Internet w katechezie dorosłych

Portale dla dorosłych również mają swoje miejsce w sieci. Są to strony dla osób
dojrzałych i z tego względu ich struktura różni się od portali dla dzieci i młodzieży. Są
one bardziej serwisami informacyjnymi i miejscem spotkań dla rodzin i małżonków.
Do tych stron zaliczają się m. in.: http://www.mateusz.pl/, http://www.fidelitas.pl/,
http://wiara.pl/,

http://www.bosko.pl/,

http://www.katolicki.net/

,

http://www.angelus.pl/.
Serwis informacyjny Mateusz.pl ma bardzo bogatą i szeroką strukturę. Składa
się z takich działów jak: czytelnia, pytania o wiarę, duchowość, czytania na każdy
dzień, skrzynka intencji, Karol Meissner, Ks. Tymoteusz, Dokumenty, Uzależnienie
od chat’a, Goście Mateusza, Jan Paweł II, Rozmowy na koniec wieku, Rekolekcje,
Ludzie, Rodzina, Małe życie, Pieśń naszych korzeni oraz księgarnia.

Czytelnia proponuje bogaty zbiór artykułów na temat Kościoła i nie tylko. Jest
bardzo często uaktualniana i pisana w interesujący i dojrzały sposób1. Kolejnym
działem są „Pytania o wiarę”, w którym „chodzi nie o jakieś teoretyczne lub
techniczne problemy, ale o nasze życie: nadzieje, miłość i lęk, świat uczuć i
osobowych relacji. Nieodłączną częścią tego bogactwa ludzkiej egzystencji jest fakt,
ze jesteśmy istotami religijnymi. Szukamy tego, co ponad..., co pozwoliłoby nam
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uchwycić w pełni sens naszego istnienia. Pytamy się o Boga. Wielu z nas stawia sobie
to pytanie w odniesieniu do chrześcijaństwa, w centrum, którego znajduje się Osoba
Jezusa Chrystusa. Wielu odnajduje tę Osobę we wspólnocie Kościoła katolickiego”2.
„Duchowość” to dział podejmujący tematy dojrzałości chrześcijańskiej,
medytacji oraz okresów roku liturgicznego. Zawiera rozważania adwentowe
i wielkopostne, lecz także pouczenia wakacyjne i inne tematy dotyczące kształtowania
duchowości w życiu codziennym3. Dostępne są też” na portalu czytania na każdy
dzień. Codzienne czytania uzupełnione są m.in. o rozważania zaczerpnięte
z archiwalnych numerów miesięcznika „Oremus”.. W tym kontekście „Mateusz
proponuje wszystkim, którzy wierzą w moc wstawienniczej modlitwy, zanoszonej
z miłością i zatroskaniem o potrzebujących, włączenie się do „Skrzynki intencji”4. W
intencjach do niej złożonych modlą się siostry karmelitanki.
O. Karol Meissner porusza tematy życia małżeńskiego i seksualności. Analizuje
ich wartości oraz zagrożenia z nich wypływające. W dziale „Dokumenty” dostępne są
natomiast głównie pisma papieskie oraz inne dokumenty takie jak np. konkordat. Jak
piszą sami autorzy portalu „W Mateuszowym dodatku LUDZIE prezentowane są w
dosyć szerokiej formule biografie, wywiady, dorobek myśli lub czynu ludzi, dla
których Bóg stał się kimś ważnym. Znajdziesz tu postacie współczesne i historyczne,
sylwetki publiczne lub nikomu nieznane, święci i osoby za takie nieuchodzące” 5.
W dziele „Rodzina” znajdują się artykuły z cyklu: aktualności życia
rodzinnego, małżeństwa niesakramentalne, poradnictwo rodzinne, opowiadania,
świadectwa oraz Kościół domowy. „Małe życie” to z kolei miejsce obrony dziecka
poczętego. Nawiązuje także do zespołu utraty ciąży i jego konsekwencji. W księgarni
Mateusza dostępne są liczne książki dla dzieci i nie tylko, multimedia, podręczniki
oraz nowości wydawnicze.
Kolejny analizowany portal www.wiara.pl istnieje od 3 lipca 2001 roku. Jest to
jedyny w swoim rodzaju portal zawierający informacje, publicystykę, materiały
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dotyczące Kościoła katolickiego, ale otwarty również na inne wyznania i religie
i dotykający ważnych tematów społecznych”6.
Portal ten ma bardzo bogatą bazę podstron, które same w sobie mogą być
oddzielnymi serwisami, należą do nich: Biblia, ekumenizm, Kościół, liturgia, papież,
religie, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, info, wiara, nauka, kultura, prasa,
rodzina, blog, chat forum, kartki, rozrywka, spotkania, zapytaj, agencja fotograficzna,
katalog, sklep i poczta.
Kolejny serwis poświęcony jest ekumenizmowi. Jak piszą autorzy portalu
„chrześcijanie to nie tylko katolicy. To wiele mnie lub bardziej znanych wyznań. Kim
są? Jak wierzą? To informacje, które możesz znaleźć w tym serwisie. Ale nie tylko. To
także serwis o trudnych drogach ku pojednaniu chrześcijan. Bo podziały są dla świata
zgorszeniem”7.

