego)
3 (1)
7 (4)
8 (2)
8 (2)
26 (9)
6 (2)
22 (6)
28 (8)
9 (3)
9 (0)
18 (3)
10 (3)
5 (2)
15 (5)
87 (25)

Ilość myśli
(w tym z nauczania
Biskupa Siedleckiego)
7 (3)
6 (1)
9 (3)
12 (3)
34 (10)
9 (3)
18 (8)
27 (11)
8 (3)
7 (0)
15 (3)
18 (6)
10 (4)
28 (10)
104 (34)

Opracował: ks. Krzysztof Baryga
Pytań i odpowiedzi jest 260, poleceń jest 87, z czego 25 odnosi się do nauczania byłego
Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, wybranych myśli jest 104, w tym 34
odnoszące się do nauczania biskupa. Polecenia adresowane są zwłaszcza do katechetów,
którzy mają je wykorzystać w pracy z mniejszymi zespołami uczniów w kołach
zainteresowań. A dla dorosłych czytelników mogą podpowiadać kierunek indywidualnych
poszukiwań dla poszerzenia wiedzy religijnej. Polecenia obejmują te kwestie, które nie
znalazły się w podstawowej części Katechizmu czyli w pytaniach i odpowiedziach14.
Wybrane myśli zaś, to krótkie wypowiedzi mistyków, świętych, ojców i doktorów
Kościoła, pisarzy pierwszych wieków chrześcijaństwa, małe fragmenty tekstów modlitw z
ksiąg liturgicznych, a także fragmenty z dzieł autorów współczesnych. Te krótkie cytaty, w
swojej treści ściśle powiązane z poprzedzającymi je prawdami wiary w pytaniach i
odpowiedziach, są szkołą życia chrześcijańskiego, prezentują bowiem postawy, jakie możemy
przybierać w relacji do Boga i drugiego człowieka15.
14
15

Tamże.
Tamże.
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Katechizm Siedlecki w każdej z czterech części zawiera cenne „dodatki”. To one
najczęściej stanowią materiał do memoryzacji w nauczaniu katechetycznym: symbole
wiary(cz. I – dział III), teksty liturgiczne(cz. II – dział III), katalog przykazań,
błogosławieństw, cnót i grzechów(cz. III –dział III) oraz teksty wspólnych modlitw(cz. IV –
dział III)16.
Katechizm ten został też wzbogacony o „aneksy”, mające na celu przybliżenie
wybranych faktów o Kościele powszechnym i Kościele siedleckim. Te aneksy to m. in.: papież
Benedykt XVI i jego poprzednik święty Jan Paweł II, podstawowe informacje o Kościele
siedleckim(historia, patronowie, sanktuaria), wskazania dla duszpasterzy diecezji Siedleckiej
w sprawie udzielania sakramentów, z Biskupem Siedleckim w drodze do bierzmowania,
sakrament bierzmowania w dokumentach Kościoła, formularz protokołu z wizytacji
katechetycznej przed bierzmowaniem, wykaz wybranych stron internetowych pomocnych w
procesie formacyjnym przygotowującym do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz wykaz
skrótów17.
Katechizm Siedlecki miał swój diecezjalny dzień promocji (26.05.2011r.) z udziałem
biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, zespołu redakcyjnego, recenzenta ks. dr. hab. Andrzeja
Kicińskiego oraz licznych reprezentantów wielu diecezjalnych instytucji i wspólnot. We
wprowadzeniu do Katechizmu Siedleckiego jego redaktorzy zachęcają katechetów i
katechizowanych do znalezienia odpowiedniego czasu na lekturę i medytację bogatej treści
tego katechizmu, treści ściśle związanej z naszym chrześcijańskim życiem oraz do pracy
indywidualnej i zespołowej, do lektury i refleksji, do dyskusji i świadectwa18.
3. Katechizm Siedlecki na jutro
Katechizm Siedlecki, tak jak Katechizm Kościoła Katolickiego, zwraca szczególną
uwagę na wykład doktrynalny. Został ukierunkowany na dojrzewanie wiary, na jej
zakorzenienie w życiu i promieniowanie nią przez świadectwo (KKK23). Podobnie jak
Katechizm Kościoła Katolickiego nie proponuje adaptacji wykładu i metod katechetycznych,
jakich wymagają zróżnicowania kultury, wieku, życia duchowego oraz sytuacji społecznych i
eklezjalnych tych, do których kieruje się katechezę (KKK 24)19.
Jeśli chcemy innych wprowadzać w prawdy wiary, liturgie, życie chrześcijańskie i w
modlitwę, to należy pamiętać, że drogę inicjacji chrześcijańskiej przemierza się razem – także
za pomocą Katechizmu Siedleckiego20.
Ks. prof. Andrzej Kiciński w swojej recenzji do Katechizmu Siedleckiego napisał o
kilku niedociągnięciach występujących w Katechizmie. Katechizm Siedlecki musi poprawić
swoje niedoskonałości, aby mógł sprostać w rozwoju wiary „na jutro”. Mowa jest tutaj o braku
numeracji ciągłej poszczególnych punktów Katechizmu, używania tekstów dokumentów
16

Katechizm Siedlecki. Siedlce 2011 s. 10.
Por. D. Franków. Redakcja Katechizmu Siedleckiego. W: Teologiczne Studia Siedleckie 7: 2010 s. 195.
18
Katechizm Siedlecki. Siedlce 2011 s. 14.
19
Por. Tamże s. 13.
20
K. Baryga. Katechizm Siedlecki pomocą w nauczaniu katechetycznym. W: http://diecezja.radiopodlasie.pl/?
pageId=62&id=159 [23.02.2015r.].
17
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Soboru Watykańskiego II w starym tłumaczeniu, błędy w używaniu skrótów dokumentów
kościelnych, czy też zbyt duża liczba używanych cudzysłowów21. Jednak powszechnie
wiadomo, że wszystkie ludzkie działania są niedoskonałe. Zauważa to Biskup Siedlecki we
wstępie do Katechizmu, gdzie pisze: „jestem świadomy, że to opracowanie katechizmu nie
jest doskonałe i że będzie wymagało dalszych prac nad nim”22. Redaktorzy Katechizmu
również mówią o pewnych niedociągnięciach: „zespół jest świadomy niedoskonałości
pierwszego wydania tego katechizmu”, co więcej, na wyróżnienie zasługuje ich prośba „o
uwagi i sugestie, które mogłyby zostać uwzględnione przy kolejnym wydaniu katechizmu, to
wydanie traktują bowiem jako robocze”23.
Katechizm Siedlecki jest próbą i propozycją odpowiedzi na wyzwania i pytania w
dziedzinie życia wiarą. Zapewne nie jest wystarczająco dopracowany. Można powiedzieć, że
jest księgą otwartą i czeka na dopowiedzenia i udoskonalenia24. Świat w którym żyjemy ciągle
się zmienia i w jakiś sposób stale na nas wpływa. To wszystko, co kwestionuje nas jako
wierzących, czyli stawia nam pytania dotykające naszej wiary, i co domaga się uzasadnienia
wiary i nadziei płynących ze znajomości Chrystusa (zob. 1P 3,15), stanowi też okazję do
wzmocnienia naszej ufności położonej w Chrystusie25. Na te pytania i założenia odpowiada
Katechizm Siedlecki sięgając nie tylko do spraw dzisiejszych ale także „na jutro”.
***
Podsumowując powracamy do pytania początkowego – jak korzystać z Katechizmu
Siedleckiego, aby spełniał on dziś pierwotne założenia jego autorów? Na to pytanie
odpowiedzi udziela nam papież Benedykt XVI, we wstępie do Youcat pisze: „Niektórzy
mówią mi, że katechizm nie interesuje dzisiejszej młodzieży; ale ja nie wierzę w to i jestem
pewien, że mam rację. Młodzież nie jest tak powierzchowna, jak się jej to zarzuca; młodzi
ludzie chcą wiedzieć, na czym naprawdę polega życie [...]. Młodzi przyjaciele, powinniście
znać to, w co wierzycie; powinniście znać waszą wiarę tak samo dokładnie, jak specjalista
informatyk zna system operacyjny komputera; powinniście znać ją tak, jak muzyk zna
wykonywany utwór; tak, powinniście być o wiele głębiej zakorzenieni w wierze niż pokolenie
waszych rodziców, abyście mogli z mocą i zdecydowanie stawiać czoła wyzwaniom i pokusom
dzisiejszych czasów. Dlatego proszę was: studiujcie katechizm z pasją i wytrwale!
Poświęcajcie na to swój czas! Zgłębiajcie go w zaciszu waszego pokoju, czytajcie go razem,
jeśli jesteście parą przyjaciół, twórzcie grupy i zespoły studyjne, wymieniajcie przemyślenia w
Internecie. Tak czy inaczej, prowadźcie dialog na temat waszej wiary26.

21

Por. A. Kiciński. Katechizm Siedlecki. W: Teologiczne Studia Siedleckie 7: 2010 s. 208-210.
Katechizm Siedlecki. Siedlce 2011 s. 7.
23
Tamże s. 13.
24
Por. Z. Kiernikowski. Katechizm Siedlecki w służbie inicjacji chrześcijańskiej. W: Teologiczne Studia
Siedleckie 7: 2010 s. 183.
25
Tamże s. 184.
26
Por. Benedykt XVI. Przedmowa Benedykta XVI do Youcat. OR 331:2011 nr 3 s. 13.
22
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Zatem Katechizm Siedlecki rozpoczął na nowo proces katechetyczny w swojej diecezji i
nie tylko. Odpowiedział na pytanie o przyszłość wiary „na jutro”. W tym procesie nie chodzi
o ukształtowanie kogoś idealnego, ale o to, by człowiek mógł poznać, co to znaczy żyć z mocy
chrztu, jakie postawy przyjmować wobec określonych sytuacji czy trudnych wydarzeń, które
poniekąd przekreślają życie widziane tylko w kategoriach tego świata; jak reagować na pokusy
podsuwane przez świat; jak pytać Pana Boga o Jego zamysł, jak poznawać Jego wolę przez
modlitwę, przez Słowo Boże, przez liturgię. Chrześcijanie bowiem nie są ludźmi lepszymi,
doskonalszymi, ale są ludźmi oświeconymi Duchem Świętym, którzy żyją w świecie takim,
jaki on jest, z tymi problemami, z jakimi borykają się wszyscy ludzie, wiedząc, że ich
rozwiązaniem jest przyjęcie tajemnicy krzyża Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i
zmartwychwstania, nie zaś unikanie tych problemów czy szukanie innych rozwiązań poza
Bogiem27.
Zgadzam się z opinią ks. Andrzeja Kicińskiego, że stoi teraz trudne wyzwanie przed
tymi, którzy będą się posługiwali Katechizmem Siedleckim, aby przeczytali wstęp i cały
Katechizm w takim duchu, w jakim został napisany28.
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mgr lic. Izabela P. Piątek-Belina

Prawda was wyzwoli – włoski katechizm dla dorosłych
Katecheza dorosłych stanowi jeden z głównych tematów, który Kościół katolicki
uważał i uważa po dzień dzisiejszy za szczególnie ważny. Zagadnienie to jest dziś wyjątkowo
aktualne ze względu na kontekst kulturowy w jakim żyje współczesny dorosły, który
paradoksalnie, poszukuje swej religijności, niestety coraz dalej od prawdziwego źródła. Jak
przypomina Kazimierz Misiaszek „Kościół od początku swojego istnienia kierował katechezę
przede wszystkim do dorosłych”1, ponieważ to właśnie dorośli są jej podstawowymi
adresatami, a zarazem podmiotami życia i działania wspólnoty Ludu Bożego (por. DCG 20;
CT 43). To oni są odpowiedzialni za wzbudzanie wiary u młodszych pokoleń. Jako rodzice
są pierwszymi nauczycielami i wychowawcami swoich dzieci, stanowiąc w ten sposób pomost
w komunikacji Kościoła z młodym pokoleniem2. Przekładają najważniejsze treści wiary z
trudnego języka teologii na język dzieci i młodzieży. Dlatego bez wahania należy przyznać, że
katecheza dorosłych spełnia ważną funkcję w katechezie dzieci i młodzieży.
Mając na uwadze ogromne znaczenie posługi pastoralnej ukierunkowanej na dorosłych,
biskupi włoscy poświecili II Convegno Nazionale dei Catechisti3 (1992) katechezie osób
dorosłych, którego efektem jest publikacja nowego katechizmu dla dorosłych La verità vi farà
liberi (Prawda was wyzwoli, 1995)4, będącego aktualizacją poprzedniego katechizmu z 1981r.
Signore, da chi andremo? (Panie, do kogo pójdziemy?). Pomimo że trzy lata wcześniej ukazał się
Katechizm Kościoła Katolickiego – oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności
kościoła katolickiego – nie wykluczał on powstania innych katechizmów lokalnych5.
Enzo Biemmi przytacza w swoich pracach wyniki badań6 przeprowadzonych w
tamtych latach odnośnie religijności Włochów. Wykazały one, że znaczna część
społeczeństwa definiuje się jako katolicy, przyznaje się do wiary w Chrystusa i – całkowicie
1

