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SZKOLNA POS£UGA KATECHETY
NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY I WIADKA

WIARY

Wstêp
W roku 2010 mija dwudziesta rocznica powrotu katechezy do polskich
szkó³. To wa¿ne wydarzenie sprzed dwudziestu lat zmusza zarówno teoretyków, jak i praktyków do refleksji nad obecnoci¹ katechety w szkole i jego
pos³ug¹ w szkolnym rodowisku.
Nauczanie religii w warunkach szkolnych jest zdecydowanie odmienne od
nauczania w salkach katechetycznych dzia³aj¹cych przy parafii. Nale¿y wyraziæ wdziêcznoæ dla tych wiernych, którzy z ogromn¹ determinacj¹ pomagali
w parafiach przy katechizacji w czasach zniewolenia komunistycznego. Mimo
szykan udostêpniali w³asne domy na katechezê, a tak¿e sami prowadzili nauczanie prawd wiary1. Porozumienie pomiêdzy Episkopatem Polski a rz¹dem
Rzeczpospolitej Polskiej umo¿liwi³o powrót religii do szkó³2 i objêcie katechizacj¹ wiêkszej czêci dzieci i m³odzie¿y. Choæ na pocz¹tku nie oby³o siê bez
konfliktów, to jednak mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e szko³a i spo³eczeñstwo po
dwudziestu latach od wprowadzenia katechezy doceniaj¹ jej obecnoæ w publicznej przestrzeni, jak¹ jest szko³a3. W dalszym ci¹gu, tak jak i w 1990 roku,
Koció³ do prowadzenia katechezy w warunkach szkolnych potrzebuje dobrej,
wykwalifikowanej kadry, która bêdzie wiadkiem mi³oci Chrystusa do cz³owieka poprzez w³aciwy przekaz prawd wiary4.
1
Por. List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szko³y,
pkt 2. http://episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2010825_0 z dnia 03.08.2010 r.
2
Por. Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko³ach z dnia 3 sierpnia
1990 r.
3
Por. List Episkopatu , art. cyt., pkt 3.
4
Por. tam¿e, pkt 4.
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Obecnoæ nauczania religii w szkole i szerokie oddzia³ywanie religii na
spo³eczeñstwo stawia przed Kocio³em wysoki próg wymagañ od strony pos³ugi
katechetycznej. Warunki wspó³czesnego ¿ycia, nacechowane gwa³townymi
zmianami, w którym przysz³o dzia³aæ Kocio³owi oraz bogactwo Ewangelii, któr¹ wspólnota Kocio³a ma za zadanie przekazywaæ, wymagaj¹ odpowiedniego
przygotowania do pos³ugiwania w przekazie wiary. Zwi¹zana z tym jest w³aciwa formacja osób zawodowo nauczaj¹cych wiary. Wyzwanie to mobilizuje
i jednoczenie inspiruje Koció³ do przygotowywania profesjonalnych g³osicieli
Chrystusowej nauki. Odnosi siê to do katechetów wieckich oraz duchownych,
gdy¿ jedni i drudzy potrzebuj¹ gruntownej formacji 5. Problem w³aciwego
przygotowania do pos³ugi katechetycznej zarówno w parafii, jak i w szkole, staje
siê wyzwaniem dla dzia³alnoci duszpasterskiej Kocio³a. Pos³uga katechetyczna i misja g³oszenia orêdzia Ewangelii nale¿y do natury Kocio³a. Zmieniaj¹ca
siê mentalnoæ wspó³czesnego cz³owieka, ogrom informacji i dezinformacji
w znacznym stopniu przyczyniaj¹ siê do upadku tradycyjnego procesu inicjacji
chrzecijañskiej i przekazu wiary. W zasadzie dosz³o do paradoksu a zarazem
pora¿ki: proces inicjacji chrzecijañskiej sta³ siê w rzeczywistoci momentem
zamkniêcia ¿ycia chrzecijañskiego6. Aby w³aciwie uformowaæ katechetów,
którzy maj¹ przekazywaæ nauczanie Jezusa i Kocio³a, trzeba postaraæ siê
o odpowiednie orodki kszta³cenia. Do istotnych elementów troski ca³ego Kocio³a nale¿y dba³oæ o przekaz ewangelicznego orêdzia7. Dokumenty Kocio³a
w sposób istotny odnosz¹ siê do zagadnienia formacji katechetów, okrelaj¹
jej podmiot, przedmiot oraz p³aszczyzny oddzia³ywania. Z chwil¹ obecnoci
katechezy w szkole pojawi³a siê koniecznoæ w³aciwej i odpowiedniej formacji
katechetów dostosowanej do dzia³alnoci w rodowisku szkolnym, w którym
istnieje zró¿nicowany poziom ¿ycia religijnego8.
W niniejszym opracowaniu spróbujemy zastanowiæ siê nad rol¹ i pos³ug¹
katechety w rodowisku szkolnym. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e skupimy siê na trzech
wymiarach dzia³alnoci katechety w szkole:

