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DUSZPASTERSTWO

PARAFIALNE

JAKO POMOC W ROZWIJANIU WIARY

Cz³owiek prze³omu wieków, zajêty zdobywaniem dóbr materialnych, trosk¹ o godziwy byt, coraz czêciej skupia siê na tym, by mieæ, zapominaj¹c
o koniecznoci zabiegania o dobra duchowe. Choæ z raportu Koció³ w Polsce, opublikowanego przez Katolick¹ Agencjê Informacyjn¹ w grudniu 2010 r. wynika, ¿e wiêkszoæ Polaków pozytywnie ocenia dzia³alnoæ
Kocio³a w Polsce, ¿e s¹ oni przywi¹zani do Kocio³a i zadowoleni z jego
dzia³alnoci, jednak wielu z nich uwa¿a, ¿e nie jest on konieczny do tego, aby
wierzyæ. Tylko 31% respondentów identyfikuje siê ze swoj¹ parafi¹ i duszpasterzami1. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie: Czy istniej¹ jakie sposoby
rozwijania wiary w duszpasterstwie parafialnym? Czy parafia jest jeszcze
wspó³czesnemu cz³owiekowi potrzebna?
Trudno wyobraziæ sobie Koció³ w Polsce maj¹cy inn¹ ni¿ terytorialna
strukturê. Szczególnie wa¿ne w tym wzglêdzie wydaje siê byæ stwierdzenie
Jana Paw³a II zawarte w Adhortacji Catechesi tradendae (dalej CT):
Niektórzy mo¿e zbyt pochopnie uznali, ¿e parafie s¹ przestarza³e, ¿e nawet zanikaj¹, a na ich miejsce powinno siê tworzyæ ma³e wspólnoty, dogodniejsze
i sprawniejsze. Ale czy siê to podoba czy nie, parafia jest w dalszym ci¹gu
miejscem, z którym chrzecijanie, nawet niepraktykuj¹cy, z³¹czeni s¹ cis³ymi
wiêzami (CT 67).

Wobec powy¿szego zasadnym wydaje siê za³o¿enie, ¿e nie ma poza
parafi¹ drugiego takiego miejsca w Kociele, gdzie dokonywa³yby siê tak
rozliczne i tak ró¿norodne spotkania wiernych z Chrystusem, które rozwijaj¹
ich wiarê.
1
Por. KAI, Koció³ w Polsce  raport, Rzeczpospolita, 9 grudnia 2010, dodatek
specjalny, s. 2.
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Zdaniem Mariana Zaj¹ca parafia staje obecnie przed dziejowym zadaniem znalezienia nowych sposobów skutecznego identyfikowania siê z wiernymi, którzy ulegaj¹ powa¿nej religijno-moralnej destabilizacji2.
Jednoczenie zaistnia³y stan rzeczy sprawi³, i¿ Koció³ nieustannie poszukuje nowych metod dotarcia do cz³owieka wierz¹cego, aby pomóc mu
w rozwijaniu jego wiary. Papie¿ Benedykt XVI 21 wrzenia 2010 r. opublikowa³ List apostolski w formie motu proprio Ubicumque et semper,
powo³uj¹cy do ¿ycia Papiesk¹ Radê, ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Tym samym Ojciec wiêty ukazuje ewangelizacjê jako priorytet w ¿yciu
i dzia³alnoci zbawczej Kocio³a3.
Chodzi równie¿ o to,
by w Kociele nie widziano tylko wymiaru instytucjonalnego, hierarchicznego,
ale tak¿e wymiar ³aski, charyzmatyczny, który wynika st¹d, i¿ Koció³ to zarówno: Matka, sakrament, mistyczne cia³o Chrystusa, komunia, lud Bo¿y4.