K.
Misiaszek.
Katecheza
dorosłych.
W:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/km_katecheza_doroslych.html [28.02.2015 r.].
2
Zob. D. Belina. „Orientierung Religion” – podstawa programowa nauczania religii katolickiej w Szwajcarii
niemieckojęzycznej. W: „Katecheta” 58:2014 nr 6 s. 9.
3
II Convegno Nazionale dei Catechisti – drugi Kongres Narodowy Katechetów (tł. własne)
4
La Direzione dell’Ufficio catechistico nazionale Roma. La Catechesi e il Catechismo degli Adulti. Orientamenti e
proposte.
20.05.1995,
http://www.chiesacattolica.it/ucn/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_catechistico_nazionale/00007785_Anno_199
5___La_Catechesi_e_il_Catechismo_degli_Adulti.html [2.3.2015].
5
Por. Jan Paweł II. Konstytucja apostolska Fidei depositum, p.4; Katechizm Kościoła Katolickiego, p.11.
6
Były to badania przeprowadzone w połowie lat 90-tych przez Università Cattolica. Próba badawcza to osoby
narodowości włoskiej w wieku 18 - 74 lata (łącznie 4.500 osób). Dokładana analiza wyników badań zawarta jest
w: V. Cesareo i inni. La religiosità in Italia. Mondadori 1995; F.Garelli. Forza della religione e debolezza della fede.
Il Mulino 1996.
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lub w większej części – akceptuje nauczanie Kościoła7. Niestety niepokoi fakt, że osoby
deklarujące wiarę, jednocześnie nie negują akceptacji spirytyzmu i okultyzmu. Można zatem
wywnioskować, że Kościół we Włoszech w swojej codzienności konfrontuje się z katolikami,
którzy w dość różny, a czasem dowolny sposób, interpretują sens i przynależność do wiary
katolickiej8. Franco Garelli określił typologię religijności we Włoszech wyszczególniając 5
grup, z których najliczniejszą stanowią katolicy okazjonalni, następnie regularnie
praktykujący, obojętni lub krytykujący, walczący i ostatnia grupa to niewierzący9.
Kościół we Włoszech zajmujący się głoszeniem Ewangelii dorosłym, będąc świadom
tych problemów, poszukuje nieustannie nowych dróg, by poprowadzić ich ku Prawdzie.
Odpowiedzią na to poszukiwanie może być katechizm dla dorosłych (skrót CdA) La verità vi
farà liberi (Prawda was wyzwoli, 1995).
W te właśnie tematykę wpisuje się niniejszy artykuł. Zamierzeniem nie jest
wyczerpujące przedstawienie tematu religijności osób dorosłych. Chodzi natomiast o
zwrócenie uwagi na specyfikę dorosłej osoby wierzącej: na pojmowania przez nią świata
transcendentnego, na jej tożsamość chrześcijańską i problemy jakim musi stawiać czoło w
zlaicyzowanym świecie. Przybliżenie polskiemu czytelnikowi włoskiego Katechizmu dla
dorosłych pomoże skonfrontować czytelnikowi polskie publikacje oparte na Katechizmie
Kościoła Katolickiego.
1. Dorośli, czyli kto?
Być dorosłym w XXI wieku stało się zadaniem znacznie trudniejszym niż dawniej.
Mogłoby wydawać się to banalnym stwierdzeniem, jak: „kiedyś młodzież była lepsza”, jednak
wydaje się ono być całkiem trafne, biorąc po uwagę fakt, że „współcześni dorośli” żyją w
świecie ciągle zmieniającym się, nacechowanym szybkimi przemianami w rozwoju technologii
i konsumpcjonizmem, który powoduje dezorientację i zagubienie. Papież Jan Paweł II,
opisując społeczeństwo europejskie, w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, stwierdza, że
jest ono chore na horyzontalizm10, czyli światopogląd, według którego cała istota ludzka
sprowadza się jedynie do wymiaru doczesnego, negując tym samym wymiar transcendentny11.
Podobne stanowisko wyraził Benedykt XVI podczas przemówienia z 22.12.2011 r.
skierowanego do kardynałów Kurii Rzymskiej. „Alla fine dell’anno, l’Europa si trova in una
crisi economica e finanziaria che, in ultima analisi, si fonda sulla crisi etica che minaccia il
Vecchio Continente. Anche se valori come la solidarietà, l’impegno per gli altri, la
responsabilità per i poveri e i sofferenti sono in gran parte indiscussi, manca spesso la forza

7

E. Biemmi. Annunciare il vangelo agli adulti. http://www.credereoggi.it/upload/1999/articolo111_7.asp
[2.3.2015 r.].
8
F. Garelli. Forza della religione..., s. 122.
9
Tamże, s. 92. Ten rodzaj typologii został wyodrębniony na podstawie trzech wskaźników religijności - jeden
subiektywny: znaczenie religii w życiu prywatnym i dwa obiektywne: uczestnictwo w Mszy Św. i przynależność
do wspólnot religijnych.
10
Jan paweł II. Ecclesia in Europa. n. 34.
11
M. Chmielewski. Duchowość a Horyzontalizm Społeczeństwa Europejskiego. W: Soter 45:2006 n.17. s. 19-26.
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motivante, capace di indurre il singolo e i grandi gruppi sociali a rinunce e sacrifici”12. Papież
stwierdził, że kryzys ekonomiczny, z którym boryka się Europa, wynika przede wszystkim z
kryzysu wartości moralnych. Podkreśli też fakt, że pomimo braku negacji wartości takich jak
solidarność, czy odpowiedzialność za biednych i cierpiących, niestety brak jest często „siły
motywującej” skłaniającej do ewentualnych wyrzeczeń czy poświęceń na rzecz
potrzebujących.
Do tych czynników o charakterze kulturowym, można dołączyć te natury
psychologicznej, z punktu widzenia której, dorosły znajduje się w procesie ciągłego rozwoju.
Nie jest się dorosłym, lecz dorosłym się staje. Naukowcy z dziedziny psychologii skłaniają się
ku dwóm głównym liniom badań nad dorosłością. Pierwszą reprezentuje J. Fowler13. Ta
ścieżka badań to kontynuacja prac Piaget’a dotycząca rozwoju poznawczego, jak i badań
Kohlberg’a nad rozwojem moralnym. Fowler proponuje analizę etapów rozwoju wiary,
opierającą się na wewnętrznej logice rozwoju psychologicznego i moralnego. Druga linia
badań dotyczy teorii psychospołecznych, wyraźnie akcentujących sytuacje, którym dorośli
stawiają czoła w swojej codzienności. Dojrzewanie duchowe i rozwój wiary wydaje się być
mocno od nich uzależniony. Autorzy, skłaniający się ku tej teorii, to w szczególności Erik
Erikson, Robert Kegan e Daniel Levinson14. Badania te wykazały, że istnieją kolejno
następujące po sobie etapy rozwoju, posiadające specyficzne sobie cechy, i przez które każdy
musi przejść. Jednak daje się zauważyć pewna cecha wspólna. W procesie dorastania
powszechne jest doświadczanie „kryzysów”. Rzeczywistość nas otaczająca to kompilacja
ciągłego podejmowania decyzji, momentów zwątpienia, czy załamania, ale także momentów
satysfakcji i zadowolenia. Kryzysy są także nieodłącznym elementem dojrzewania wiary,
która będąc relacją z Bogiem, oczyszcza się poprzez próby, którym poddawany jest człowiek,
poprzez upadki ale i zwycięstwa. Każdy kryzys, dotyczący nie tylko wiary, stanowi ponadto
doświadczenie śmierci i życia, które łączą się w Jezusie Chrystusie, w Jego męce, śmierci i
zmartwychwstaniu.
Aktualne zatem będą pytania: Jakie są relacje pomiędzy dorosłym a Bogiem? Jak dorosły
przeżywa przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej? Jak głęboka i prawdziwa jest jego wiara?
Towarzyszenie dorosłym w przeżywaniu ich kryzysów, nie pozostawianie ich samym sobie w
tak trudnych momentach życia i wspólne poszukiwanie drogi ku Prawdzie jest pilnym
zadaniem Kościoła. Dlatego też katechizm La verità vi farà liberi, skierowany został do
dorosłych, z nadzieją, że moc światła wypływająca z osoby Chrystusa, wskaże im pewną i
bezpieczną drogę ku życiu wiecznemu. Fundamentalnym celem katechizmu jest ułatwienie
spotkania dorosłych i Chrystusa, w obliczu świadomej i głęboko uformowanej wiary. Jako
12

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI agliI Em.mi Signori Cardinali, alla Curia Romana e alla Famiglia
Pontificia per la presentazione degli Auguri Natalizi. Sala Clementina 22.12.2011, http://www.ratzinger.it/allacuria-romana-per-gli-auguri-di-natale-2011/ [2.3.2015 r.].
13
Zob. P. Socha. Teolog jako psycholog: koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera. W: Duchowy rozwój
człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Red. P. Socha. Kraków 2000, s. 165-189.
14
Szczegółową analizę etapów rozwoju człowieka dorosłego, opartą o teorię Levinsona, podjął A. Kiciński.
Dorosły jako podmiot katechezy. W: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Red. K. Misiaszek. Warszawa
2002 s. 141-158.
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swego rodzaju narzędzie ma on służyć formacji chrześcijan w wierze: poprzez słuchanie
Słowa Bożego, uczestnictwo w życiu sakramentalnym i modlitwy ̶ świadome i szczere,
świadectwo życia i zaangażowanie eklezjalne. „W czasach zmian kulturowych, wspólnota
chrześcijańska ukazuje sens wiary, w każdym obszarze życia wspólnotowego i społecznego,
tylko poprzez misyjną obecność dojrzałych chrześcijan, świadomych bogatego dziedzictwa
prawdy, którego są przedstawicielami i potrzeby dawania wiernego świadectwa własnej
tożsamości chrześcijańskiej”15.
2. Katechizm dla dorosłych
Tytuł katechizmu La verità vi farà liberi (Prawda was wyzwoli) został zaczerpnięty z
Biblii, a dokładniej z Ewangelii św. Jana (J 8,32). Prawda i wolność są wartościami, do
których dąży każde serce. Wolność człowieka, fundament samorealizacji, łączy się ściśle z
prawdą, którą odnajdujemy w Jezusie Chrystusie – Słowie Bożym, Prawdzie absolutnej. Być
uczniem Chrystusa, podążać za Nim jest równoznaczne z przyjęciem łaski, którą nas obdarza
i otwarciem serc na dialog z Najwyższym. W tym doświadczeniu wspólnoty, każdy zdolny
będzie do odnalezienia sensu swojego istnienia i otrzyma światło prawdziwego życia. «Ja
jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał
światło życia» (J 8,12). W tym dążeniu do Prawdy pomocnym może być włoski katechizm
dla dorosłych wydany w 1995 r., który jest najdojrzalszym owocem nauczania Magisterium
Kościoła i Kościoła włoskiego odnoszącego się do katechizacji dorosłych16. CdA jest książką
wiary, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Włoch jak i Stolicę Apostolską, służącą
jako pomoc w żywej katechezie we wspólnocie osób wierzących.
2.1 Struktura CdA
Biorąc do ręki CdA mamy przed oczyma ponad sześćset stronnicową książkę, o dość
złożonej strukturze. Jednak po bliższym zapoznaniu się ze spisem treści przekonujemy się o
jej przejrzystości i logicznym układzie. Katechizm składa się z trzech części, które odnoszą się
do Osób Trójcy Świętej: w Chrystusie, w jedności z Duchem Świętym, ku Bogu. Taki układ
tematyczny w pewien sposób „wymusza” szczegółowe argumenty, jednak katechizm nie może
być traktowany jako „encyklopedia teologiczna”, lecz jako „przewodnik” zawierający Dobrą
Nowinę o Zbawieniu, czy też rozważanie które posłuży za inspirację i zachętę do pełnego
przeżywania życia w jedności z Bogiem17.