5
Por. S. £abendowicz, Formacja katechetów w dokumentach Kocio³a i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykañskim II, Sandomierz 1997,
s. 31.
6
Por. E. Alberich, Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003, s. 23.
7
Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej KPK) w kan. 773 stwierdza: W³asnym
i powa¿nym obowi¹zkiem, zw³aszcza duszpasterzy, jest troska o katechizacjê ludu
chrzecijañskiego, a¿eby wiara wiernych przez przyjmowanie nauki i dowiadczenie
¿ycia chrzecijañskiego stawa³a siê ¿ywa, wyrana i czynna. Z kolei kan. 774 par. 1
podaje: Troska o katechezê, pod kierownictwem prawowitej w³adzy kocielnej, nale¿y
do wszystkich cz³onków Kocio³a, w czêci ka¿demu w³aciwej.
8
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce (dalej PPK), s. 10.
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1. Katecheta jako nauczyciel wiary;
2. Katecheta jako wychowawca w wierze;
3. Katecheta jako wiadek wiary9.
Na wstêpie niniejszego opracowania warto podkreliæ, i¿ w celu w³aciwego spe³niania pos³ugi w szkole, sam proces formacji katechetów wydaje siê
nie tylko koniecznym, ale wrêcz obowi¹zkowym. Na polu formacyjnym szczególna uwaga nale¿y siê zagadnieniom, które w istotny sposób ow¹ formacjê
okrelaj¹. S¹ to mianowicie zagadnienia zwi¹zane z wymiarem formacji katechetów w zakresie: byæ, wiedzieæ, umieæ dzia³aæ10. Nale¿y tak¿e uwypukliæ
w formacji pos³uguj¹cych w katechezie ich dojrza³oæ ludzk¹, chrzecijañsk¹
i apostolsk¹11. W formowaniu katechetów nie brakuje pozytywnych dzia³añ.
Lecz ogólnie ujmuj¹c, trzeba stwierdziæ, i¿ z powodu ci¹gle niedostatecznej
formacji katechetów i niew³aciwego rozumienia powo³ania katechetycznego
cierpi ca³y obszar dzia³alnoci duszpasterskiej Kocio³a12.
W definicji zwi¹zanej z formacj¹ katechetów zawiera siê pozornie ³atwa
rzeczywistoæ, a jednak trudna do zrealizowania. W ca³ym procesie formacji
Koció³ musi podj¹æ takie dzia³ania, które uzdolni¹ katechetów do pos³ugi,
zw³aszcza pos³ugi s³owa Bo¿ego. Formacja katechetów rozwija siê dynamicznie i wielop³aszczyznowo we wspólnocie Kocio³a i w s³u¿bie dla ca³ej
wspólnoty, dlatego winna ona mieæ w³aciwe elementy kszta³tuj¹ce dojrza³¹
osobowoæ katechety13. W³aciwie uformowany katecheta dobrze spe³ni swoje
zadanie w rodowisku szkolnym, gdy spe³ni swoj¹ rolê w p³aszczynie bycia
nauczycielem, wychowawc¹ i wiadkiem wiary.

1. Katecheta jako nauczyciel wiary
Koció³ w swojej misji nauczania pos³uguje siê specyficznymi narzêdziami, w³aciwymi dla przekazu zbawienia. Jednym z nich jest g³oszenie s³owa
Bo¿ego i wspó³praca cz³owieka z Bogiem w wymiarze nadprzyrodzonym.
Jednoczenie bêd¹c obecnym w rodowisku szkolnym, nie mo¿e zapomnieæ,