1. Podstawowe funkcje parafii rozwijaj¹ce wiarê
Wobec powy¿szych argumentów warto postawiæ pytanie:
W jakim stopniu podejmowane w parafii dzia³ania duszpasterskie
wspieraj¹ rozwijanie wiary?
Owo rozwijanie wiary dokonuje siê poprzez realizacjê nastêpuj¹cych 
wymienionych przez Ryszarda Kamiñskiego  funkcji parafii:
a) Przepowiadanie s³owa Bo¿ego  domaga siê przemylenia sposobów
nauczania, aby zapewniæ przyjêcie wiary w sytuacji krytycyzmu i zobojêtnienia. Nale¿y przekazywaæ nie tylko to, w co nale¿y wierzyæ, ale tak¿e dlaczego
trzeba w to wierzyæ. Chodzi przede wszystkim o inicjacjê chrzecijañsk¹
prowadz¹c¹ do przemyleñ i zaanga¿owania religijnego. Odnowa tej funkcji
wymaga ukierunkowania nauczania parafialnego na budowanie wspólnot
oraz dowartociowania katechizacji doros³ych.
b) Sprawowanie liturgii  istnieje potrzeba do wychowywania pog³êbionego uczestnictwa w praktykach religijnych. Nale¿y przy tym zwracaæ
uwagê na ich intensywnoæ i jakoæ, a nie tylko na udzia³ w nich. Ponadto
2
Por. M. Zaj¹c, Parafia miejscem katechezy, w: Miejsca katechezy. Rodzina,
parafia, szko³a, red. S. Kulpaczyñski, Lublin 2005, s. 73.
3
Por. B. Wolañski, Kierunki odnowy ewangelizacji pastoralnej w parafii,
w: Ewangelizacja odpowiedzi¹ Kocio³a w Polsce na wyzwania wspó³czesnoci,
red. W. Przygoda, E. Robka, Sandomierz 2011, s. 245.
4
II Polski Synod Plenarny, nr 3, s. 1011, cyt. za: B. Biela, Odnowa pastoralna
parafii w wietle II Polskiego Synodu Plenarnego, l¹skie Studia Historyczno-Teologiczne, 36 (2003), z. 1, s. 7087.
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konieczne jest pog³êbienie zrozumienia znaków i symboli. Trzeba dbaæ równie¿
o wspólnotowe prze¿ywanie liturgii tak, aby wierni czuli siê, ¿e tworz¹
jeden Koció³.
c) Pos³uga pasterska  w odnowie tej funkcji chodzi o poszukiwanie
nowych form oddzia³ywania pastoralnego zarówno indywidualnego, jak i zespo³owego. Formy te musz¹ pozostawaæ w zgodzie z duchem zmian zachodz¹cych w Kociele i wiecie. Odnowa funkcji pasterskiej zak³ada tak¿e
rozwiniêcie dzia³añ charytatywnych5.
Parafia jest niew¹tpliwie najbardziej znacz¹cym miejscem, w którym formuje siê i ¿yje wspólnota chrzecijañska, jest ona powo³ana, by byæ domem
rodzinnym, braterskim i przyjmuj¹cym, w którym chrzecijanie staj¹ siê wiadkami tego, ¿e s¹ ludem Bo¿ym (por. CT 67). W parafii ujawniaj¹ siê wszystkie
ró¿nice ludzkie, jakie potem znajd¹ siê i przejawi¹ w powszechnoci Kocio³a.
Jest ona ponadto zwyczajnym rodowiskiem, w którym rodzi siê i wzrasta
wiara. Stanowi wiêc bardzo odpowiedni¹ przestrzeñ wspólnotow¹ do tego,
by realizowana w niej pos³uga s³owa by³a równoczenie nauczaniem, wychowaniem i ¿ywym dowiadczeniem (por. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji; dalej DOK 257).
Parafia chc¹c spe³niaæ skutecznie swoje funkcje, w tym misjê ewangelizacyjn¹, a przez to d¹¿yæ do rozwijania wiary, musi spe³niaæ nastêpuj¹ce
warunki:
a) zatroszczyæ siê o katechizacjê doros³ych z wykorzystaniem elementów chrzecijañskiego wtajemniczenia doros³ych;
b) otoczyæ trosk¹ osoby obojêtne religijnie i tych, którzy odeszli od wiary;
c) parafia powinna posiadaæ zaplecze osób  centrum wspólnotowe,
które zostan¹ objête odpowiedni¹ opiek¹ duszpastersk¹;
d) realizacja powy¿szych warunków powinna mieæ pozytywny wp³yw
równie¿ na proces katechizacji dzieci i m³odzie¿y (por. DOK 258).

2. Parafia miejscem ewangelizacji
Ka¿da parafia to zarówno podmiot, jak i przedmiot ewangelizacji oraz
najlepsze jej miejsce. Ewangelizacja okrelona jest jako uobecnienie przez
Koció³ w czasie i przestrzeni moc¹ Ducha wiêtego Dobrej Nowiny
o zbawieniu, która sta³a siê faktem w Jezusie Chrystusie6. Nakaz g³oszenia