15

Por. Conferenza Episcopale Italiana. Lettera dei Vescovi per la riconsegna del testo Il rinnovamento della
catechesi. 12, http://www.educat.it/documenti/download/Il%20Rinnovamento%20della%20Catechesi_sito.pdf
[21.02.2015].
16
Przy omawianiu nauczania Magisterium Kościoła należy odnieść się do następujących dokumentów: Ogólna
Instrukcja Katechetyczna 1972 zastąpiona przez Dyrektorium Ogólne o Katechizacji z 1997; Obrzęd
chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych (OCWD) 1972; Catechesi Tradendae, adhortacja apostolska Jana Pawła
II z 1977r.; Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992. W obrębie Kościoła we Włoszech: Il rinnovamento della
catechesi 1970; ostatnie wydanie Katechizmu dla dorosłych z 1995 La verità vi farà liberi.
17
Por. L. Meddi. Itinerari con il catechismo degli adulti. W: Via, Verità e Vita 154:1995, nr 44 s. 39-46.
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Kardynał Camillo Ruini, we wstępie do katechizmu zatytułowanym Presentazione,
szczegółowo przedstawia jego strukturę18. Tekst składa się z 32 rozdziałów, podzielonych na
3 części, które poprzedzone są wprowadzeniem. Są to dwa rozdziały: jeden na temat
człowieka poszukującego Boga, drugi o objawieniu i wierze. Dalsza struktura katechizmu
przedstawia się następująco.
Część pierwsza, podzielona na trzy sekcje, ukazuje poprzez działalność i nauczanie
Chrystusa, objawienie i zapowiada to, co jest fundamentem nauczania chrześcijańskiego.
Sekcja pierwsza dotyczy Dobrej Nowiny (rozdz. 3) i daru wolności i wspólnoty (rozdz. 4). W
sekcji drugiej przybliżone zostaje Misterium Paschalne, mówiące o znakach zapowiadających
Królestwo (rozdz.5), śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (rozdz. 6-7); sekcja trzecia
natomiast poświęca ponad 50 stron głębi tajemnicy Chrystusa: Chrystus – Syn Boży stał się
człowiekiem (rozdz. 8), jedność Trójcy Świętej (rozdz. 9), Chrystus początkiem i końcem
(rozdz. 10).
Druga część zaprasza do spotkania Chrystusa zmartwychwstałego w Kościele
ożywionym przez Ducha Świętego. Przedstawiony jest zarys historyczny i teologiczny
Kościoła oraz jego misja (sekcja pierwsza, rozdz. 11-13); Słowo Boże i Sakramenty (sekcja
druga, rozdz. 14-18); Kościół jako komunia miłości, której tajemnica odzwierciedla się w
obliczu Maryi (sekcja trzecia, rozdz. 19-20).
Trzecia część, już ostatnia, nakreśla obraz chrześcijanina, który odradza się w Kościele
i żyje jako Syn Boży, osoba urzeczywistniająca swoją wolność kierując się Ewangelią (sekcja
pierwsza, rozdz. 21-24). Wyraźnie wybrzmiewa zaproszenie do modlitwy, służby bliźniemu,
do życia według Dekalogu i przykazania miłości, do zaangażowania społecznego i
politycznego (sekcja druga, rozdz. 25-30). Ostateczne spotkanie z Bogiem, wypełnienie się
czasu, jest kresem wędrówki człowieka, która prowadzi do Ojca (sekcja trzecia, rozdz. 3132).
Każdy rozdział składa się z konkretnych, powtarzających się elementów: tytuł, krótki
fragment zaczerpnięty z Biblii, obraz sztuki włoskiej i streszczenie omawianych argumentów
(zapisane kursywą). Kolejnym elementem są ponumerowane podrozdziały traktujące dany
temat: zawierają one liczne odniesienia do Pisma Świętego jak i nauczania Magisterium
Kościoła; nie brak także ikonografii chrześcijańskiej i odniesień do włoskich świętych. Przy
tytule każdego podrozdziału podane jest odniesienie do Katechizmu Kościoła Katolickiego
(KKK); w niebieskich ramkach krótka myśl podsumowująca, na marginesach natomiast
liczne są odniesienia do innych punktów wewnątrz CdA bądź KKK. Każdy rozdział kończy
się Per l’itinerario di fede, składającym się z czterech elementów: 1. Riflettere e interrogarsi streszczenie rozdziału z pytaniami do własnej refleksji; 2. Ascoltare e meditare la Parola –
lektura fragmentu Słowa Bożego; 3. Pregare e celebrare – inne teksty biblijne lub liturgiczne
wspomagające modlitwę; 4. Professare la fede – krótkie zdania, „złote myśli” dotyczące
wyznania wiary.

18

Por. C. Ruini. Presentazione. W: La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti. Roma 1995.
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2.2. To, co niewypowiedziane słowami, czyli obrazy w CdA
Analizując strukturę CdA, nie można pominąć i przemilczeć licznych obrazów w nim
zawartych. Ze względu na ograniczenia niniejszego artykułu, przybliżone zostaną tylko
cztery wybrane, poprzedzające Wprowadzenie i kolejno następujące po sobie trzy części
katechizmu.
Pierwszy obraz to, pochodząca z V wieku mozaika, I cervi alla fonte znajdujący się w
Mauzoleum Galla Placidia w Ravennie. Przedstawia on dwie łanie otoczone pędami roślin.
Zwierzęta zbliżają się do źródła, namalowanego centralnie, by napić się z niego. Woda może
być symbolem orzeźwienia, ale i obietnicy zbawienia: definiuje przymierze pomiędzy Bogiem
i człowiekiem. Obraz opatrzony jest tekstem Psalmu 42, 2-3: «Jak łania pragnie wody ze
strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego:
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?» oraz 43, 3 «Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych
przybytków!». Obraz ten wybrano bardzo trafnie, gdyż jak wspomniano we wcześniejszej
części artykułu, dwa rozdziały Wprowadzenia mówią o człowieku poszukującym Boga, a
spragnione wody łanie są symbolem duszy spragnionej Chrystusa19.
Drugi obraz, poprzedzający pierwszą część, to mozaika Il Buon Pastore, podobnie jak
poprzedni znajdujący się w Mauzoleum Galla Placidia w Ravennie. Ukazuje pastwisko, na
którym zebrane owce zbliżają się do Chrystusa – Pasterza trzymającego i opierającego się o
krzyż. Jezus ubrany jest w złotą tunikę symbolizującą Jego Boską naturę. Krzyż – symbol
zwycięstwa Jezus trzyma w lewej dłoni, natomiast prawą karmi owce. Mozaika obrazuje
Chrystusa posłanego przez Ojca, który karmi swoją owczarnię ofiarą z krzyża, czyli Sobą. Tę
część katechizmu streszczają słowa z Ewangelii św. Mateusza: «Wszystko przekazał Mi
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu
Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię» (Mt 11, 27-28).
Trzeci obraz, rozpoczynający część drugą, to La Cupola della Pentecoste, XII wieczna
mozaika, którą można podziwiać w Bazylice św. Marka w Wenecji. Przedstawia ona zesłanie
Ducha Świętego i początki Kościoła – tematyka kolejnych rozdziałów katechizmu.
Centralne miejsce obrazu zajmuje gołębica na tronie symbolizująca Ducha Świętego, od
której rozchodzą się srebrne promienie ku dwunastu Apostołom, spoczywając na ich
głowach. Pomiędzy 16 oknami znajdującymi się dookoła kopuły, przedstawione są ludy
wśród których Apostołowie, natchnieni Duchem Świętym, głosili Dobrą Nowinę Chrystusa.
«Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze
powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich,
który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich» (Ef 4, 4-6).
W trzecią, ostatnią już część katechizmu wprowadza nas mozaika z XII wieku La
Gloria Della Croce znajdujący się w Bazylice Św. Klemensa w Rzymie. «Czy to świat, czy
19

Por. C. Ricci. Il sepolcro di Galla Placidia in Ravenna. Parte IV. W:Bollettino d’Arte. 1914
http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1344437629500
_2_-_C._Ricci_p._141.pdf; P. Toesca. Storia dell'Arte Italiana. Vol. 1. Torino 1914, s. 183-184.
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życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś
Chrystusa, a Chrystus ̶ Boga» (1 Kor 3, 22-23). W tych słowach z Pierwszego Listu do
Koryntian zawiera się cały sens naszego życia i wiary. Obraz jest bardzo bogaty w szczegóły,
lecz najważniejsze z nich to: centralnie przedstawiony Jezus Chrystus na krzyżu obrazujący
główne przesłanie wiary chrześcijańskiej. U Jego boku są Maryja i Jan, zaś na krzyżu
dwanaście gołębic symbolizuje Apostołów niosących światu Dobrą Nowinę w mocy Ducha
Świętego. Na samej górze widnieje dłoń Boga Ojca połączona z krzyżem, która wskazuje na
Chrystusa wypełniającego wolę Ojca. U podnóża krzyża widnieją cztery rzeki symbolizujące
cztery strony świata. Z ofiary krzyża wypływa źródło łaski, które daje życie całemu światu.
Bogata roślinność, otaczająca sceny z życia codziennego ludzi, którzy wykonywali swoją pracę
i codzienne obowiązki, ukazuje życie wspólnoty Kościoła połączonej z Jej głową –
Chrystusem. Poniżej krzyża można dostrzec pawie, które w ikonografii chrześcijańskiej są
symbolem nieśmiertelności jak i spragnione łanie, pijące ze źródła – symbol duszy
spragnionej Boga.
Bogata ikonografia zawarta w CdA poza przybliżeniem cennego dorobku sztuki
włoskiej, zachęca także do kontemplacji i do wewnętrznego dialogu z Bogiem20. Każdy obraz
nie tylko oddziałuje na zmysł wzroku ale dotyka także serc; poprzez bogactwo kolorów
przekazuje nam wiarę, wzbudzając w człowieku refleksję nad dobrem i złem.
***
Katechizm dla dorosłych La verità vi farà liberi jest dowodem na to, że Kościół
katolicki we Włoszech poważnie potraktował zalecenia zawarte w posoborowych
dokumentach katechetycznych dotyczących katechezy dorosłych, mówiących o tym, że to
właśnie ludzie dorośli są pierwszymi i podstawowymi adresatami katechezy. Włoski Kościół
wydając omawiany katechizm podjął wysiłek wyjaśnienia prawd wiary ludziom dorosłym
zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego za pomocą prostszego i „mniej
teologicznego” języka. Może on być wykorzystany do lektury indywidualnej, ale z przyjętego
przez autorów założenia przeznaczony jest do wspólnego rozważania w parafiach w ciągu
całego roku liturgicznego. Katechizm oferuje bogatą antologię tekstów biblijnych
wykorzystanych do analizy konkretnego tematu, modlitwy jak i medytacji nad historią
Zbawienia. Proponuje także lekturę Pisma Świętego, refleksję nad Credo, celebrację
sakramentów – szczególnie Eucharystii, podkreśla znaczenie przykazania miłości. Zawarta w
nim argumentacja może być wykorzystana do formacji osób dorosłych, odpowiadając na
różne wymagania indywidualne związane z życiem codziennym: pracą, ekonomią, mediami
czy polityką, uwzględniając różnorodność problemów społecznych jak bezrobocie, czy
wykluczenie związane z postępem technologicznym, a tym samym oferując różne narzędzia
do lektury i interpretacji historii w świetle Ewangelii.

20

Por. D. Belina, I. Piątek. Propozycja idealnego dialogu wiary – Kompendium KKK. W: Katechizm w służbie
katechezy. Red. A. Kiciński. Lublin 2013, s. 77-86; A. Grabar. Iconografia cristiana, Milano 1988, s. 32.
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Należy zaznaczyć również, że pierwsza wersja katechizmu dla dorosłych została
opublikowana w 1981 roku a druga, zaktualizowana w 1995 – od tego czasu mija dokładnie
dwadzieścia lat. Jest to wystarczająco dużo czasu, aby w społeczeństwie dokonało się wiele
różnych zmian, szczególnie w dzisiejszej dobie, w której zmiany zachodzą znacznie szybciej
niż kiedyś. Dwadzieścia lat jest to również okres, w którym w dorosłość zaczyna wkraczać
nowe pokolenie, posługujące się nierzadko zupełnie innym językiem niż pokolenie
poprzednie. W tym kontekście katechizm dla dorosłych La verità vi farà liberi może być już
przestarzały przede wszystkim pod względem formy. Ponad sześćsetstronicowa książka może
odstraszać dzisiejszego czytelnika, przyzwyczajonego do odbioru przede wszystkim krótkich
multimedialnych komunikatów. Należy również wziąć pod uwagę, że coraz większa część
dzisiejszego społeczeństwa, nawet w kraju uważającym się za katolicki, jakim są Włochy, nie
posiada ugruntowanej wiary, często jest ona powierzchowna, lub nawet jej brakuje. Dlatego
obecnie jeśli katechizm adresowany do dorosłych miałby mieć jeszcze formę książkową, to
powinien być on opracowany na wzór katechizmu dla młodych ̶ Youcat lub nawiązywać
formą do książki Tweetując z Bogiem, tzn. zawierać krótkie wyjaśnienia prawd wiary, napisane
prostym językiem – dostosowanym do osób dorosłych, tak aby również nie „odstraszał” swoją
objętością. Powinien posiadać ciekawą grafikę, również na okładce, tak aby zwracał uwagę
czytelnika, który miałby ochotę wziąć go do ręki.
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Ks. mgr lic. Damian Fleszer

Botschaft des glaubens – niemiecki katechizm katolicki

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa1” – ta sentencja św.
Hieronima jest wciąż żywa. Nie ma skuteczniejszej i lepszej drogi do poznania Chrystusa niż
czytanie pism, które o Nim opowiadają. Ponad 2000 letnia historia chrześcijaństwa pokazuje,
że ilekroć Kościół odsuwał się od prawd objawionych, zawartych w Biblii, tylekroć
dochodziło do nadużyć, schizm czy podziałów. A jednak dla przeciętnego katolika znajomość
Pisma Świętego jest wciąż mała. Jak pokazują badania2 bardzo rzadko korzystamy z tej
ważnej „książki wiary”. Zasługują zatem na pochwałę wszelkiego typu katechizmy, które
stawiają sobie za zadanie przybliżenie prawd objawionych w formie dostępnej i zrozumiałej
dla przeciętnego czytelnika. Katechizmy, które czerpią z Pisma Świętego i w nim znajdują
źródło swojego nauczania są szczególnie pomocne w lepszym zrozumieniu tajemnic naszej
wiary. W dobie, kiedy nawet część teologów próbuje podważać oficjalne nauczanie Kościoła
czy usiłuje je tłumaczyć bez oglądania się na hierarchię kościelną tylko argumenty
zaczerpnięte z Pisma Świętego mają moc by skutecznie przeciwstawić się błędnym naukom.
Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia polskiemu czytelnikowi
niemieckiego katolickiego katechizmu Botschaft des glaubens, który został przetłumaczony na
język polski w roku 1986 i wydany pod tytułem „Wiem, Komu zawierzyłem”. Godny
zauważenia jest fakt, iż jako jeden z nielicznych katechizmów niemalże całkowicie opiera się
na autorytecie Pisma Świętego. Z niego czerpie informacje jako głównego źródła i w nim
autorzy znajdują potwierdzenie poszczególnych treści. To niezwykłe dzieło powstało w celu
jasnego i pozytywnego wykładu wiary katolickiej. Jest ono odpowiedzią na pojawiające się w
środowisku niemieckim błędy i nadużycia teologiczne niektórych spośród znanych i
cenionych teologów3.
1. Potrzeba katechizacji dorosłych
Od wielu wieków4 to katechizmy stały się dla katolików głównym źródłem poznawania
nauczania Jezusa Chrystusa. Ich zwięzły, jasny język, dostępna forma, bogata szata graficzna
sprawiły iż wielu wyznawców Chrystusa bardziej niż po Biblię zaczęło sięgać po katechizmy.
1