9
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji zaleca, aby w diecezjach istnia³y specjalne
orodki formacyjne dla katechetów, które kszta³ci³yby zdolnych przekazicieli wiary,
odnajduj¹cych siê w rodowisku szkolnym. Por. Kongregacja ds. Duchowieñstwa,
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (dalej DOK), nr 248250.
10
Por. DOK 238.
11
Por. DOK 239.
12
Por. tam¿e, s. 25.
13
Por. S. £abendowicz, Formacja katechetów..., dz. cyt., s. 31.
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¿e nauczanie szkolne wymaga systematycznoci, posiada swoje narzêdzia
i jest podporz¹dkowane procesom dydaktycznym w³aciwym dla szko³y14.
Dlatego prawda p³yn¹ca z Ewangelii powinna byæ g³oszona:
 w sposób uporz¹dkowany wed³ug pewnych zasad, czyli przekazywana
w sposób systematyczny, aby nie by³a improwizowana, ale udzielana
wed³ug ustalonego planu, dziêki któremu osi¹gnie swój jasno okrelony
cel;
 powinna dotyczyæ tego, co podstawowe i najwa¿niejsze, nie poruszaj¹c
¿adnych kwestii spornych i nie staj¹c siê teologicznym poszukiwaniem
albo naukowym wyk³adem;
 nauczanie prawdy musi byæ wystarczaj¹co pe³ne, to znaczy takie, aby
nie poprzestawa³o na pierwszej zapowiedzi tajemnicy chrzecijañskiej,
któr¹ przekazuje kerygma;
 ma to byæ pe³ne wprowadzenie w chrzecijañstwo, dotycz¹ce wszystkich elementów ¿ycia chrzecijañskiego15.
Nauczanie prawd wiary na lekcjach religii stanowi systematyczn¹, celow¹ i zorganizowan¹ czynnoæ edukacyjn¹ i jest dzia³aniem ca³ego Kocio³a
oraz wyp³ywa z nakazu misyjnego Chrystusa16. W swojej dzia³alnoci Koció³
w ró¿nych rodowiskach przekazuje orêdzie ewangeliczne za pomoc¹ pos³ugi
s³owa, które spe³nia potrójn¹ rolê:
 zwo³ywania,
 wtajemniczania oraz
 wychowywania do wiary17.
Przepowiadanie s³owa tworzy i przed³u¿a katechetyczn¹ misjê Kocio³a
w rodowisku szkolnym. Punktem wyjcia obecnoci katechezy w szkole s¹
trzy podstawowe prawa cz³owieka: do wolnoci religii, do wykszta³cenia oraz
prawo rodziców do nauczania i wychowania dzieci zgodnie z religijnymi przekonaniami18. Obecnoæ nauczania religii w szkole nie jest przywilejem Kocio³a, lecz stanowi wype³nienie przez pañstwo prawa do poszanowania godnoci
osoby ludzkiej i swobodnego nauczania wiary19. Koció³ winien zatem skorzystaæ z tego prawa i wype³niæ je tak, aby katecheza by³a efektywna w ¿yciu
nauczanych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e katecheza w szkole przybiera postaæ procesów
dydaktycznych, odpowiednio ukierunkowanych, roz³o¿onych w czasie oraz
Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznañ 1999, s. 1314.
Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (dalej CT), 21.
16
Por. DOK 34.
17
Por. DOK 51.
18
Por. H. S³otwiñska, Katecheza w szkole publicznej, w: Miejsca katechezy, red.
S. Kulpaczyñski, Lublin 2005, s. 45.
19
Por. tam¿e, s. 46.
14
15
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realizuj¹cych za³o¿one cele katechetyczne20. Dlatego nauczanie religii w rodowisku szkolnym powinno wype³niaæ wszystkie funkcje katechezy, zw³aszcza w zakresie nauczania i wychowania w wierze21. Katecheta staje siê
w tym procesie nauczycielem wiary. W szkolnym nauczaniu wiary katecheta
w sposób szczególny realizuje zadanie dostarczania uczniowi w sposób systematyczny wiedzy religijnej, która udoskonala proces wtajemniczenia chrzecijañskiego zapocz¹tkowanego w rodowisku eklezjalnym22. Katecheta w tym
procesie udoskonalenia wiary nie mo¿e zapominaæ, ¿e istnieje zwi¹zek i zarazem jasna ró¿nica miêdzy nauczaniem religii a katechez¹23.
Nauczanie wiary Koció³ powierza wykwalifikowanym osobom. Katecheta jako nauczyciel wiary musi posiadaæ odpowiednie kompetencje24.
Wspólnota kocielna jest zobowi¹zana przed udzieleniem misji do nauczania,
zapewniæ katechecie odpowiednie zdobycie wiedzy i dbaæ o jego ustawiczne
kszta³cenie25. Kompetencje, które powinien posiadaæ nauczaj¹cy, wynikaj¹ nie
tylko z zadania, jakie Koció³ stawia przed katechet¹, ale tak¿e z odpowiedzialnoci za w³aciwe nauczanie prawd wiary, z integralnoci i autentycznoci
tego przekazu26. Katecheta nie mo¿e zapominaæ, ¿e przekazuj¹c orêdzie, winien to dokonywaæ w sposób uporz¹dkowany i organiczny, co katechizowanym daje spójn¹ i ¿yw¹ syntezê wiary27. Mówi¹c o hierarchizacji nauczania
prawd na lekcjach religii, katecheta jako nauczyciel musi pamiêtaæ, ¿e prawdy
te zobowi¹zany jest przekazaæ w nastêpuj¹cej kolejnoci:
 historia zbawienia opowiadaj¹ca wielkie dzie³a Boga;
 Symbol Apostolski jako misterium chrzecijañskie w ¿ywej syntezie;
 sakramenty jako owoc Misterium Paschalnego Chrystusa;
 przykazanie mi³oci Boga i bliniego;
 Modlitwa Pañska streszczaj¹ca Ewangelie, syntezuj¹ca i porz¹dkuj¹ca
bogactwo modlitw zawartych w Pimie wiêtym28.
W szkolnym nauczaniu religii katecheta winien byæ otwarty nie tylko na
dzieci i m³odzie¿ ugruntowan¹ w wierze, ale tak¿e jest zobowi¹zany kierowaæ
Por. A. Zellma, Wielostronne aktywizowanie m³odzie¿y w szkolnym nauczaniu religii. Studium w wietle Programu Nauczania Religii Katolickiej z 2001 r.,
Olsztyn 2006, s. 88.
21
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Polskie Dyrektorium Katechetyczne
(dalej PDK), nr 8283.
22
Por. DOK 69.
23
Por. DOK 73.
24
Por. J. Szpet, Kompetentny katecheta, w: Katecheza. Rodzina. Parafia i Szko³a, red. J. Szpet, t. 1, Poznañ 2003, s. 11.
25
Por. KPK 821; w Catechesi tradendae Jan Pawe³ II zwraca siê do ca³ego Kocio³a z prob¹ o dba³oæ katechizacji, por. CT 6266.
26
Por. DOK 111112.
27
Por. DOK 114.
28
Por. DOK 115.
20
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swoje nauczanie na osoby poszukuj¹ce, dowiadczone kryzysem wiary, obojêtne religijnie i niewierz¹ce29. W przypadku niektórych lekcje religii w szkole
s¹ jedynym momentem spotkania z Ewangeli¹.
W szkolnym procesie nauczania religii zadanie katechety jako nauczyciela
zawiera siê w nastêpuj¹cych obszarach:
 wspomagania uczniów wierz¹cych i doprowadzenie ich do dojrza³ych
religijnych wyborów w ¿yciu;
 zachêcanie i uzdalnianie uczniów, którzy poszukuj¹ wartoci religijnych
do g³êbszej refleksji na temat wiary;
 stworzenie uczniom niewierz¹cym warunków do zrodzenia siê w ich
¿yciu wiary30.
W nauczaniu katecheta jako nauczyciel winien pamiêtaæ, ¿e katechizowani maj¹ w³asne dowiadczenia religijne. Niektóre z nich nale¿y wydobyæ, innym trzeba pozwoliæ zaistnieæ. Ucz¹c wiary, katecheta pomaga dowiadczyæ
katechizowanym Boga na drodze naturalnego poznania oraz poprzez nadprzyrodzone poznanie w sferze poredniej lub mistycznej31. Katecheta staje siê
nieodzownym pomocnikiem w zintegrowaniu posiadanego dowiadczenia religijnego, jakie wystêpuje wród dzieci i m³odzie¿y. Na uk³ad dowiadczenia
religijnego, które nale¿y zintegrowaæ, sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:
 religia, która stanowi osobiste i jednoczenie spo³eczno-kulturowe dowiadczenie;
 cz³owiek, zwracaj¹cy siê do innych osób i otwarty na Boga;
 Bóg, objawiaj¹cy siê w Jezusie Chrystusie;
 relacja religijna, jako odniesienie do rzeczywistoci nadprzyrodzonej
lub rodzaj wiêzi cz³owieka z Bogiem32.
W rodowisku szkolnym katecheta nawi¹zuje do tradycyjnych i najpopularniejszych dzia³añ zwi¹zanych z uczeniem. Miêdzy nim a uczniem rodzi siê
swoista wiê, która owocuje przyswajaniem ze strony ucznia wiedzy us³yszanej na katechezie. Aktywnoæ ucznia podporz¹dkowana zostaje dzia³aniom
nauczyciela. Podmiotem jest nauczyciel, wychowanek stanowi dope³nienie
ca³ego procesu33. Pos³uga nauczycielska katechety przybiera rolê s³u¿ebn¹
wobec uczniów, poniewa¿ przekazuje on w sposób pe³ny i profesjonalny orêdzie zbawienia34.