5
Por. R. Kamiñski, Parafia, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiñski,
W. Przygoda, M. Fia³kowski, Lublin 2006, s. 593594.
6
Por. II Polski Synod Plenarny, Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na
prze³omie drugiego i trzeciego tysi¹clecia chrzecijañstwa, nr 17, Poznañ 2001.
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Ewangelii jest pierwszorzêdnym i naturalnym pos³annictwem Kocio³a, st¹d
mo¿na u¿yæ stwierdzenia, ¿e Koció³ jest dla ewangelizacji (Adhortacja
Evengelii nuntiandi; dalej EN 14)7. Nie mo¿na skutecznie rozwijaæ wiary bez
ewangelizacji, która wed³ug arcybiskupa Rino Fisichella, przewodnicz¹cego
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, nie jest magiczn¹ formu³¹, lecz przejawem natury Kocio³a. W tym szczególnym momencie historii,
w sytuacji g³êbokiego kryzysu, jaki prze¿ywamy, nie tylko gospodarczego
czy finansowego, ale przede wszystkim kryzysu o charakterze kulturowym
i antropologicznym, ewangelizacja jest szans¹  dla Kocio³a, ale tak¿e dla
spo³eczeñstwa  us³yszenia nowego przes³ania, które ponownie da nadziejê
na przysz³oæ8. To rzeczywistoæ dla tych, którzy chc¹ poznaæ prawdê i ¿yæ
w wolnoci oraz nieustannie rozwijaæ swoj¹ wiarê.
Dlatego dzisiejsi chrzecijanie musz¹ szukaæ nieustannie odpowiedzi na
pytanie: Czym w rzeczywistoci jest Koció³ i jego wspólnota? Wielu z nich
zapomnia³o o sile Ewangelii, która mo¿e zmieniaæ ca³e ludzkie ¿ycie i o roli
wspólnoty w rozwijaniu wiary poprzez duszpasterstwo parafialne. Parafianie
musz¹ na nowo uwierzyæ i zrozumieæ, ¿e Jezus, który umar³ i zmartwychwsta³, jest obecny w liturgii i ¿yciu ca³ej wspólnoty.
Parafia ze swojej natury ukierunkowana jest na rozwijanie wiary poprzez
duszpasterstwo, które siê w niej dokonuje. To w³anie koniecznoæ niesienia
Ewangelii nowym rodowiskom spowodowa³a proces powstania parafii.
W niej bardziej ni¿ gdzie indziej ewangelizacja jest nauczaniem, wychowaniem
i szko³¹ ¿ycia, opartymi na nieustannym rozwijaniu przyjêtej wiary.
Ewangelizacja parafialna powinna obejmowaæ nie tylko niewierz¹cych
i tych, którzy siê jeszcze nie nawrócili i nie znaj¹ Chrystusa, ale tak¿e osoby
dystansuj¹ce i dyspensuj¹ce siê od ¿ycia kocielnego i parafialnego, osoby
ochrzczone, lecz podobne w codziennym ¿yciu do pogan, ochrzczone, ale potrzebuj¹ce prawdziwego nawrócenia i pog³êbienia ¿ycia duchowego. Jest ona
kierowaniem orêdzia zbawienia w celu nawrócenia, stawiania cz³owieka
wobec Ewangelii i prowokowaniem go do spotkania z Bogiem9.
Wierni w parafii powinni znaleæ miejsce na formacjê i rozwijanie swojej wiary poprzez ró¿nego rodzaju dzia³anie ewangelizacyjne. W niej znajduje
siê odpowiednie rodowisko na katechizacjê doros³ych i dzieci, bêd¹c¹ uzupe³nieniem zajêæ w szkole. W parafii jest miejsce na kszta³towanie umiejêtnoci spo³ecznych oraz postaw obywatelskich poprzez naukê wspó³pracy
w grupach i wspólnotach parafialnych, szko³y parafialne, przedszkola,
7
W. Przyczyna, Ewangelizacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt.,
s. 254255.
8
Zob. http://nowaewangelizacja.org/czas-nowej-ewangelizacji/ (18.04.2012).
9
Por. R. Kamiñski, Ewangelizacja parafii przez kaznodziejstwo, RT 40 (1993),
z. 6, s. 66.
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biblioteki, kawiarenki, kluby sportowe, centra m³odzie¿owe i Kluby Trzeciego
Wieku10. Parafia jest równie¿ uprzywilejowanym miejscem  jak twierdzi
Andrzej Kiciñski  na ewangelizacjê osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, fizyczn¹ lub innym ograniczeniem11.