Z komentarza świętego Hieronima, kapłana, do Księgi proroka Izajasza. W: http://tmoch.i365.pl/
lew/hieronim.htm [05.03.2015].
2
W. Chrostowski. Biblia żyje wtedy kiedy jest czytana. W: http://www.rp.pl/artykul/69609.html [05.03.2105].
3
Chodzi przede wszystkim o błędy teologów takich jak: Hansa Künga, Herberta Haaga czy Johanessa Baptista.
Więcej informacji znajduje się w punkcie 2 niniejszego artykułu: Jak powstał niemiecki katechizm?
4
Termin katechizm został użyty po raz pierwszy najprawdopodobniej w wieku XIV, przez arcybiskupa Yorku
Johna Thoresby.
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Potrzeba zatem, by prawdy w nich zawarte były zgodne z duchem ewangelii. Papież Paweł
VI zauważył, że Kościół ma obowiązek zachować orędzie w jego nieskażonej czystości,
integralne i nienaruszone, ale także prezentować je ludziom naszych czasów w sposób
możliwie jasny i przekonujący5. Celem katechizmów – jak zauważa A. Kiciński – jest zawsze
wprowadzenie w życie wiary, pouczenie zarówno osób wierzących, jak i zapoznanie z wiarą
osób niewierzących. Katechizmy mają za zadanie także „wskazanie dyrektorium ortodoksji”6
oraz wyjaśnienie Tradycji. Dlatego tak ważna jest zgodność między Pismem Świętym a
katechizmem.
Sięgając do Pisma Świętego możemy zauważyć, że Jezus wielokrotnie mówił do
uczniów i apostołów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do
takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14). Często brał dzieci w objęcia, stawiał je
dorosłym za wzór, jednakże nie kierował do nich nauczania. To było zadanie rodziców, osób
dorosłych. Swoje nauczanie Jezus kierował do osób dojrzałych, uczniów, apostołów,
otaczającego Go tłumu. Ta pedagogia Jezusa ma wielkie znaczenie, także i dziś. Dorośli są
tymi, którzy mają przekazywać wiarę, wychowywać i kształtować sumienia swoich dzieci. Jeśli
oni pierwsi nie zrozumieją i nie przyjmą nauczania Jezusa nie będą w stanie przekazać tych
prawd najmłodszym. W myśl sentencji verba docent – exempla trahunt (słowa uczą –
przykłady pociągają), nie wystarczy same mówienie rodziców o Jezusie, potrzeba jeszcze
świadectwa ich życia. Dlatego właśnie Jezus kładł tak mocny akcent na to by nauczanie
kierować do dorosłych.
Katecheza dorosłych była zatem pierwszą formą katechezy Kościoła czasów
apostolskich i patrystycznych7. A jednak na przestrzeni dziejów Kościół bardziej niż na
dorosłych zwrócił swoją uwagę na dzieci i to im w znacznej mierze poświęcił swoje nauczanie.
Dlatego dziś potrzeba by wrócić do ideału przekazanego nam przez Jezusa, ponownie zwrócić
swoją uwagę na katechizację osób dorosłych. Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae
nazwał katechezę dorosłych problemem wielkiej wagi i najznakomitszą formą katechezy. A
jednak katecheza dorosłych jest w kryzysie, przez lata nie poświęcano jej należytej uwagi,
dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzeba zwrócenia uwagi na dorosłych:
rodziców, wychowawców, nauczycieli. Jak zauważa D. Kurzydło „Kościół uważa obecnie
katechezę dorosłych za najważniejszy i najskuteczniejszy sposób realizacji Chrystusowego
wezwania do czynienia uczniami i budowania dojrzałych wspólnot wiary”8. Dojrzała
wspólnota to ta, w której dorosły jest oparciem i przekazicielem prawd objawionych. To on
swoim życiem i postępowaniem ma być wzorem dla młodych pokoleń jak kierować swoim
życiem i stawiać na pierwszym miejscu Osobę Jezusa Chrystusa. Rodzice, którzy przyjęli
wiarę, żyją nią, są najlepszymi i pierwszymi katechetami dla swoich dzieci. „Przyczyny
większego zwracania uwagi na potrzebę katechezy dorosłych są jednak najbardziej widoczne
5

Por. Adhortacja Pawła VI Evangelii nuntiandi.
Por. A. Kiciński. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. W: Roczniki pastoralno-katechetyczne. Tom 4 (59) s.
123.
7
Por. K. Misiaszek. Katecheza dorosłych w Polsce – stan aktualny i najpilniejsze potrzeby. W: Przesłanie
dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce. Red. S. Dziekoński. Warszawa 2003 s. 217.
8
D. Kurzydło. Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła. Kraków 2003 s. 25.
6
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w samym Kościele, w którym coraz bardziej odkrywa się rolę i znaczenie człowieka
dorosłego, gdyż to on właśnie, a nie dziecko czy dorastający, jest podstawowym podmiotem
jego życia i rozwoju”9.
Aby katecheza dorosłych była skuteczna, musi być realizowana na odpowiednim
poziomie. „Cele i treści katechezy dla dorosłych muszą więc odpowiadać konkretnym
potrzebom odbiorców”10. Nie może być ona ani zbytnio przeładowana treścią, nie może też
być infantylizowana. Ważny jest odpowiedni dobór metod, form i środków, potrzebne są
odpowiednie środowiska, które będą sprzyjały łatwiejszemu przyswojeniu treści. Nie
wystarczą już tylko głoszone w niedziele i święta homilie, potrzeba aby dla dorosłych
prowadzić spotkania formacyjne, rekolekcje czy dni skupienia.
Zarówno na rodzicach biologicznych, jak i na rodzicach chrzestnych spoczywa
obowiązek by swoje pociechy wychować wierze, w której zostały ochrzczone"11. Potrzeba
zatem aby przed przyjęciem sakramentu została odpowiednio przeprowadzona katecheza
przedchrzcielna. Należy rodziców i chrzestnych uświadomić jaka ciąży na nich
odpowiedzialność w zakresie religijnego wychowania dzieci. Jak podkreśla U. Dudziak
„Sprawa religijnego wychowania dziecka nie może być bowiem scedowana wyłącznie na
katechetów i duszpasterzy, to przede wszystkim odpowiedzialność i zadanie rodziców”12.
Zważywszy na fakt, iż wzrost wiary dzieci jest w sporej mierze warunkowany stanem
religijnego życia dorosłych, potrzeba by szczególną uwagę zwrócić na katechizację ludzi
dojrzałych. Cenną pomocą w katechizacji zarówno dla duszpasterzy, jak i osób dorosłych są
katechizmy. Warto zatem zwrócić uwagę czy ich przekaz jest adekwatny do potrzeb
odbiorców. Stąd autor niniejszego artykułu zwróci uwagę na jeden z katechizmów dla
dorosłych „Wiem, Komu zawierzyłem”, który jest tłumaczeniem niemieckiego katechizmu
Botschaft des Glaubens z 1979 roku.
2. Jak powstawał katechizm Botschaft des glaubens?
Katechizm dla dorosłych „Wiem Komu zawierzyłem” został wydany w Polsce przez
warmińskie wydawnictwo diecezjalne w Olsztynie w 1986 roku. Został on zredagowany
przez ks. prof. Stanisława Grzybka. Katechizm ten jest tłumaczeniem z języka niemieckiego
Botschaft des Glaubens – Ein katholischer Katechismus, z 1979 roku. Został on przetłumaczony
w zespole pod kierunkiem ks. Kazimierza Sudery. Wydano go za zezwoleniem
Administratora Apostolskiego Diecezji Warmińskiej dr. Edmunda Piszcza w Olsztynie w
1986 roku. Imprimatur natomiast wydała Kuria Metropolitalna w Krakowie w dniu 2
listopada 1984 roku. Cenzorem był wikariusz generalny ks. Tadeusz Matras.
9

K. Misiaszek. Katecheza dorosłych według dokumentów Kościoła. W: Katecheza dorosłych w teorii i w praktyce.
Impulsy – wyzwania – perspektywy. Red. C. Rogowski. Lublin-Olsztyn 2001 s. 93-114.
10
R. Chałupniak. Jaka katecheza dla dorosłych?. W: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Red. K. Misiaszek.
Warszawa 2002 s. 87-113.
11
Przy udzielaniu sakramentu chrztu wymaga się od rodziców i chrzestnych by potwierdzili chęć wychowania
dziecka w wierze katolickiej, w której zostaje ono ochrzczone.
12
U. Dudziak. Rodzina pierwszym miejscem katechezy. W: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. S.
Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 13-36.
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Oryginał niemiecki został zredagowany na polecenie biskupów Augsburga i Essen13
wydany przez Andreasa Baur i Wilhelma Pløger. Pierwsze wydanie tego katechizmu miało
miejsce 1 maja 1978 roku. Główną przyczyną powstania katechizmu była troska o głoszenie
„zdrowej nauki”14, w związku z pojawiającymi się w kręgu społeczeństwa niemieckiego
wątpliwościami w wierze. Katechizm został opublikowany by wyjaśnić trudności w wierze i
jednoznacznie usystematyzować teologię katolicką w związku z pojawiającymi się błędnymi
tezami niektórych teologów, takich jak Hans Küng, Herbert Haag czy Johaness Baptist15.
Niektórzy spośród tych teologów podważali katolicką naukę dotyczącą istnienia Boga
(Küng), negowali działanie diabła (Haga) czy krytykowali polityczne zaangażowanie kościoła
(Metz). Dodatkowo niektóre z publikacji teologicznych tamtych czasów16 zawierały błędne
nauczanie wiary, wprowadzając zamęt wśród wierzących. Pozycje te stały się bestsellerami, co
było kolejnym powodem zwrócenia się biskupów do wiernych w jasnym nauczaniu Kościoła.
Katechizm wyjaśnia podstawowe prawdy wiary w oparciu o stałe i niezmienne
nauczanie Biblii, w której to Bóg mówi do człowieka. A także odnosi się do wypowiedzi
papieża i biskupów w sprawach wiary i moralności. W przedmowie autorzy wskazują na fakt,
iż sam Kościół jest strażnikiem objawienia Boga i nie może być obojętny na Prawdę.
Katechizm ma wyraźne nawiązanie do książki Künga „Czy Bóg istnieje?”. Wyjaśnia
jednoznacznie jakie argumenty przemawiają za istnieniem Boga, oraz wskazuje iż pełne
objawienie się Boga dokonuje się w Osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dzieło
samoobjawienia się Boga dokonuje się przy asystencji Ducha Świętego. W odpowiedzi na
zarzuty Hagi, że diabeł jest niebezpiecznym zabobonem, katechizm jednoznacznie
przypomina, że zły duch jest rzeczywistością, której nie można podważać ani lekceważyć.
Odrzucanie istnienia szatana może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji trudności w życiu
duchowym.
A jednak powstanie nowego katechizmu nie zostało w środowisku niemieckim przyjęte
ze zbyt dużym entuzjazmem17. W kręgu części teologów pojawiły się zarzuty, iż katechizm
używa przestarzałego języka, niektóre stwierdzenia zostały uznane za stereotypowe, a treści
zarzucono zbyt dedukcyjny układ. Niektórzy stwierdzili, iż katechizm Botschaft des Glaubens,
nie uwzględnia sytuacji współczesnego człowieka i nie korzysta z najnowszych przemyśleń
teologów. Zdaniem L. Scheffczyka argumenty te jednak należą do stałego repertuaru
współczesnej krytyki i są tylko potwierdzeniem słuszności katolickiej doktryny czerpiącej
wprost z Pisma Świętego18.