Por. A. Zellma, Wielostronne aktywizowanie m³odzie¿y..., dz. cyt., s. 91.
Por. tam¿e.
31
Por. S. G³az, Rola Kocio³a w integralnym rozwoju m³odzie¿y, Kraków 2010,
s. 7888.
32
Por. tam¿e, s. 8896.
33
Por. A. Zellma, Wielostronne aktywizowanie m³odzie¿y..., dz. cyt., s. 101.
34
Por. S. £abendowicz, Formacja katechetów..., dz. cyt., s. 149.
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W posoborowym nauczaniu Kocio³a katecheta, nauczyciel wiary, jawi
siê jako ten, który zapatrzony jest w jedynego i prawdziwego Nauczyciela 
Jezusa Chrystusa. W Adhortacji Catechesi tradentae czytamy:
Trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e w katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus, S³owo Wcielone i Syn Bo¿y, wszystko za inne o tyle, o ile do Niego siê
odnosi; ¿e naucza sam Chrystus, a ka¿dy inny nauczaj¹cy  jedynie w tej mierze,
w jakiej jest Jego zwiastunem lub t³umaczem, i w jakiej Chrystus mówi przez jego
usta. Ka¿dy katecheta, niezale¿nie od zajmowanego w Kociele stanowiska, musi
troszczyæ siê usilnie, aby poprzez swe nauczanie i swój sposób ¿ycia przekazywaæ
naukê i ¿ycie Chrystusa (CT 6).