3. Zadania wspólnoty parafialnej wzglêdem katechezy
i katechizowanych
Wspólnota parafialna, jako zajmuj¹ca szczególne miejsce, powinna pozostaæ krzewicielk¹ i inspiratork¹ katechezy, ( ) pierwszoplanowym miejscem
w katechizacji (CT 67). Parafia bêd¹c zwyczajnym rodowiskiem, w którym
rodzi siê i wzrasta wiara (DOK 57), ma za zadanie troszczyæ siê o konkretne
formy dzia³alnoci katechetycznych, zabezpieczaæ jej nieodzowne elementy
(katecheci, animatorzy, struktury) i koordynowaæ katechetyczn¹ i formacyjn¹
dzia³alnoæ grup i ruchów.
Jak zauwa¿a Halina Wroñska, parafia jest najbardziej odpowiednim
miejscem pe³nej realizacji podstawowych funkcji katechezy: nauczania,
wychowania i wtajemniczenia; ta trzecia mo¿e byæ realizowana w pe³ni
jedynie w parafii. Obok tego parafia stanowi g³ówne i podstawowe miejsce,
w którym mo¿e siê dokonaæ pe³ne wtajemniczenie. Katecheza parafialna
koncentruje siê na wychowaniu do ¿ycia sakramentalnego, modlitwy i uczestnictwa w liturgii. Takie integralne spojrzenie na parafiê ukazuje j¹ w roli,
jak¹ ma do odegrania12. Nic wiêc dziwnego, ¿e wspólnota parafialna powinna
tworzyæ odpowiednie warunki dla rozwoju ¿ycia chrzecijañskiego g³ównie
poprzez autentyczny przyk³ad ¿ycia, dawanie wiadectwa, o¿ywianie wspólnoty chrzecijañskiej czy te¿ usuwanie i korygowanie wszystkiego, co szpeci
oblicze Kocio³a i stanowi przeszkodê w przyjêciu i rozwijaniu wiary.
W obliczu jawnych dzi ataków na wspólnotê wyznawców Chrystusa
wydaje siê, ¿e niezmiernie wa¿nym jej zadaniem jest wspieranie katechizowanego w jego procesie rozwoju wiary, gdy¿ dojrzewa ona nie tylko przez
fakt uczenia siê pojêæ, ale tak¿e przez dowiadczenie ¿ywej wspólnoty, w ¿yciu której uczestniczy. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wspólnota chrzecijañska
odgrywa istotn¹ rolê w procesie rozwoju osobowego i religijnego, wspomaga

10
Por. B. Wolañski, Kierunki odnowy ewangelizacji pastoralnej w parafii,
w: Ewangelizacja odpowiedzi¹ Kocio³a..., dz. cyt., s. 250.
11
Por. A. Kiciñski, Katecheza osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w Polsce po Soborze Watykañskim II, Lublin 2007. s. 2132.
12
Por. H. Wroñska, Katecheza parafialna ró¿nych kategorii wiekowych, s. 120
(artyku³ przygotowany do druku).
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socjalizacjê, inicjuje, podtrzymuje i rozwija zawsze wa¿ny dla kocielnego
¿ycia dialog, pobudza do wspó³odpowiedzialnoci i udziela sobie wzajemnej
pomocy13.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e odpowiedzialnoæ za rozwój Kocio³a 
Wspólnoty spoczywa zarówno na kocielnej hierarchii, jak i na osobach
wieckich. Dlatego niezmiernie wa¿ne jest, aby wierni wieccy uto¿samiali
siê z Kocio³em jako swoim domem, w którym ka¿dy ma przypisane odpowiednie role i zadania, a ich realizacja wynika z mi³oci i szacunku okazywanych sobie nawzajem. Aby Koció³ móg³ byæ tak zrozumiany i odebrany
przez wiernych wieckich, potrzeb¹ chwili jest nieustanne przypominanie
i uwiadamianie cz³onkom parafii faktu, i¿ tworz¹ wspólnotê.
W zwi¹zku z tak¹ wizj¹ Kocio³a i parafii II Polski Synod Plenarny postuluje, i¿ nale¿y usilnie staraæ siê kszta³towaæ model parafii jako wspólnoty
wspólnot, który otwiera obiecuj¹ce perspektywy w skutecznoci katechezy
i rozwoju wiary we wspólnocie ludzi wierz¹cych.

4. Sposoby rozwijania wiary w duszpasterstwie
parafialnym
Powy¿sze ujêcie zagadnienia rozwijania wiary w duszpasterstwie parafialnym pozwala zauwa¿yæ, i¿ zadania parafii s¹ determinowane z jednej
strony nauczaniem Kocio³a i refleksj¹ teologiczn¹, z drugiej za uwarunkowaniami spo³eczno-kulturowymi wspó³czesnego wiata.
Szansê na rozwijanie wiary w parafii Koció³ widzi w osobach doros³ych,
których katechizacjê nazywa najznakomitsz¹ form¹ katechezy, poniewa¿ to
w³anie doroli decyduj¹ o kszta³cie wiata, a wiadectwo ich wiary pozostawia niezatarty lad formacji religijnej dzieci i m³odzie¿y14. Wobec powy¿szego
warto pytaæ o konkretne sposoby rozwijania wiary.
Zwyczajn¹ formê rozwijania wiary w duszpasterstwie parafialnym stanowi niedzielna homilia b¹d kazanie. Natomiast wielk¹ szans¹ rozwijania
wiary osób doros³ych jest niew¹tpliwie katecheza kierowana do rodziców dzieci
przygotowuj¹cych siê do sakramentów wiêtych (pokuty i pojednania, Eucharystii, bierzmowania)15.