13

Ówcześni biskupi to: w Augsburgu – Josef Stimpfle, w Essen - Franz Hengsbach.
Określenie to jest odniesieniem do Drugiego listu Apostoła Pawła do Tymoteusza i zostało użyte w
przedmowie do niemieckiego oryginału Botschaft des Glaubens – Ein katholischer Katechismus.
15
Por. H. Gumnior. Argwöhnisch wie Paulus. W: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42713370.html
[11.03.2015].
16
Mowa o książkach Kunga „O byciu chrześcijaninem” a także „Czy Bóg istnieje?”.
17
Por. L. Scheffczyk. Die «Botschaft des glaubens. Ein katholischer Katechismus» unter theologischem Aspekt. W:
http://www.theologisches.net/files/1979_Nr.113.pdf [10.03.2015].
18
Por. Tamże.
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3. Adresaci katechizmu
Zważywszy na fakt, iż analizowany katechizm odnosi się do problemów życia
ludzkiego, odpowiada za pomocą argumentów biblijnych na najbardziej kluczowe pytania
egzystencjalne, jest skierowany do każdego człowieka. Dla wierzących będzie on doskonałym
uzupełnieniem i pogłębieniem wiary, dla poszukujących i błądzących może stać się cenną
pomocą w odnalezieniu drogi do Boga. Logiczne i jasne argumenty zaczerpnięte wprost z
Pisma Świętego pomogą każdej osobie w odkryciu, gdzie leży Prawda.
Tłumaczenie polskie wskazuje iż adresatem treści jest osoba dorosła, jednakże z tego
katechizmu może korzystać każdy, gdyż jest on napisany prostym, czytelnym językiem. Jak
podkreśla autor w przedmowie, z tego katechizmu może skorzystać każdy „kto szuka prawdy,
kto tęskni za Bogiem, komu nie są obce problemy życia, istnienia i ostatecznego zbawienia”19.
Oryginał niemiecki w tym względzie nakreśla jeszcze szersze grono odbiorców.
Katechizm podaje za adresatów szkoły, zarówno uczących się, jak i nauczających, rodziny
katolickie, które chcą poznać wiarę by skuteczniej ją przekazywać, młodzież zgłębiającą swoją
wiedzę religijną oraz osoby, które pozostają z dala od wiary, choć mają pragnienie by odnaleźć
drogę do Boga. Zdaniem biskupów z Augsburga i Essen katechizm pomoże rodzinom w
prowadzeniu rozmów o wierze, zadawaniu pytań i poszukiwaniu odpowiedzi, ale przede
wszystkim w prowadzeniu religijnego życia20. Dzieło to może być także cenną pomocą w
katechezie sakramentalnej. Pomoże zarówno w zgłębieniu wiedzy religijnej, przypomnieniu
pieśni religijnych, jak i ukaże piękno Biblii.
4. Struktura katechizmu
Zarówno oryginał niemiecki, jak i tłumaczenie polskie to dość pokaźne dzieła, liczące
odpowiednio po 385 i 432 strony. Potrzeba zatem by podział był na tyle jasny, czytelny i
zrozumiały, by nie zniechęcił czytelnika. Katechizm zawiera streszczenie religii
chrześcijańskiej, odpowiada na najbardziej podstawowe problemy naszej wiary, stąd jego
zasadniczy podział na trzy części: Wiara, Kościół, życie ludzkie.
Część dotycząca wiary uzasadnia czym jest sama wiara, jakie są jej aspekty, oraz
odpowiada na pytanie Komu wierzymy? Wyjaśnia Kim jest Bóg Ojciec, jakie jest Jego dzieło
oraz Jego przymioty. W tej części katechizmu udzielone zostają odpowiedzi na pytania o sens
cierpienia, o relacjach z innymi religiami czy o dzieło stworzenia. Z części dotyczącej Osoby
Jezusa Chrystusa dowiadujemy się jakie było Jego posłannictwo na ziemi oraz jakie znaczenie
ma dla nas śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Autorzy szeroko opisują czasy Jezusa, Jego
nauczanie o Królestwie Bożym oraz rozwój wiary w Kościele. Najmniej miejsca zostało
poświęcone Trzeciej Osobie Bożej, Duchowi Świętemu, bo zaledwie około 10% tej części
materiału21.
W części dotyczącej Kościoła katechizm odpowiada na pytania o jego aktualność, rolę i
pozycję we współczesnym świecie. Zostaje rozróżniony podział na kościół hierarchiczny, jak i
19

S. Grzybek. Wiem Komu uwierzyłem. Katechizm dla dorosłych. Olsztyn 1986 s. 5.
Por. Wprowadzenie do katechizmu Botschaft des Glaubens s. 3.
21
Ta część katechizmu zawiera 60 stron o Bogu Ojcu, prawie 90 stron o Jezusie Chrystusie i tylko 13 stron o
Duchu Świętym. Zastanawiający jest fakt skąd wynika taka dysproporcja w podziale treści.
20
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Kościół jako wspólnotę Ludu Bożego. Wyjaśnione są poszczególne sakramenty święte oraz
odniesienia Kościoła do współczesnego społeczeństwa i jego problemów. W tej części zostają
także przedstawione dokumenty dotyczące społecznych deklaracji Kościoła.
Część dotycząca życia ludzkiego odnosi się do zaangażowania w przykazanie miłości
Boga i człowieka, oraz do Dekalogu jako swoistej recepty na dobre życie. Odnajdujemy tu
także podstawy życia moralnego, oddanie się Bogu i wskazania jak przebaczyć. Ta część
katechizmu wskazuje także na pojęcie grzechu i jego skutki, wyjaśnia czym jest modlitwa i
opisuje cnoty kardynalne. Część ta przypomina o chrześcijańskiej nadziei w odniesieniu do
życia wiecznego i zmartwychwstania ciał na końcu czasów.
Tłumaczenie polskie zawiera także dodatki nie występujące w oryginale. Są nimi
krótkie życiorysy świętych polskich, krótki katechizm z najważniejszymi modlitwami,
szczegółowy opis wigilii w rodzinie oraz zbiór niektórych pieśni kościelnych. W oryginale
niemieckim pieśni występują w różnych częściach katechizmu, jest ich więcej i są one
opatrzone nutami. Także dodatek oryginału jest inny, gdyż zawiera rejestr słów kluczowych
w kolejności alfabetycznej z podaniem odpowiednich numerów stron, źródło pochodzenia
pieśni i obrazów.
Katechizm jest bogato ilustrowany, na 432 stronach znajduje się 148 ilustracji czarnobiałych oraz 16 ilustracji kolorowych, które są cennym uzupełnieniem prezentowanych treści.
W celu lepszego przyjęcia prezentowanych treści w katechizmie występuje kilka rodzajów
czcionek, pogrubienia oraz podkreślenia. Najważniejsze treści są zaznaczone w wyraźnych
pomarańczowych ramkach.
5. Porównanie oryginału z tłumaczeniem
Każde dzieło będące tłumaczeniem stanowi ryzyko odejścia od oryginału w jego
przesłaniu, czy treści. Jak mówi ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
tłumaczenie „stanowi jedną z postaci opracowań”22, powinno jednak uwzględniać prawa do
oryginału. W recenzowanym katechizmie budzi wątpliwość fakt, dlaczego w tak wielu
miejscach autorzy odeszli od oryginału. Gdyby nie fakt, iż na stronie wydawniczej znajduje
się informacja, iż ten katechizm jest tłumaczeniem z języka niemieckiego można by odnieść
wrażenie, iż jest to jednak odrębne dzieło.
Warto zauważyć, iż polskie tłumaczenie pozostaje wierne oryginałowi w treści i
przesłaniu. Zarówno podział na poszczególne części, układ katechizmu, jak i jego
przeznaczenie pozostały w niezmienionej formie. Oba katechizmy są bogato ilustrowane,
choć zawierają różne fotografie i obrazy. Różnice występujące pomiędzy niemieckim
oryginałem katechizmu, a polskim tłumaczeniem zostały przedstawione w tabeli.

22

J. Błeszyński. Tłumaczenie w świetle nowego prawa autorskiego. W: http://www.translegis.com.pl/
ll_archiwum/LL_3_1.pdf [07.03.2015].
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Język
Tytuł
Podtytuł
Okładka

Ilość str.
Adresat
Ilustracje

Czcionki

Pieśni

Dodatki

Oryginał
Niemiecki
Botschaft des glaubens – Nowina wiary
Ein katholischer Katechismus –
Katechizm katolicki
Twarda, zawiera:
tytuł,
podtytuł,
wydawnictwo,
mozaika podłogowa,
spis najważniejszych części

Tłumaczenie
Polski
Wiem, Komu zawierzyłem
Katechizm dla dorosłych

385
Szkoły, rodziny, wierzący, nauczający i
uczący się
89 zdjęć:
29 zdjęć kolorowych
60 zdjęć czarnobiałych
Druk normalny – nauczanie Kościoła;
Druk mały – egzystencja człowieka;
Druk pogrubiony – wyjaśnienie
problemu;
Tekst pomiędzy dwoma liniami –teksty
świętych, cytaty z Pisma Świętego
15 pieśni w ciągu katechizmu, opatrzone
nutami;
dobór powiązany z poszczególną
wyjaśnianą prawdą wiary;
w źródłach na końcu katechizmu
wyjaśnione pochodzenie nut i pieśni
rejestr słów kluczowych w kolejności
alfabetycznej;
źródło pochodzenia pieśni i obrazów

432
Dorośli katolicy, poszukujący umocnienia
w wierze
164 zdjęcia:
16 zdjęć kolorowych
148 zdjęć czarnobiałych
Druk normalny – problem egzystencjalny;
Druk mały – nauczanie Kościoła;
Druk wyjustowany – cytaty z Pisma
Świętego;
Tekst w kolorowej ramce – istota
problemu, sedno.
9 pieśni w dodatku na końcu katechizmu;
bez nut;
dobór wydaje się losowy, nie powiązany z
treścią

Miękka, zawiera:
tytuł,
podtytuł,
wydawnictwo

krótkie życiorysy świętych polskich;
katechizm z najważniejszymi modlitwami;
opis wigilii w rodzinie

6. Próba bilansu
Katechizm Botschaft des Glaubens powstał w odpowiedzi na naglące potrzeby
niemieckiego społeczeństwa. stał się cenną próbą jasnego i zwięzłego wykładu wiary.
Niewątpliwym atutem tego dzieła jest całkowite oparcie się na fundamencie Pisma Świętego,
„jako księgi natchnionej przez Ducha Świętego zasługującej w tym względzie całkowicie na
wiarę”23. Katechizm pokazuje prawdy teologiczne w różnych ujęciach, zarówno w wersji
synoptyków24 jak i ewangelisty Jana. Opiera się tak na Starym, jak i Nowym Testamencie,
23

S. Grzybek. Wiem Komu uwierzyłem. Katechizm dla dorosłych. Olsztyn 1986 s. 5.
Por. S. Kucharski. Vermittlung und Aneignung des katholischen Glaubensanhand von Katechismen. W:
http://www.grin.com/de/e-book/46348/vermittlung-und-aneignung-des-katholischen-glaubens-anhand-vonkatechismen [12.03.2015].
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oraz na wypowiedziach Ojców Kościoła. Zaletą jest sięganie do dokumentów II Soboru
Watykańskiego. Argumentacja autorów katechizmu jest przede wszystkim historyczna,
opiera się obok Biblii na wypowiedziach wielkich ludzi, uczonych, bohaterów, mistyków czy
świętych. Warto zwrócić uwagę iż poruszane tematy są uwzględniane z różnych perspektyw,
niekoniecznie z punktu widzenia osoby wierzącej. Język dzieła jest prosty, czytelny,
przemawiający do czytelnika.
Warto zatem zastanowić się dlaczego to samo dzieło, wydane w języku polskim pod
tytułem „Wiem Komu uwierzyłem. Katechizm dla dorosłych” jest tak mało znane w kręgu
teologów. Przyczyn może być kilka. Niektórzy teolodzy wskazują na niewielką ilość
wydanych w Polsce egzemplarzy. Inni pytają o sens korzystania z tego katechizmu, skoro te
same prawdy są wyjaśnione w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Prawdą jest także, iż
Kościołem w Polsce nie wstrząsnęły tak bardzo błędne teorie niektórych spośród niemieckich
teologów. Dla współczesnego czytelnika zniechęcający do sięgnięcia po to dzieło może być
fakt, nieco już archaicznego wyglądu, przestarzałych fotografii czy kiepska jakość papieru.
Niestety także w tym względzie oryginał niemiecki wykazuje lepszą jakość niż polskie
tłumaczenie.
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ks. dr Roman Janiec

Sandomierski projekt katechezy mistagogicznej
Katechizm odgrywał ważną rolę w posłudze Słowu Bożemu. Jak zauważa A. Kiciński:
„Rozwój katechizmów katolickich idzie w kierunku wiernego i organicznego przedstawienia
nauczania Pisma św., żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Magisterium, podobnie jak
dziedzictwa duchowego Ojców, świętych Kościoła, by pozwalały lepiej poznać tajemnicę
chrześcijańską i ożywić wiarę Ludu Bożego. Współczesne katechizmy katolickie, czerpiąc z
dorobku poprzednich epok, mają na uwadze wyjaśnienie doktryny, którą Duch Święty w
ciągu wieków powierzył Kościołowi. Poprzez ukazywanie się wciąż nowych katechizmów
można zauważyć troskę Kościoła w oświetlaniu światłem wiary nowe sytuacje i problemy,
które w przeszłości nie były jeszcze stawiane”1. W ten rozwój wpisuje się nowa propozycja
katechetyczna, powstającego katechizmu w diecezji sandomierskiej.
1. Założenia projektu katechetycznego
Pogłębienie znajomości sakramentów, bardziej dojrzałe podejście do nich oraz
uczestnictwo w ich przyjmowaniu i celebrowaniu stało się przyczynkiem dla Biskupa
Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza do tego, aby zaproponować wiernym cykl katechez
poświęcony sakramentom.
W Diecezji Sandomierskiej został powołany zespół kapłanów oraz osób świeckich,
których zadaniem jest przygotowywać krótkie katechezy na temat sakramentów.
Przewodniczącym tego zespołu został ks. dr Jerzy Dąbek, natomiast członkami są: ks.
Mateusz Chejzdral, Elżbieta Grządkowska, ks. Wojciech Kania, ks. Zbigniew Kargul, ks.
Janusz Kucz, Barbara Michalska, ks. Łukasz Szewczyk. Katechezy opracowywane przez ten
zespół są rozsyłane do każdej parafii i czytane przed każdą Mszą św. Jako pomoc dla
duszpasterzy zostały one zebrane i wydrukowane w pozycji pt.: „Katechezy o sakramentach.
Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie”. Dzięki życzliwości właścicieli Radia LELIWA
katechez tych można słuchać w tym Radio w każdą niedzielę o godz. 12.00.
Cały cykl rozpoczął się od katechez dotyczących sakramentów wtajemniczenia
chrześcijańskiego, czyli chrztu, Eucharystii i bierzmowania, które stanowią fundamentem
życia chrześcijańskiego2. Sakrament chrztu świętego, pierwszy ze wszystkich sakramentów,
jest jednocześnie najważniejszym i podstawowym, bez którego nie jest możliwe przyjmowanie
innych sakramentów i postępowanie na drodze życia duchowego. „Przez chrzest zostajemy
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz
zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłani”3.
1