Katecheta nie tylko jest zapatrzony w Chrystusa, ale przekazuje samego Jezusa i Jego ¿ycie. Sam Chrystus ukazuje swoj¹ s³u¿ebn¹ rolê w przekazywaniu
prawdy, któr¹ otrzyma³ od Ojca35. Katecheta zatem jako nauczyciel prawdy
objawionej i jako jej przekaziciel winien w pe³ni przylgn¹æ do Chrystusa Nauczyciela i Go naladowaæ36.

2. Katecheta jako wychowawca w wierze
Katecheta w swojej pos³udze winien byæ nie tylko dobrym nauczycielem,
ale tak¿e pedagogiem. Katecheta jest wychowawc¹, który prowadzi katechizowanego ku wierze bardziej dojrza³ej, towarzyszy wychowankowi w procesie
rozwoju wiary zaszczepionej na chrzcie wiêtym. Jan Pawe³ II w Adhortacji
Catechesi tradendae mówi: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. Obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrzecijañskiej, przekazywanej na ogó³ w sposób systematyczny i ca³ociowy dla
wprowadzenia wierz¹cych w pe³niê ¿ycia chrzecijañskiego (CT 18).
Owo wprowadzanie wychowanków w pe³niê ¿ycia chrzecijañskiego
poprzez przekazywane orêdzie chrzecijañskie domaga siê od katechety w³aciwego podejcia ludzkiego. Zatem katecheta to nie tylko nauczyciel, ale
wychowawca. Dydaktycy podkrelaj¹, ¿e prowadzenie ku dojrza³oci ludzkiej
wymaga przede wszystkim u wychowawcy m¹droci ¿yciowej i zrównowa¿enia psychicznego, zdolnoci do zrozumienia odmiennej mentalnoci oraz
dialogu. Uwaga katechety przywi¹zana do treci nie mo¿e uniemo¿liwiaæ dostrzegania tych, do których jest kierowane s³owo. Po¿¹dane s¹ wiêc takie
cechy, jak wzajemne zaufanie, szacunek i ¿yczliwoæ. St¹d w sposób naturalny wysuwa siê postulat o osobowe zaanga¿owanie katechety, wyra¿aj¹ce siê
gotowoci¹ s³u¿enia katechizowanym. W sposób istotny przyczyni siê to do
tego, aby katecheta sta³ siê dla ucznia wychowawc¹ w wierze. Nale¿y jednak
35
36

Por. tam¿e, s. 147.
Por. CT 8.
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podkreliæ, ¿e bycie wychowawc¹ zwi¹zane jest z przyjêciem postawy s³u¿enia na wzór Chrystusa. Postawie s³u¿ebnej Jezus daje nowy charakter i nowe
znaczenie. Zamiast panowaæ i przewodniczyæ, wychowuje swoich uczniów.
W ten sposób wzywa do naladowania pokornej postawy s³u¿ebnej na wzór
Syna Cz³owieczego (£k 22,28)37.
Wychowawcze znaczenie katechety mierzy siê przede wszystkim jakoci¹ jego bycia cz³owiekiem. Nauczaj¹cy tworzy swój wizerunek, w którym
winien eksponowaæ odpowiedni¹ dojrza³oci¹ ludzk¹ oraz wyj¹tkow¹ duchowoæ i to¿samoæ chrzecijañsk¹. Wa¿ne jest zatem, aby przymioty ludzkie
i religijne cechuj¹ce katechetê pozwala³y mu najpierw samemu dojrzewaæ
jako osobie, cz³owiekowi wierz¹cemu, a tak¿e jako aposto³owi, by nastêpnie
potrafi³ pomóc katechizowanym w kszta³towaniu ich wymiaru ludzkiego
i chrzecijañskiego38.
Papie¿ Jana Pawe³ II podkrela, i¿
Prawdziwa katecheza jest zawsze uporz¹dkowanym i systematycznym wprowadzeniem w Objawienie, które sam Bóg da³ w osobie Jezusa Chrystusa, zachowane
w Pimie wiêtym i Tradycji Kocio³a. Objawienie to nie jest oderwane od ¿ycia,
ani mu przeciwstawne. Dotyczy ostatecznego sensu i znaczenia ludzkiego istnienia, które ca³kowicie owieca i os¹dza. Z tego te¿ powodu mo¿emy do prowadz¹cych katechezê zastosowaæ znamienne s³owa, które wypowiedzia³ Sobór
Watykañski II do kap³anów: Niech bêd¹ wychowawcami cz³owieka i ¿ycia ludzkiego w wierze (CT 22).