Serwis www.kosciol.wiara.pl spogląda na współczesny Kościół, na jego wiarę i
celebracje. Nakreśla problemy moralne i ukazuje ludzi, o których jest najgłośniej na
arenie społecznej8. Serwis Liturgia.wiara.pl ukazuje duchowość Kościoła, jego
obrzędy, święta, nabożeństwa i sprawowane sakramenty.
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Serwis www.papiez.wiara.pl przedstawia sylwetki ostatnich papieży. Zdaniem
administratorów „mamy szczęście żyć w czasach wybitnych papieży. Jan Paweł
Wielki był człowiekiem na pewno niezwykłym. Do jego spuścizny warto ciągle
sięgać, by nie pozostały z niej tylko mgliste i ckliwe wspomnienia o papieżu - Polaku.
Ale nie ograniczamy się tylko do przeszłości. Przecież mamy kolejnego wielkiego
papieża – Benedykta XVI”9.
Serwis www.religia.wiara.pl jest odpowiedzią na potrzebę poznania i dialogu z
innymi religiami. Dopiero ich poznanie może zbliżać chrześcijan różnych wyznań.
Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny to czasopisma znane od dawna w
Polsce. Teraz posiadają również serwisy internetowe z artykułami dla pragnących
pogłębić swoją wiarę, ale także poruszające ważne zagadnienia społeczne, polityczne i
kulturalne. To też opinie, komentarze, felietony oraz szczypta humoru10.
Serwis www.info.wiara.pl to strona dla tych wszystkich, którym życie religijne
w różnych jego aspektach nie jest obojętne. Dostępne są też istotne wydarzenia innych
wspólnot chrześcijańskich a nawet innych religii11. Zadaniem „świat nauki bywa
fascynujący. Pociąga śmiałością wizji i obalaniem mitów. W serwisie nauka.wiara.pl
znajdziesz nie tylko proste wytłumaczenie skomplikowanych zjawisk. Wiele miejsca
poświecono w nim na pokazanie styku wiedzy człowieka i wiary” 12. A także „prawdą
jest, że kultura to całokształt ludzkiej działalności. Sposób budowania mostów,
uprawy roli i grzebania zmarłych. Słowem – cywilizacja. W serwisie kultura.wiara.pl
zajmujemy się tą kulturą w węższym znaczeniu. Poezją, muzyką, malarstwem,
filmem”13.
Serwis www.prasa.wiara.pl publikuje wybrane artykuły z prasy katolickiej. To
miejsce dla wszystkich mniej zorientowanych w sytuacji Kościoła. Dzięki tej stronie,
gdzie drukowane są najciekawsze artykuły można szybko i skutecznie ogarnąć bieżącą
rzeczywistość14.
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Serwis www.rodzina.wiara.pl jest miejscem, gdzie chrześcijańscy rodzice mogą
podzielić się swoimi doświadczeniami wychowawczymi i doświadczyć, iż takich jak
oni jest wielu. Stąd też mogą budować siebie nawzajem.
Można pisać pamiętniki i wkładać je do szuflady. Każdy, kto chce swoimi
wspomnieniami i przemyśleniami podzielić się ze światem, może założyć bloga. Miło
czasem poczytać co u internautów w trawie piszczy stąd powstał serwis
blog.wiara.pl15.
Również czat jest ważnym elementem portalu www.wiara.pl. „To tutaj nie
tylko rozmawia się, szuka odpowiedzi na ważne pytania, czasami kłóci, przeżywa
bardzo emocjonalne sytuacje, ale także modli się, rozważa Drogę Krzyżową, głosi
Ewangelię, mówi spotkanym ludziom o Jezusie”16.
Serwis www.forum.wiara.pl jest miejscem spotkania chrześcijan, wyznawców
innych religii jak i osób niewierzących poszukujących Boga i zainteresowanych
problemami religii, a chrześcijaństwa w szczególności. Toczą się tutaj żywe rozmowy
dotyczące zasad