A. Kiciński, Kierunki rozwoju katechizmów katolickich, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59):2012, s.
137.
2
KKK1212; 1285
3
KKK 1213
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Kolejny z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego czyli bierzmowanie jest
dopełnieniem łaski sakramentu chrztu świętego. „Przez sakrament bierzmowania
(ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego
i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do
szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”4. Należy podkreślić, że sakrament
bierzmowania, podobnie jak sakrament chrztu świętego można przyjąć tylko raz w życiu,
ponieważ wyciskają one niezatarte znamię na duszy człowieka5.
„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez
chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali
głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą
wspólnotą w ofierze Pana”6.
2. Realizacja projektu katechizmowego
Omówienie każdego z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej poprzedzone jest listem
pasterskim Biskupa Sandomierskiego. List na temat sakramentu chrztu świętego został
napisany na I Niedzielę Wielkiego Postu 2013 r.7, list o sakramencie bierzmowania na IV
Niedzielę Wielkanocną 2013 r.8, natomiast list o Eucharystii na I Niedzielę Adwentu 2012 r.9
Dwie pierwsze katechezy są ogólnym przedstawieniem czym są sakramenty; ich tytuły
brzmią następująco:
1. Sakramenty święte
2. Podział Sakramentów świętych
Każda z katechez dotyczących sakramentów inicjacji chrześcijańskiej jest odpowiedzią
na pytanie zawarte w jej tytule.
O sakramencie chrztu świętego jest 27 katechez:
1. Czym jest sakrament chrztu?
2. Kto ustanowił sakrament chrztu?
3. Kto może być ochrzczonym?
4. Kto może udzielić sakramentu chrztu?
5. Kto może „zgłosić” chrzest dziecka?
6. Jakie dokumenty SA potrzebne do chrztu?
7. Co daje sakrament chrztu?
8. Czym jest grzech pierworodny?
9. Czym jest łaska uświęcająca?
10. Jak wygląda liturgia sakramentu chrztu świętego?
11. Co oznacza synostwo Boże?
4

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium, nr 11.
KKK 1317
6
KKK 1322
7
Por. Katechezy o sakramentach, Sandomierz 2013, ss. 11-17.
8
Por. tamże, ss. 93-99.
9
Por. tamże, ss. 163-168.
5
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Czy chrzest można powtórzyć?
Co oznacza biała szata?
Co oznacza namaszczenie Krzyżmem świętym?
Co oznacza obmycie wodą?
Dlaczego zapalana jest świeca?
Czym jest metryka chrztu?
Jak dorosły może być ochrzczony?
Kim jest chrzestny?
Czym jest chrzest krwi?
Jak ochrzcić dziecko w niebezpieczeństwie śmierci?
Czym jest chrzest pragnienia?
Kto może być chrzestnym?
Jak dopełnić chrzest z wody?
Jaka jest formuła chrztu?
Dlaczego chrzci się dzieci?
Jak wyglądał sakrament chrztu świętego w starożytności?

Na temat sakramentu bierzmowania jest 24 katechez:
1. Czym jest sakrament bierzmowania?
2. Kiedy udzielany jest sakrament bierzmowania?
3. Jak rozwijała się praktyka udzielania sakramentu bierzmowania?
4. Co oznacza słowo „bierzmowanie” i jakie są inne nazwy tego sakramentu?
5. Kim jest Duch Święty i czego dokonuje?
6. Kto może udzielić sakramentu bierzmowania?
7. Kto i ile razy może przyjąć sakrament bierzmowania?
8. Kto może być świadkiem bierzmowanego?
9. Czym jest dojrzałość chrześcijańska?
10. Jakie łaski otrzymuje bierzmowany?
11. Co oznacza dar mądrości Bożej?
12. Co oznacza dar rozumu?
13. Czym jest dar rady?
14. Czym jest dar męstwa?
15. Co oznacza dar umiejętności?
16. Co oznacza dar pobożności?
17. Co oznacza dar bojaźni Bożej?
18. Co znaczy bronić swojej wiary?
19. Co znaczy żyć według wiary?
20. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
21. Z jakich części składa się liturgia sakramentu bierzmowania?
22. Co to jest krzyżmo święte?
23. Jak należy zachować się w czasie udzielania sakramentu bierzmowania?
24. Dlaczego przy bierzmowaniu wybiera się imię? W jaki sposób dokonać wyboru?
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O sakramencie Eucharystii jest 36 katechez:
1. Jak jest określana Eucharystia?
2. Co ma wspólnego z Eucharystią Abraham i wyjście Izraelitów z Egiptu?
3. W jaki sposób Pan Jezus zapowiedział uczniom Eucharystię?
4. Kiedy pan Jezus ustanowił Eucharystię?
5. W jaki sposób sprawowano Eucharystię w pierwszych wiekach istnienia Kościoła?
6. W jaki sposób przybliżali tajemnicę Eucharystii Ojcowie Kościoła?
7. Jak rozumieli Eucharystię doktorzy Kościoła w starożytności chrześcijańskiej?
8. Jak sprawuje się Eucharystię?
9. Jaki jest związek między Eucharystia i paschą Chrystusa?
10. Kto składa Ofiarę Eucharystyczną?
11. Kto może sprawować Eucharystię?
12. Co jest koniecznie potrzebne do sprawowania Eucharystii?
13. Co się dzieje podczas konsekracji?
14. Czy ofiara Eucharystyczna jest tylko ofiarą uwielbienia i dziękczynienia?
15. Jakie warunki należy spełnić, aby przyjąć Komunię Świętą?
16. Czy można adorować Najświętszy Sakrament?
17. Jaki jest związek między Eucharystią a życiem wiecznym?
18. Jakie SA owoce godnie przyjętej Komunii Świętej?
19. Kiedy można przyjąć Komunię Świętą?
20. Jak dzieli się Mszę Świętą?
21. Co to są obrzędy wstępne?
22. Z jakich elementów składa się liturgia słowa?
23. Jaka jest różnica pomiędzy homilia a kazaniem?
24. Dlaczego składamy wyznanie wiary podczas Eucharystii?
25. O co powinniśmy modlić się w modlitwie powszechnej?
26. Co oznacza przyniesienie darów ofiarnych?
27. Jakich modlitw używa kapłan podczas przygotowania darów ofiarnych?
28. Co oznacza ofiarowanie?
29. Co to jest prefacja?
30. Jaką tajemnicę kryje w sobie przeistoczenie?
31. O czym mówi nam Modlitwa Pańska?
32. Czym jest Komunia Święta?
33. Czym jest błogosławieństwo i rozesłanie?
34. Dlaczego Eucharystię nazywamy sercem Kościoła?
35. Na czym polega doniosłość Eucharystii w życiu człowieka?
36. Do czego zobowiązuje Eucharystia?
***
Cykl katechez zaproponowany przez Księdza Biskupa cieszy się dużą popularnością w
Diecezji Sandomierskiej. Wierni z uwagą wsłuchują się w słowa kolejnych rozważań i jak
wynika z rozmów, czekają na kolejne.

233 S t r o n a / Katechizm w służbie katechezy

W momencie kiedy zakończyły się katechezy poświęcone sakramentom
wtajemniczenia chrześcijańskiego, trwały rozmowy na temat tego, czy kontynuować
rozważania dotyczące pozostałych sakramentów. Po zasięgnięciu opinii duszpasterzy
zdecydowano, że należy je kontynuować. Obecnie rozważania dotyczą sakramentu
małżeństwa.
Na uwagę zasługuje również fakt, że katechezy te są pisane językiem bardzo prostym i
zrozumiałym dla wiernych. Często odnajdują oni odpowiedzi na pytania, które są dla nich
ważne, a nurtowały ich jakiś czas. Znajdujemy w tych katechezach również wiele
praktycznych uwag, wskazówek, które są przydatne, kiedy trzeba załatwiać formalności
związane z przyjęciem sakramentu.
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The Dictionary of Religious Terms in Service to the Catechism1
Who are angels?
The angels are purely spiritual creatures, incorporeal,
invisible, immortal, and personal beings endowed with
intelligence and will. They ceaselessly contemplate God
face-to-face and they glorify him. They serve him and
are his messengers in the accomplishment of his saving
mission to all2.
Angel
- a messenger of God*. God appointed some angels to
be custodians of people. Others are sent to pursue a lot
of vital tasks. Adults and children believe that each
man has his/her Guardian Angel who takes care of
them3.
According to theologians, the main functions of Catechism are as follows: 1)
introduction to the mysteries of faith; 2) religious instruction; 3) exposition of the principles of
faith; and 4) explanation of the Tradition4. The main functions of catechetical instruction
consist in: 1) teaching; 2) formation; and 3) initiation into the mysteries of faith5. Defining and
explaining religious terms is an indisputably vital element of the initiation (Catechism) and of
1

This article is an altered version of a Polish text entitled Wprowadzenie w doświadczenie religijne – o
„Ilustrowanym słowniku wyrazów religijnych dla dzieci” Joanny Krzyżanek i jego języku, [Introduction to
Religious Experience - about the “Illustrated Dictionary of Religious Terms for Children” by Joanna Krzyżanek
and its Language], published in the volume Język doświadczenia religijnego [Language of Religious Experience], v.
IV, eds. G. Cyran and E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2012, pp. 249-263.
2
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego [Compendium of the Catechism of the Catholic Church],
Kielce, p. 39 [question 60].
3
J. Krzyżanek, Ilustrowany słownik wyrazów religijnych dla dzieci [An Illustrated Dictionary of Religious Terms
for Children], Sandomierz, 2008 [p. 16 – no page numbering]
4
See: A. Kiciński, Kierunki rozwoju katechizmów katolickich [Directions of Development of Catholic
Catechisms], „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59) : 2012, pp. 122-124.
5
K. Misiaszek, Funkcje wypowiedzi katechetycznej. Perspektywa teologiczna [Functions of Catechetical
Communication. A Theological Perspective], in: Funkcje wypowiedzi religijnych [Functions of Religious
Communication], eds. R. Przybylska and W. Przyczyna, Tarnów 2014, p. 163.
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teaching (catechesis). In his reflection on defining religious terms for didactic purposes in a
selection of catechetical handbooks, Rev. Hieronim Kosiarski noted that “[p]recise, clear and
comprehensible definitions of religious terms constitute a fundamental condition on effective
communication (...) The definition becomes a key notion in the process of transmission of the
faith and of shaping worldviews. In didactics, or in the didactic discourse (also pertinent to
catechetical instruction), whose major aim is defined as transmission of the truth, the process
of defining terms - that is of concepts embodied in their language representation - is of
paramount import, as these terms are part of the truth itself. Hence, the process of defining
terminology should lead to semantic clarity, so as to prevent semantic manipulation"6. The
above statements can be applied by analogy to the text of the Catholic Catechism, understood
as a ‘synthetic and holistic exposition of Christian teaching’7.
The aim of the analysis presented below - formulated from the language-systemic and
communicative points of view - is to address the problem of the dictionary of religious terms as
a didactic tool for Catechism and catechesis. Since “[t]he primary framework of religious
terminology is learned by the child at the earliest stages of his/her education (the peak of
which comes with the First Communion, that is in the second grade of the primary school),"8
we focus on a dictionary that is specifically dedicated to children. The process of defining
religious concepts - especially at the early educational stage – can be educationally supported
by Ilustrowany słownik wyrazów religijnych dla dzieci [An Illustrated Dictionary of Religious
Terms for Children] by Joanna Krzyżanek (illustration graphics by Marcin Ciseł). This
lexicon, with its subheading: Słownik dla dzieci, które zadają pytania [A Dictionary for
Children who Ask Questions], came out in 2008, published by Wydawnictwo Diecezjalne i
Drukarnia w Sandomierzu [Diocesan Publishing and Printing House in Sandomierz].
According to the advertising slogan, the dictionary is "[d]edicated to children who ask difficult
questions, to the parents whose children ask difficult questions and to the catechists who are
being asked difficult questions by the pupils and their parents ..."9. Whether real of fictitious,
some such questions asked by the children, as suggested in the dictionary subheading, are listed
on the fourth page of the cover: - Whom did Abraham love?, - Who was St. Matthew?, - Was St.
Peter a fisherman? (...) – Can biretta be orange in colour?, - What did Noah do?, - Does custodia
have doors?, (...) - What treasures were brought by the Magi?, - Is Meg, who is wearing a yellow
sweater, a child of God?
The anticipated recipient of the text is defined in the title as child in general, so it can be
assumed that the child in question is at the early stage of his/her school education. This
6