W zacytowanym tekcie wyranie mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e Koció³ akcentuje
rolê katechetów jako wychowawców. Rola katechety jako wychowawcy
w katechezie wymaga od niego w procesie formacyjnym kszta³towania
w³asnej osobowoci oraz poznawania ró¿nych dziedzin wiedzy u³atwiaj¹cych
proces wychowawczy39. Katechizowaæ to poznawaæ Chrystusa i budziæ entuzjazm dla poznania samego Jezusa Chrystusa (por. KKK 428).
Wychowanek ma stawaæ siê odpowiedzialny za samego Chrystusa, by
nastêpnie sam wychowywa³ do wiary. W Licie Episkopatu Polski z racji dwudziestej rocznicy powrotu katechezy do szko³y czytamy:
Katecheza, bêd¹c nonikiem podstawowych i uniwersalnych wartoci, wzbogaca
ca³y proces wychowawczy cz³owieka. Wbrew niekiedy bardzo krzywdz¹cym opiniom i fa³szywym za³o¿eniom, nauczanie religii w szkole niesie ze sob¹ istotne
walory wychowawcze. Nie da siê w pe³ni wychowaæ cz³owieka, bez uwzglêdnienia tak¿e jego sfery religijnej (pkt 3).
37
Por. J. Kudasiewicz, S³u¿ba istotn¹ treci¹ chrzecijañskiego powo³ania,
w: Jan Pawe³ II naucza, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 211229.
38
Por. E. Jancewicz, Katecheta wiecki w spo³ecznym odbiorze, http://media.wydawnictwowam.com/pdf/Katecheta swiecki w spo³ecznym odbiorze z dnia 15.06.2010.
39
Por. S. £abendowicz, Formacja katechetów..., dz. cyt., s. 153.
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Wychowanie m³odego cz³owieka do ¿ycia spo³ecznego z uwzglêdnieniem
jego sfery religijnej jest wiêc jednym z podstawowych zadañ katechety jako
wychowawcy.
Wszystkie analizowane wypowiedzi podkrelaj¹ osobiste zaanga¿owanie
katechety w proces wychowawczy. Katecheta sam winien byæ dojrza³y, aby
oceniæ sytuacjê wychowanka i w³aciwie go pokierowaæ. Posiadaj¹c takie
cechy jak ¿yczliwoæ i mi³oæ pedagogiczn¹, dobrze przygotuje m³odego cz³owieka do ¿ycia religijnego i spo³ecznej odpowiedzialnoci. Powinien kszta³towaæ w sobie wszystkie cechy dojrza³ej osobowoci, by w ten sposób staæ siê
dobrym wychowawc¹. Jako wychowuj¹cy sam musi byæ wewnêtrznie
i zewnêtrznie autentyczny40. Owa spójnoæ pozwala katechecie w kontekcie
szkolnego nauczania religii i spo³ecznego pluralizmu na dzia³ania skierowane
w kierunku wychowanka, które nie dopuszcz¹ do zagubienia fundamentalnych
¿yciowych i religijnych wartoci. Ponadto umo¿liwi na lekcjach religii wywo³ywanie samoistnej motywacji do poszukiwania tych nieprzemijaj¹cych wartoci41. Katecheta zyskuje tak¿e mo¿liwoæ wielostronnego aktywizowania
m³odzie¿y w nauczaniu szkolnym. M³odzie¿ chêtnie w³¹cza siê emocjonalnie
w poszukiwanie sensu ¿ycia, opieraj¹c siê na religijnych wartociach. W takim
nauczaniu czuje siê podmiotem podjêtych dzia³añ42.
Religijnemu wychowawcy potrzebne s¹ zdolnoci i cechy, które wyró¿ni¹
go w znacz¹cy sposób sporód grupy nauczycielskiej oraz w rodowisku szkolnym i nadadz¹ mu swoisty, indywidualny, katechetyczny charakter. Katecheta
winien czuwaæ, aby nie utraciæ darów otrzymanych przez Ducha wiêtego.
Wiara, nadzieja i mi³oæ pomog¹ nauczycielowi religii w jego szkolnej pos³udze
wychowawcy. W³asne nawrócenie i dojrzewanie w wierze uczyni jego pos³ugê kszta³towania m³odego cz³owieka efektywn¹ i skuteczn¹43.