wiary, hierarchii Kościoła, bieżących spraw społecznych,

kulturalnych i politycznych.
Serwis „www.spotkania.wiara.pl/rozrywka” powstał z myślą o dzieciach
i młodzieży jako alternatywa do brutalnych i bezmyślnych gier w sieci. Strona
„Spotkania.wiara.pl” to miejsce gdzie można się podzielić z innymi ważnymi dla nich
informacjami oraz prosić o modlitwę. Z kolei serwis „www.zapytaj.wiara.pl” jest
odpowiedzią na naglącą liczbę pytań napływających do serwisu na tematy wiary i
religii. Serwis „Foto.wiara.pl” zawiera zaś bogate archiwum zdjęć z wydarzeń życia
społecznego kulturalnego i religijnego w Polsce, uaktualniane każdego dnia.
Portal „www.bosko.pl” składa się z takich działów jak: wiara, życie, kultura,
muzyka, teledyski, sport, turystyka, info, modlitwa, biblia, blog, kartki, biblioteka i
forum. Dział „wiara” to seria artykułów i prezentacji multimedialnych na temat życia
duchowego. W dziale „życie” odnaleźć można teksty odnoszące się do wielorakich
aspektów życia społecznego.
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Kultura to kolejna propozycja portalu. Można tu dowiedzieć się o ciekawych
wydarzeniach, zobaczyć co warto przeczytać oraz dowiedzieć się o dobrych filmach.
Także muzyka zajmuje ważne miejsce na stronie. Można poczytać o znanych
artystach, o dobrej muzyce i zdobyć nuty pewnych utworów. Dodatkowo jest dział
MP3, gdzie można posłuchać religijne piosenki oraz dział teledyski, z dostępnymi
przebojami muzyki chrześcijańskiej.

Dział sportu ukazuje sylwetki znanych sportowców, prezentuje artykuły o
ludziach z pasją. Turystyka ukazuje piękno i pasję podróżowania po Polsce i po
świecie. Znaleźć to można ciekawe artykuły i fotoreportaże. Dział „info” dostarcza
wiadomości na temat bieżących wydarzeń kulturalnych, koncertów, konkursów oraz
rekolekcji.
Modlitwa jest miejscem spotkania Boga i człowieka pośród codzienności, w
jakiej żyje dana osoba, stąd dział ten poświęcony jest dla wszystkich, którzy chcą
prosić o modlitwę innych odwiedzających tą stronę. Część zatytułowana „Biblia”
podlega pod dział „wiara” i oferuje elektroniczne przesyłanie tekstów Pisma Świętego
na adresy uczestników. Blogi to miejsca wyrażania siebie a portal poświęca im swoją
przestrzeń. Ostatni dział pt. „Biblioteka” poświęcony został książkom, które warto
polecić i przeczytać.
Kolejnym portalem przeznaczonym dla dorosłych jest „Katolicki Portal Matki
Bożej Zwycięskiej”. Pojawił się on w Internecie 10 marca 2006 roku. „Portal działa w

duchu nauki Kościoła rzymsko-katolickiego i ma charakter ogólnopolski. Dzięki
zaangażowaniu kapłanów, sióstr, Oazy i wielu innych osób z Parafii Matki Bożej
Zwycięskiej w Krakowie, w bardzo krótkim czasie stał się wyjątkowym miejscem
w Internecie”17.
Portal ten dzieli się na działy takie jak: aktualności, z życia Kościoła, droga do
Boga, modlitwa, śpiewnik, sakramenty, wsparcie duchowe, zagrożenia, publikacje i
artykuły, książki, kapłan czeka, grupa dyskusyjna, forum, czat, blogi, skrzynka
intencji, Portal dla młodzieży oraz portal dla dzieci.

Dział aktualności jest bogaty w treść nową, ale także archiwalną. Posiada
zarówno religijne wiadomości jak i świeckie. W

dziale

„Z

życia

Kościoła”

dowiedzieć się można o: Watykanie, historii Papieży, święci i błogosławieni, diecezje
w Polsce, Kodeks Prawa Kanonicznego, odnowa w Duchu Świętym, Opus Dei, znani
biskupi, tajemnice Fatimskie, Święta, archiwum, encyklopedia, pielgrzymki.
„Droga do Boga” to dział, który zawiera takie elementy jak: Biblia, Katechizm
Kościoła Katolickiego, Przykazania Boże, Przykazania Miłości, przykazania
kościelne,