H. Kosiarski, Znaczenie, analiza i recepcja terminów występujących w podręcznikach do lekcji religii [Meaning,
Analysis and Reception of Terms in Catechetical Education Handbooks], in: Język katechezy [Language of
Catechetical Instruction], eds. R. Przybylska and W. Przyczyna, Tarnów 2008, p. 304.
7
A. Kiciński, Op. cit.,p. 118.
8
R. Zarębski, Objaśnianie terminów religijnych w podręcznikach do nauki religii [Exposition of Religious Terms
in Religious Education Handbooks], in: Język katechezy [Language of Catechetical Instruction], eds. R.
Przybylska and W. Przyczyna, Tarnów 2008, p. 319. The peak element evoked in the quotation now takes place
when the children are in their third grade of primary school.
9
http://wysylkowa.pl/ks943033.html#recenzje
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interpretation seems largely supported by the introductory part of the dictionary, which
contains an address to the recipient written by the religion teacher, Antonina Kwiatkowska
Hi! My name is Antonina Kwiatkowska. Just like the whole Kwiatkowski family, I very
much like oxeyes, tulips, violets, daisies, nasturtiums, asters, poppies, cornflowers and many,
many others. I am a teacher. I meet children every day at school and I tell them about God.
This is me and the kids who ask me thousands of interesting questions: Amelka (Amy),
Bartek (Bart), Cecylka (Cecile), Dominika (Dominica), Ela (Betty), Franek (Franky), Gabrysia
(Gabi), Helenka (Hellen), Inka (Irene), Joasia (Jane), Krzyś (Chris), Ludwika (Louise), Łucja
(Lucia), Michał (Michael), Natalia (Nataly), Olek (Alex), Piotrek (Peter), Romek (Roman),
Sławek (Slavomir), Tomek (Tom), Ula (Ursula), Weronika (Veronica), Zosia (Sophie),
Żaneta (Jeanette). One day - it was Tuesday - the kids got to know the last letter of the
alphabet and started to write down words on their own. And this is when an idea came across
my mind. I asked the kinds to write down questions. It took two hours to fill in the sheets of
paper. And this is when our adventure together started. We began seeking answers to these
questions - with the help of moms, grandmas, dads and granddads. This is how this dictionary
came into being. *** Read it carefully, and you will learn a lot of interesting things (pp. 5-8).

This peculiar kind of preface reveals the basic conception of the dictionary. The guides
for each dictionary letter, and the protagonists of the book are the children taught by Ms
Kwiatkowska and their families: parents, grandparents, aunts and uncles. Ms Kwiatkowska’s
voice does not recur in the latter part of the dictionary.
I. The dictionary macrostructure
The dictionary under analysis is ordered alphabetically and it contains 366 entries.
Virtually all the entries start with nominal headwords or nominal phrases. Two abbreviations
constitute the exception: IHS and INRI. In three other cases, a synonymic name is given in
parentheses: Corpus Christi (The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ), Eucharist
(Holy Mass), May service (May Devotion). In another two cases, the parentheses include the
attributive adjective saint: Paul (Saint), Peter (Saint). There are visible inconsistencies in how
the largest dictionary stock is presented. Not all terminological variants of the entries are
registered in the dictionary as separate entries. This reciprocal reference is only provided by the
author for the entry Eucharist (Holy Mass) - the referential definition and Holy Mass synonymic definition (- also as Eucharist *).
The hypertextual referential entries (37 items, accounting for 10.11% of all cases) are
consequently reliant on the metatextual verbal operator patrz [see] (though one could ask if
such hypertextual references are a good solution in a children's dictionary at all): baptistery see: baptismal font, diocese - see: bishopric, Baby Jesus - see: Jesus Christ, New Testament - see: The
Bible, Holy Scripture - see: The Bible, Rorate coeli - see: Advent, Satan - see: Devil, the Lord's
Supper - see: the Last Supper, the Holy Land - see: Palestine, eternal life - see: heaven, Jews - see
Israelites.
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The asterisk is also used for hypertextual references within the dictionary. Its use is
explained in the dictionary’s foreword: If you find the sign placed * after any of the words used in
the dictionary, it means the definition of this word is included in the dictionary. (p. 8).
A specific – and one could say “superfluous” – kind of hypertextuality is provided by the
use of Biblical sigla, found in some – usually Bible-related – entries (44 - 12.02%). These are
placed on the coloured inner margins of the dictionary pages. Examples include: Abba (Mk 14:
36), Babel (Gen 11: 1-9), Lamb of God (Isa 53: 7; Jn 1: 29.36) Ten Commandments (Ex 20),
Golgotha (Mt 27: 33).
The dictionary does not use qualifiers. The a priori assumption inferable from the title
of the dictionary is that all the entries use the general semantic qualifier religious. At the same
time, some "lay" uses of the terms are registered, too, which is specifically well evidenced with
polysemous words. They are not numerous, though. For example, in the entry for raj
[paradise], we can read: In its everyday use, "paradise" is used to mean heaven* (p. 112). Hence,
the analysed lexicon can well be treated as a specialist (intensional) dictionary, and an
encyclopaedia, at the same time, as it contains information about “words as terms functioning
in a given domain of knowledge”10.
The headwords belong to distinct semantic classes. The semantic network of the
dictionary covers the following thematic groups:
1) ecclesiastical (the glorious Church: beatification, blessed, martyrdom, relics,
hierarchical and organizational structure of the Church: archbishop, deacon, primate;
archdiocese, deanery, parish, church architecture and equipment: pulpit, baptistery,
confessional, the eternal light, liturgical vessels: chalice, monstrance, ciborium (pyx), the
clergy's attire - including liturgical vestments and their components: alb, biretta, clerical
collar, liturgical vests, altar servers: reader, organist, sexton, pastoral and teaching duties:
ecumenism, catechesis, missions, church documents: bull, encyclical, church metrics, other
items: dispensation, Urbi et orbi) - 122 (33.33%);
2) Biblical (designations for God: Lamb of God, Yahweh, spiritual creatures: angel,
cherubim, Biblical figures: Abel, Noah, Solomon, geographical locations: Babylon, Galilee,
Jordan, other Biblical concepts: Ark of Covenant, Last Supper, Ascension, the Biblical
books: The Revelation, Good Word (Gospel), The Old Testament) - 110 (30.05%);
3) liturgical (sacraments: Confirmation, godparents, priesthood, church year, feasts,
customs: Advent, liturgical colours, nativity play, All Souls' Day, devotions and prayers:
adoration, Lenten Lamentations, daily prayer, examination of conscience, parts of the
Holy Mass and its types, modes of celebrating: homily, concelebration,
transubstantiation, Rorate coeli, other terms related to liturgy: lectionary, sacred objects

10

W. Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii [Outline of Lexicology and Lexicography], Warsaw 1989,
p. 222.
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and other related items: devotional articles, sprinkler, medal, blessed Easter food) - 87
(23,77%);
4) doctrinal (Christian, resolution to amend, theology, contrition) - 36 (9.83%);
5) varia (Gloria, profanation (sacrilege), superstition) - 11 (3.00%).
The analysis presented above makes us raise the question if the semantic network
constructed in the dictionary is indeed authentically primary, and if it can effectively endorse
the child’s comprehension and use of the concepts he/she learns e.g. through catechetical
instruction. Consider for example such dictionary entries as: amice, mitre, the Apostolic Nuncio,
pallium, pectoral cross; while it misses such concepts as: grace, love or hope.
Analysing the Illustrated Dictionary of Religious Terms for Children by J. Krzyżanek in the
macro scale view, one also needs to mention the typographic solutions adopted in the
publication. The function of the inner coloured margins has already been mentioned. Let us
add here that each letter of the alphabet, used to order the entries alphabetically, is marked
with a coloured spot - different for each letter. These head letters and the relevant coloured
stripes are also displayed on the outer page margins. The dictionary uses three font colours:
red larger font is reserved exclusively for the underlined entries; black is used in the definiens
parts and in the excerpts from the Catechism (commandments and basic prayers, moral
principles - the seven deadly sins, sacramental life - seven sacraments, five conditions of a good
confession) and Biblical summaries - adjusted to the abilities of the young recipient. The blue
font is used in narratives (the child and the family), in interpretation parts of the entries and in
the suggested activities - all these are separated optically from the main entry.
II. The dictionary microstructure
The dictionary entries do not have a uniform structure. Consider the following example:
Mary of Magdala (Mary Magdalene)
[Mt 27: 55-61; Mk 15: 40-47.16: 1-11; Lk 8: 2; 24: 1-10; Jn 19: 25; 20: 1-18] – a
woman who walked behind Jesus* on His way to Golgotha*, who stood by the Cross*
and participated in Christ's burial. She was first to see Lord Jesus Christ after
Resurrection*.
Mary Magdalene went to the tomb with two other women to anoint the body of Jesus
with spices. On their way, they were wondering who is going to help them move the
large stone at the entrance of the tomb. Imagine their surprise when they found the
stone lying on the side, and they could not find Jesus’ body in the tomb. Suddenly, one
of the angels who were present there told them not to fear and not to be sad because
Jesus rose from the dead. Then the angel asked them to go and tell Peter about what
they saw and heard.
St. John writes that when Mary Magdalene came to the tomb early in the morning, she
saw that the stone had been rolled away. She ran to Simon Peter and, horrified, she told
him that someone had stolen Christ’s body. They went to the tomb. They were only
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able to see the empty canvas left in the tomb, but no body. Mary stood outside the tomb
crying. Suddenly, Jesus stood beside her, but she did not recognize him. She thought it
was the gardener. She looked at him and asked if he knew who could have stolen the
body from the tomb. Then Jesus spoke her name - Mary. On hearing that, Mary
recognized Christ. She was full of joy and she did what He told her: she went to the
disciples and told them all that happened. (p. 83-84)
missionary
– a messenger of Christ's* teaching, a religious* or lay person going to the missions*. (p. 86)
prayer
– a conversation with God*; contemplation.
[blue font] Michael very often talks to God. He tells Him about his joys, fears and
anxieties. He also asks God for many things. He remembers to be thankful.
One day, he wrote his own prayer.
Dear God,
It is me, Michael, a boy with red hair. The one who loves chocolates with mint filling;
who repairs cars; who can make a carrot salad; and who often fails to obey his mother,
even though he tries his best to behave.
I am sorry to have hurt You today. I promise not to tease Tosia's freckles any more.
Lord God, thank You for the winter that covered our yard with a snowy blanket. Thank
you for your being with me - even when I am naughty.
Could You please give good health to our whole family: mom, dad, Philip, our cat Basil
and our fish Splashy. Amen.
You can also write your own prayer (p. 86-87).
The entry headword (definiendum) or the head phrase is used consistently, and so is the
definiens part. Optionally, the definitions can also include: Biblical sigla, Biblical summaries,
fragments from the Catechism (commandments, prayers), narrative elements (the child - the
family), author's commentaries and suggested activities. Let us now focus on these latter
elements of the text type under analysis; ones that have not been discussed yet:
- the explanation of the entry headword or phrase.
As illustrated by the cases above, the dictionary entries all start with the hyphen and
then are followed by the definiens. In syntactic terms, they are elliptical structures, with the
definitional conjunction (operator) to (to jest) [is, that is, equals]. Most definiens sections are
short. The language they use is accessible and well-adjusted to the comprehension abilities of a
child. Yet, one can find some exceptions to this rule, as some definitions are ingnotum per
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ingnotum. A good instance of the case at hand is metropolis - a church province that covers a
number of dioceses*, and one in which all such dioceses are archdioceses* (p. 84). Some other
problematic cases include insufficiently textually processed definitions that fall close to
citations. Consider for example the fragment of Credo as part of the definition in the entry
Christian - a person who believes in Jesus Christ*, Son of God, who became man and died on the
Cross* for the sake of our salvation* (p. 33).
The majority of the definitions are real ones. They are functionally complemented with
consistently chosen illustrations - an important structural element of the publication.
Synonymic definitions are not numerous (10 - 2.73%). Taking into account the fact that they
have a metatextual asterisk in their definiens, they can be interpreted as hypertextual entries.
Consider the example of cases like: Calvary - or Golgotha* (p. 64), rostrum - or pulpit* (p. 68),
clergyman - or priest* (p. 74), Messiah - or Jesus Christ (p. 84), Holy Mass - or the Eucharist* (p.
89), Holy Father - or Pope* (p. 95).
The dictionary entries under analysis are generally devoid of language-related
information (pronunciation, inflection, etc.). In the case of eight entries (2.18%), one can find
simplified – which is justified by the textual circumstances – etymological detail: abba, blessed,
Eucharist, Gloria, Yahweh, Passion, sacrament, Urbi et orbi. Consider the following examples:
The Eucharist (Holy Mass)
- in Greek, this word means “thanksgiving”. The Eucharist - the Most Holy Sacrament is a sign of Christ’s* presence among us. […] (p. 47)
Gloria
- this word comes from Latin and means glory (p. 51).
Quite infrequently, the definitions contain detailed differentiations between meanings,
which puts them closer to encyclopaedic entries. See e.g.:
sacrilege
- disrespectful behaviour towards something saint or dedicated to God, e.g. personal when someone desecrates a religious person; material - when someone abuses blessed
objects, e.g. through an unworthy reception of sacraments (e.g. receiving of
Communion after committing a deadly sin); through a misuse of a religious artefact (e.g.
a chalice used as a vase); or locational - when a sacred place is desecrated e.g. a church or
cemetery. Also see: profanation (p. 124).
One also needs to note that the classification presented above (deadly sin) is not
included in the entry sin.
The dictionary entries are devoid of any historical references, too, which is justified by
the target audience. Hence, there are no details concerning the evolution of the concepts or
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phenomena defined, or changes in how they are used by the Church. The entry bull is the sole
exception to this rule: bull: - some time ago, this word meant a "seal". Today it means "official and
significant Papal letter." The Pope* only issues his bulls on the most vital of topics: concerning the
faith*, canonization*, beatification* or erection of a new diocese* (p. 30).
One can assume that the intended target reader of the dictionary made its author refrain
from quoting the sources that she relied on.
Let us briefly focus on polysemous entries, such as: kolęda (carol, pastoral visit),
C(c)hurch, Pascha (Passover, Passion, Pascha). The particular meanings of these words – not
only in their strictly religious sense – are not enumerated in pointed lists – a typical
lexicographic practice. In the lexicon under analysis, the information about alternative
meanings of the entry headwords is mentioned in the subsequent sentences of the entry,
introduced by the metatextual particles nazywamy też, nazywamy także, to także, a także [is also
named..., is also..., also as...], or by a narrative set in a separate paragraph. Consider the
examples below:
Carol
- a religious song sung during Christmas* time. The carols tell the story of the nativity
of Lord Jesus*, of Mary*, Joseph*, animals in the barn, the Magi* and the shepherds,
who came to welcome the Holy Child. The Polish name for carol (kolęda) is also used
in reference to the pastoral visit of the priest* in the homes of the parish faithful* after
Christmas*. The same word kolęda also means a folk custom where carol singers* visit
houses in the neighbourhood.
[blue font] Chris' favourite carol is “Przybieżeli do Betlejem” [The Shepherds in
Bethlehem]. What is your favourite carol? (p. 69)
Pascha
[Ex 12; Lev 23: 5-6; Mt 26: 17-19] – a Jewish feast* commemorating their liberation
from the Egyptian slavery; for Catholics* – the transgression of Jesus* from death to life,
that is His Resurrection*. In the Holy Scripture,* Pascha is used with reference to both
the feast* and the Paschal Lamb*.
[blue font] Peter knows another two meanings of the word “Pascha”. It is a name of the
food eaten by the Israelites, but it is also an Easter dish made of cottage cheese, sugar,
butter, eggs and raisins (p. 100).
- Biblical summaries
The Biblical stories are integral - yet often visually separate - parts of the entries. Their
narrative is adjusted to the comprehension abilities of the children (simplifications,
amplifications, compilations, simplifying the original Biblical text layout - removing chapter
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and verse markers). Also worthy of a note are the expansions of the Biblical texts introduced
by the author. The amplifications are used to bring the Biblical original closer to the child
reader. Consider the example of the beginning of the story of Kain and Abel (the entry Abel):
Abel had an older brother named Kain. When they were kids, the brothers loved
playing together, running around and turning handsprings. When they grew up, Abel
became a shepherd, and Kain a farmer [...] (p. 10).
- Catechismal content (commandments, prayers)
The commandments and prayers included within the particular entries can be
interpreted as the basic elements of knowledge that a child who prepares to receive the
Sacrament of Penitence and First Communion is expected to master.11 Information about the
Christian moral teaching (seven deadly sins) and the sacramental life (seven sacraments and
five conditions of a good confession) can also be classified as the Catechismal content. The Ten
Commandments and The Great Commandment are introduced respectively in the entries The
Ten Commandments (p. 39) and The Great Commandment (p. 109). The prayers Our Father,
Hail Mary and Eternal Rest are included in the entries: Lord's Prayer (p. 87), Hail Mary (p.
137), All Soul's Day (pp. 44-45). The particular Stations of the Cross and the four sets of the
Mysteries of the Rosary are presented to the child in the entries The Stations of the Cross (pp.
41-42) and Holy Rosary (p. 114). The entry sin contains a list of seven deadly sins (p. 53), the
entry penance presents five conditions of a good confession, and the entry sacrament lists the seven
sacraments (p. 116).
- the narrative element (the child and the family)
As has already been mentioned, the role of the guides through the lexicon is bestowed
on Ms. Kwiatkowska’s pupils. Each letter of the alphabet has its own guide – a pupil whose
name starts with the corresponding letter of the alphabet. Hence, the entries in A are narrated
by Amelka (Amy), e - Ela (Betty), f – Franciszek (Frank), and so on. The dictionary children
narrators are members of multigenerational families. As is inferable from the sections
highlighted in the particular entries, the religious education of these children involves a
11