3. Katecheta jako wiadek
Koció³ od pocz¹tku swego istnienia opiera³ swoj¹ dzia³alnoæ na wiadectwie, najpierw Jezusa Chrystusa, który by³ wiernym wiadkiem Boga Ojca.
On sta³ siê archetypem wiadka prawdziwego, wiadcz¹cego o prawdzie
i mi³oci Boga do ludzi (por. Ap 1,5; 3,14). wiadectwo wiary w postaci ¿ywego s³owa, autentycznego ¿ycia a¿ do oddania go za prawdê sk³adali aposto³owie. Nastêpcy aposto³ów wiadczyli o mi³oci do Boga, broni¹c prawdy
40
Por. R. Pomianowski, Wa¿noæ to¿samoci osobowej katechety w interakcji
katechetycznej, w: Formacja katechetów, red. M. Majewski, Kraków 1990, s. 40.
41
Por. A. Zellma, Wielostronne aktywizowanie m³odzie¿y..., dz. cyt., s. 119.
42
Por. tam¿e.
43
Por. S. £abendowicz, Formacja katechetów..., dz. cyt., s. 156.
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zawartej w tradycji Kocio³a i w s³owie Bo¿ym. Wielu innych wyznawców
Chrystusa czyni³o podobnie, bior¹c przyk³ad z tego pierwszego zasiewu wiary.
Autentyczne ¿ycie, prawda zawarta w s³owie wypowiedzianym i zapisanym
przez wiêtych przymna¿a³y Kocio³owi wyznawców. Pokolenia wierz¹cych
w Jezusa stawa³y siê w ten sposób katechetami  wiadkami wiary44. Koció³
otrzymywa³ grono wiernych uczniów Chrystusa, którzy ¿yj¹c zgodnie z przykazaniami, nieli Ewangeliê na krañce wiata.
Wspó³czenie, w zmieniaj¹cych siê szybko warunkach ¿ycia, wiadectwo
jest czêsto jedyn¹ form¹ przekazu wiary. W szczególnoci ma to miejsce
w rodowiskach nieewangelizowanych lub wymagaj¹cych powtórnej ewangelizacji. Koció³ staje przed nowymi zadaniami i wyzwaniami, które za pomoc¹ autentycznych wiadków stara siê rozwi¹zaæ. Wszystkie dokumenty
katechetyczne podkrelaj¹ wagê wiadectwa w katechetycznej pos³udze
Kocio³a. W Dyrektorium Katechetycznym czytamy, ¿e katecheta w imieniu
Kocio³a wystêpuje jako wiadek chrzecijañskiego orêdzia (DCG 76).
wiadectwo katechety, jak i ca³a dzia³alnoæ katechetyczna Kocio³a stanowi
udzia³ w jedynym wiadectwie Jezusa Chrystusa. Autentyczne wiadectwo
zwi¹zane jest z wejciem cz³owieka w posiadanie prawdy ewangelicznej, która jest zakorzeniona nie w wiedzy, ale w Jezusie Chrystusie45.
Katecheta na katechezie wystêpuje jako wiadek wiary, g³osi s³owo Bo¿e
i czyni to z ca³ym zaanga¿owaniem, ma bowiem wiadomoæ, ¿e g³osi samego
Chrystusa. Papie¿ Pawe³ VI w swej Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi tak siê wyrazi³:
Od g³osiciela Ewangelii ¿¹da siê, aby pielêgnowa³ prawdê, tym bardziej, ¿e prawda, jak¹ on zg³êbia i przekazuje, jest prawd¹ objawion¹, a zatem bardziej od innych
prawd jest czêci¹ prawdy pierwszej, jak¹ jest sam Bóg. Przeto g³osicielem Ewangelii jest ten, kto z najwiêkszym nawet wyrzeczeniem i powiêceniem szuka zawsze
prawdy dla przekazywania jej innym. Nigdy nie fa³szuje on prawdy i nigdy jej nie
ukrywa, dla podobania siê ludziom, wzbudzania podzia³u i podniecenia umys³ów,
ani dla oryginalnoci czy chêci pokazania siê. Nie gardzi prawd¹; prawdy objawionej nie zaciemnia, kierowany niedbalstwem i lenistwem w jej poszukiwaniu lub
wygod¹, albo strachem. Nie zaprzestaje jej studiowania; s³u¿y jej wielkodusznie,
nie zniewalaj¹c jej (EN 78).

Autentycznoæ wiadectwa wiary staje siê wa¿na zw³aszcza w szkolnym
nauczaniu religii. Pawe³ VI zwraca siê ze szczególnym apelem do katechetów,
którzy uczestnicz¹ w dziele ewangelizacji w szkole:

Por. W. Kania, wiadkowie tradycji. Rys patrystyczny, Tarnów 1998.
Por. J. Majka, wiadectwo chrzecijañskie jako element ewangelizacji,
w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wroc³aw 1980, s. 7797.
44

45
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Nauczyciele, kimkolwiek jestecie, teologami, egzegetami, historykami; dzie³o
ewangelizacji wymaga waszej niestrudzonej pracy badawczej, waszej pilnoci
i umiejêtnoci w przekazywaniu prawdy, do której zbli¿aj¹ was wasze studia,
a która zawsze przewy¿sza serce cz³owieka, skoro jest sam¹ prawd¹ Bo¿¹ (EN 78).

Dziêki wiadectwu katechizowany dowiadcza Boga, rozwijaj¹c wiadom¹ i odpowiedzialn¹ wiarê. Dawanie wiadectwa swym ¿yciem jest normalnym i podstawowym sposobem przekazywania i g³oszenia wiary. W przekazie
wydarzeñ zbawczych nie wystarcz¹ cechy dobrego nauczyciela, wychowawcy. Potrzebne jest spotkanie ze wiadkiem, który wystêpuje przed katechizowanymi z ¿yw¹ wiar¹46.