prawdy

wiary,

Błogosławieństwa

Ewangeliczne

i

inne

prawdy

katechizmowe. Modlitwa jest osobistą relacją między bogiem a człowiekiem, choć ta
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relacja może przebiegać bez słów to ważne są pewne formy modlitewne ułatwiające
komunikację z Bogiem. Stąd portal proponuje takie formy liturgii i modlitwy jak:
Msza święta, tajemnice szczęścia, różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, koronka do
Bożego Miłosierdzia oraz litanie.
Dział „sakramenty” opisuje poszczególne sakramenty Kościoła katolickiego.
„Kapłan czeka” i „wsparcie duchowe” to działy gdzie internauci mogą zasięgnąć
porady od kapłana na nurtujące ich sprawy duchowe czy moralno-etyczne. „Walka
szatana z Chrystusem znajduje swe przedłużenie w walce z Kościołem. Ukazany jest
on pod postacią zgłodniałego lwa, który dąży do zniszczenia człowieka. Taktyką
szatana są podstępy, zasadzki, oszustwa i krętactwa oraz przybieranie postaci anioła
światłości”18. Dlatego portal podejmuje zagadnienie zagrożeń takich jak: sekty,
opętanie, satanizm, diabeł, spirytyzm. W dziale „publikacje”, „artykuły”, „rozmowy”
ukazują się natomiast treści publikowane w różnych czasopismach katolickich oraz
artykuły od redakcji.
Forum dyskusyjne portalu podzielone jest na bloki tematyczne takie jak: na
początek, modlitwa, wiara, nadzieja i miłość, wsparcie duchowe, sanktuaria, różne,
parafie, rozrywka. Portale dla młodzieży i dzieci to osobne serwisy tego portalu, choć
posiadające jedną strukturę ze stroną główną.
Portal Angelus.pl prowadzony jest pod redakcją Ewy Borowik-Dąbrowskiej.
Jest podzielony na takie działy jak: Biblijne, Liturgia, Sakramenty, Kościół, Homilie,
Małżeństwo i rodzina, Wiara i życie, Angelus.tv, Intencje, Modlitewnik, Modlitwa,
Benedyktyńskie, Franciszkańskie, Ignacjańskie, Karmelitańskie, Duchowość: varia,
Moralistyka i etyka, Apologetyka, Katechetyka, Tradycja katolicka, Jezus, Maryja,
Aniołowie, Święci, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Cuda i objawienia, Śpiewnik,
Psychologia, socjologia, religioznawstwo, Teologia, Kultura, Muzyka, Film, Historia,
Biografie, Kuchnia, Dla dzieci.
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Dział „biblijne” to artykuły poświęcone Pismu Świętemu, to tez nagrania audio
oraz inne dokumenty pokrewne tej tematyce. W dziale „liturgia” możemy zapoznać się
z ABC liturgii, Boże Narodzenie - wiersze i rozważania, Czytania liturgiczne,
Dokumenty liturgiczne, II Polski Synod Plenarny o liturgii, Katechizm Kościoła
Katolickiego

o

liturgii,

Męka

Pańska

-

wiersze

i

rozważania,

Rok

liturgiczny, Tematyka liturgiczna na stronach www, Wielkanoc - wiersze i
rozważania. Sakramenty to dział poświęcony obrzędom kościelnym i praktycznym
odnośnikom.
„Kościół” to dział gdzie można zdobyć artykuły na temat Kościoła
i duszpasterstwa,

dokumenty

kościelne,

Ekumenizm,

dialog

międzyreligijny,

Kierownictwo i towarzyszenie duchowe, Misje, Rzym, Watykan, Sanktuaria, Świeccy
w Kościele.
„Homilie i kazania” to dział poświęcony kaznodziejstwu. Można tam znaleźć
artykuły homiletyczne, filmy z prezentacjami homiletycznymi, kazania oraz
komentarze biblijne. W dziale „małżeństwo i rodzina” jest miejsce na pytania dzieci
do rodziców, na rozważania na tematy ojcostwa i macierzyństwa, małżeństwa
i narzeczeństwa. Dostępne są także filmy dotyczące tematyki małżeństwa i seksu.
„Angelus.tv” to zbiór filmów i prezentacji na różne tematy począwszy od
humoru i przygody, przez rozrywkę do rozważań osób duchownych. „Modlitewnik” to
dział, gdzie są publikowane popularne modlitwy, litanie, nowenny, nabożeństwa, kult

do świętych, koronki. Benedyktyńskie, Franciszkańskie, Ignacjańskie, Karmelitańskie,
to działy poświecone duchowości poszczególnych gałęzi wielkich zakonów.
Moralistyka i etyka to dział poświęcony tematyce moralno – etycznej, obrony życia
oraz jego zagrożeń.