Let us add here the example of a Catechism for children, published by Wydawnictwo M (and advertised as
follows: “This small Catechisms for children contains the most basic truths of the faith, prayers and quotes from
Blessed John Paul II in which he addressed children” – fourth page of the cover), which contains a section “The
Truths of the Faith”, including (listed in the order of presentation): the Creed, Ten Commandments,
Commandments of the Church, seven deadly sins, conditions of effective Penance and Reconciliation, seven Holy
Sacraments, Evangelical blessings, Gifts of the Holy Spirit, theological virtues, cardinal virtues, spiritual works of
mercy, corporal works of mercy, main truths of the faith, acts of faith, hope, love and contrition as well as the
Great Commandment. See Blessed John Paul II, Mały katechizm dla dzieci [A Small Catechism for Children],
Kraków 2012, s. 3-16.
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considerable contribution from their grandparents. The event framework of the children’s life
is presented in a very general way. The spaces evoked in the narrative are usually the sacred
ones, such as Poznań (Main) Parish Church, St. Barbara’s Church. Less frequently, reference
is made to lay contexts, such as holidays in Stary Kawków. The blue font, optional narratives
about the child and his relatives stay in a more or less direct relation to the entry content.
Their function can be interpreted as that of a textual exemplification of the entry content
(contextual use of the word) or as an occasion for introducing the didactic context. This latter
case is more interesting, since they often offer direct instructions for activities. All these
examples enliven the content and help the child operationalize the abstractions introduced in
the entries proper. Consider the following examples:
ampoules
- Small vessels that look like small jugs, made of glass, crystal or metal. During the Holy
Mass* they are used for keeping wine and water.
[blue font] At her baptism, the priest poured holy water on Amy’s head, which he had
brought in an ampoule. (p. 16)
Babel
[margin note Gen 11:1-9] – the tower that the Babylonians started to erect.
One day, the Babylonians decided to build a very high tower. It was to be the greatest
and most beautiful of all. People wanted it to reach the sky. The construction work
started. The tower was growing higher and higher, and its builders were growing very
proud, almost haughty. They kept repeating: - We will be as wise and great as God.
The Lord did not like such behaviour and decided to punish the haughtiness of the
builders. He made these people speak different languages. Soon the people stopped
understanding one another. If, for example, someone asked for stones, he was given a
hammer. The construction of the tower was never completed.
[Blue font] Bart wondered what haughtiness is, and whether now there are any haughty
people in the world. He asked his mother, and she replied that a haughty person was
conceited and vain, and one who considered himself/herself to be the greatest, wisest
and the most important person in the world. Then the boy remembered the match he
played with his friends in the backyard. Before the match had even begun, he said:
- Well, I will not conceal that I am the best player here. There is no other boy in this
world who could play better than me. It is thanks to me that you are bound to win
today. In fact, you might even not be here at all. I can play in attack, defence, or I can be
a goal keeper. Or, actually, I can be all the players at once.
Now, when he remembered those words, he felt ashamed and decided not to behave like
that next time (pp. 21-22).
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sin
- a bad act, thought or word; violating any of the Ten Commandments* or any of the
Commandments of the Church*. The first sin was committed by Adam* and Eve*.
Seven deadly sins:
[…]
[blue font] Like all children and adults in the world, Gabi commits sins. A year ago,
when she was preparing for her first confession, she did not exactly know which of the
things she had done were a sin, and which were not. So she sat down on a bench in the
garden and started to think.
- When I teased my colleague because I was mad at her. Did I commit a sin or not?
- When I secretly peeked into my older sister's diary. Did I commit a sin or not?
- When I lied to my grandmother Mary. Did I commit a sin or not?
She could not cope alone with this task, so she asked her mother for advice. Mom
helped the girl solve her problem.
Gabi knows that evil deeds put her away from God and grieve Him and others.
Therefore, now she is trying her best to commit as few sins as possible. But it is not so
easy, right? (pp. 52-53).
The narratives of the child protagonist constitute the summaries of the definiens
sections. They are intentionally reserved for "difficult"12 concepts. The author’s structural logic
in this case has a typical dictionary-like form: the theoretical aspect followed by an example,
real life situation. Occasionally the narrative only serves as a text organization unit: it breaks
the structure of an entry to introduce a Biblical story. Consider for example: One autumn
afternoon, when it was raining, grandma told Amy about Noah’s ark (Noah's ark entry, p. 18).
- the author’s own commentary
This commentary – in blue font – does not use the child narrator and it occurs
infrequently in the analysed text. One can assume that – as was the case in the narratives
discussed above – this type of commentary serves as a contextual exemplification of the entry
content. Consider the following example:
devil
- or the evil spirit, Satan, demon; this is rebellious angel who sinned with haughtiness
and disobedience to God *. The devil is enemy not only of God but also of man.

12
Also see “The more difficult lexicon entries contain an additional related story or a real-life example, which can
make a given entry more comprehensible for the young reader.” http://wysylkowa.pl/ks943033.html#recenzje
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[blue font]
Adults and children imagine the devil in very different ways (p. 40)
Sometimes the author’s includes a commentary of a cultural sort, which is closely linked
to the narrative component:
In each country, the word “dad” sounds a little different, eg. In France - pére, England father, Italy - papá and in Spain - padre.
Amy calls his dad “tatulek”, while her little brother calls him “tatko”. The girl has two
grandfathers: Apolinary and Ignatius. Apolinary is Amy’s mother’s father, and Ignatius
her dad’s father. [...] (Entry abba, p. 9).
- suggested activities
Suggested activities, listed in the final part of each entry, introduce an element of
dialogue to the text. The recipient of the text is given a question, instruction or proposal, e.g.:
- Dominica knows Ten Commandments by heart. Do you? (entry Ten Commandments,
p. 39)
- Peter knows that his patron saint is St. Peter. Do you know your patron saint, and do
you know what extraordinary things he/she did in his/her life? (entry patron saint, p.
102)
- Look around to see if there are images of saints in your house (entry: halo, p. 20)
- Try to recall what miracles Jesus worked on earth. If you cannot remember any, ask
your parents to read at least one account of such miracles to you (entry miracle, p. 36)
- Does your city have a main parish church? Ask your priest about it – maybe after the
Sunday Mass (entry main parish church, p. 50)
- If you want to learn more about the life of Moses, ask any of your relatives to tell you
about him (entry Moses, p. 89)
As can be seen, the realization of the above-mentioned activities is possible only with the
help of adults.
Conclusions
The dictionary that is subject to analysis in this article is a valuable publication, if only
because it is first of its kind on the Polish market. Undoubtedly, the dictionary by Joanna
Krzyżanek also has its obvious educational value. It initiates the child recipient into religious
experience in its wide sense (i.e. all human behaviour that is aimed at the sacred - prayer,
worship, faith), providing the child with the conceptual network helpful in verbalizing that
experience. Worth noting is the rich network of the names related to the church and its
culture. Some criteria for the selection of entries seem questionable, especially in view of the
fact that the dictionary is advertised as “containing the most important and most frequently
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used words in the field of religion.”13 In the narrative parts of the entry texts, the author
expounds the applied function of the theoretical, abstract concepts introduced in catechetical
classes and makes reference to children’s real life experience. In this way, she manages to enrich
the children’s life by introducing a religious dimension (see e.g. entry suffering). These real life
examples constitute an indisputable advantage of the discussed publication, yet the observed
inconsistencies in their use are an obvious weak point.
The style of defining the concepts adopted in the lexicon complies to the following
principles: simplicity, imagery and didacticism (persuasiveness). Yet, there are obvious cases of
the author’s inconsistence visible, especially with reference to simplicity. The imagery of the
lexicon is constructed not so much with linguistic means (comparisons, metaphors), but more
with examples – narratives involving children.
In a broader context, the dictionary that is subject to scrutiny in this article can be
treated as serving the Catechism and catechesis14. What is more, at the conceptual level, the
dictionary is in some way related to the Compendium of the CCC (both publications hugely rely
on dialogue and illustrations), even though the latter is targeted at different audiences.
Słownik wyrazów religijnych w służbie katechizmowi
Streszczenie
W artykule podejmuje się kwestię nadrzędną dla działań związanych z przekazywaniem
wiary, tj. problem definiowanie pojęć religijnych. Celem uwag – formułowanych z
lingwistycznego i komunikacyjnego punktu widzenia – jest spojrzenie na słownik wyrazów
religijnych w aspekcie jego służebności katechizmowi i katechezie. Przedmiotem
szczegółowego opracowania autorki jest Ilustrowany słownik wyrazów religijnych dla dzieci
Joanny Krzyżanek (Sandomierz 2008). Leksykon jest analizowany na poziomie jego makro- i
mikrostruktury.

13

See e.g.: http://wysylkowa.pl/ks943033.html#recenzje
Especially as related on the dogmatic level, with its language hardly related to that of the present-day world and
life, and with difficult, complex terminology, extracted from theological sources,” Kiciński, op. cit., p. 137.

14
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