Zakoñczenie
Wspó³czesny uczeñ wymaga od nauczycieli wiêkszej uwagi i zaanga¿owania. W panuj¹cym pluralizmie myli i pogl¹dów nauczany mo¿e wybieraæ,
tak jak w supermarkecie wybiera siê produkty. W szczególny sposób nauczyciel katechezy powinien poprzez swoj¹ pos³ugê ukierunkowywaæ katechizowanego na wybór wartoci opartych na Bogu. W du¿ej mierze zale¿y to od
postawy samego katechety. Dlatego doceniaj¹c wysi³ek katechetów, Episkopat Polski w Licie na dwudziest¹ rocznicê powrotu katechezy do szkó³
podkrela:
Wa¿ne jest merytoryczne przygotowanie do nauczania religii. Nikt z katechizuj¹cych nie czyni tego we w³asnym imieniu. Otrzymuje misjê od Kocio³a, który
powtarza pe³ne pokory s³owa Zbawiciela: Moja nauka nie jest moja, lecz Tego,
który Mnie pos³a³ (J 7,16). To wielka odpowiedzialnoæ: przed³u¿anie dzia³ania
Chrystusa. Dlatego istotê katechetycznego przygotowania i jego skutecznoæ
stanowi budowanie jak najg³êbszej osobowej wiêzi z Chrystusem47.

wiadomoæ tego, ¿e pos³uga katechetyczna w szkole jest g³oszeniem
samego Chrystusa w imieniu Kocio³a, winna mobilizowaæ do bycia zarówno
nauczycielem, wychowawc¹, jak i wiadkiem Jezusa. Budowanie wiêzi
ze Zbawicielem stanowi podstawowy element szkolnej pos³ugi katechety
w szkole.

46
47

Por. S. £abendowicz, Formacja katechetów..., dz. cyt., s. 159.
List Episkopatu , art. cyt., pkt 4.
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Zusammenfassung
SCHULDIENST EINES KATECHETEN ALS LEHRER,
ERZIEHER UND GLAUBENSZEUGE
Nach dem Fall des Kommunismus kehrte das Religionsunterrichten in die polnischen Schulen zurück. Dies brachte eine neue seelsorgliche Situation hervor. Zum
Zweck der Sicherung didaktischer Bedürfnisse brauchte die Kirche eine große Anzahl
vom Religionslehrern. Deshalb entstanden mehrere didaktische Zentren, in denen
künftige Religionslehrer ihre Ausbildung gewannen. Bischöfe, die für das Lehramt in
der katholischen Kirche verantwortlich sind, waren überzeugt, dass nur ein sehr gut
qualifizierter Lehrkörper das Evangelium verkündigen kann.
In diesem Artikel wurde ein Versuch gemacht, die Anwesenheit der Katechese
und Katecheten in der Schule zu analysieren. Man konzentrierte sich auf drei Dimensionen der Anwesenheit der Katecheten in der Schule: Katechet als Lehrer, als Erzieher
und als Zeuge des Glaubens. Man muss bemerken, dass der Dienst des Katecheten in
der Schule gute Ergebnisse bringt, obwohl er sehr schwierig ist. Außerdem verstand
die Schule, dass es unmöglich ist, junge Menschen ohne religiöse Dimension richtig
zu erziehen. Katechetisches Unterrichten erfüllt seine Rolle sehr gut. Durch sein persönliches Engagement wurde Katechet für Schüler zu Lehrer, weil er im Namen der Kirche
religiöses Wissen in didaktischer Weise systematisch überweist. Katechet erfüllt
seinen Dienst dadurch, dass er ein Erzieher im Glauben ist. Gleichzeitig ahmt er in
seinem Dienst Gott nach, der ein einziger Erzieher Menschen ist. Der Zeuge des Evangeliums zu sein, ist heute in manchen Milieus einzige Methode, mit dem Evangelium zu
einem Menschen zu gelangen. Zweifellos gehört die Schule zu solchen Milieus,
in denen wir verschiedenes Niveau religiösen Lebens treffen.
Aus diesem Grunde gewinnt das Zeugnis des Glaubens, das der Katechet während
der Religionsstunde ablegt, an der Bedeutung und bekommt einen besonderen
Charakterzug. Der Katechisierte überzeugt sich, dass er nicht nur mit dem Lehrer zu tun
hat, sondern auch mit dem Zeugen des Glaubens.
Dieser Artikel versucht eine wichtige Rolle des Katecheten zu zeigen, die er durch
seinen Dienst in der Schule erfüllt. Nach zwanzig Jahren der Anwesenheit der Katechese in der polnischen Schule können wir sagen, dass diese Anwesenheit und Anwesenheit der Katecheten das Schulmilieu seht gut beeinflusste. Dieses Milieu wurde zur
Stätte der Anwesenheit Gottes und zur Stätte der Verkündigung des Evangeliums.
(t³um. ks. T. Siemieniec)
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