13
Por. K. Misiaszek, Wspólnota chrzecijañska (parafia) jako podmiot katechezy, w: Katecheza w parafii. Poszukiwanie to¿samoci, red. K. Kantowski, Warszawa
2004, s. 2527.
14
Por. S. Dziekoñski, Funkcja wychowawcza katechezy parafialnej, w: Katecheza w parafii..., dz. cyt., s. 112120.
15
Por. tam¿e, s. 117.
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Przygotowanie dziecka przez duszpasterzy i rodziców do sakramentu
pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii wiêtej powinno byæ szans¹ dla
rodziców na pog³êbienie swojej relacji z Panem Bogiem. Tylko wtedy pojawi
siê szansa na to, i¿ dziecko bêdzie w stanie dostrzec w bia³ej hostii rzeczywist¹
obecnoæ Boga, która zamanifestuje siê w ¿yciu najbli¿szych nie wirtualn¹,
wyrastaj¹c¹ ze zwyczaju, ale realn¹, wynikaj¹c¹ z relacji z samym Bogiem.
Jedynie autentyczni rodzice mog¹ dziecko uwiadomiæ, ¿e Eucharystia nie
jest strat¹ czasu, lecz przemieniaj¹c¹ obecnoci¹ Boga.
Kolejn¹ sposobnoci¹ do rozwijania wiary w duszpasterstwie parafialnym
jest formacja rodziców pragn¹cych ochrzciæ swoje dziecko. W wiêkszoci
przypadków szansa ta bywa niewykorzystana. Czêsto myli siê krótk¹ rozmowê duszpasterza z rodzicami przed chrztem dziecka, sprawdzenie dowodów
ich przynale¿noci do Kocio³a oraz uiszczenie stosownej op³aty z odpowiedni¹ formacj¹ duchow¹ przygotowuj¹c¹ do tego sakramentu16.
Jedn¹ z propozycji w³aciwego przygotowania do prze¿ycia chrztu wiêtego przedstawia Wydzia³ Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Siedlcach w programie zatytu³owanym Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy dla rodziców
i rodziców chrzestnych wydanym w 2010 r.17 Przygotowanie sk³ada siê
z cyklu 4 katechez zatytu³owanych nastêpuj¹co:
 Po co cz³owiekowi chrzest  uczestnik dowiaduje siê podczas tej katechezy, kim jest cz³owiek w zamyle Bo¿ym, na czym polega grzech pierworodny i jakie s¹ jego skutki, oraz jaki sens ma chrzest, który jest odpowiedzi¹
Boga na sytuacjê cz³owieka po grzechu;
 Jak prze¿ywaæ w³asn¹ historiê zbawienia  w tej katechezie uczestnik
spotkania dowiaduje siê, jak¹ rolê w historii zbawienia odegra³ Abraham, Józef,
Jakub, Moj¿esz na podstawie analizy wybranych fragmentów Pisma wiêtego;
 Czy chcesz swoje ¿ycie z³¹czyæ z Jezusem Chrystusem?  w tej
czêci uczestnik na nowo uwiadamia sobie, czym jest misterium paschalne
oraz w³¹czenie w mieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Otrzymuje
sposobnoæ do przyjêcia Dobrej Nowiny i otwarcia siê na dzia³anie Ducha
wiêtego;
 Czy wiesz, ¿e liturgia chrztu mo¿e byæ programem Twojego ¿ycia?
 w tej katechezie uczestnik otrzymuje pouczenie i wyjanienie poszczególnych elementów sakramentu chrztu wiêtego.
Uczestnik katechezy dostaje dodatkowo streszczenie ka¿dej z katechez
dla osobistego i indywidualnego pog³êbienia przytoczonych treci wiary18.
16
Por. S. Dziekoñski, Funkcja wychowawcza katechezy parafialnej, w: Katecheza w parafii..., dz. cyt., s. 118.
17
Z. Kiernikowski, Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy dla rodziców i rodziców chrzestnych, Siedlce 2010, s. 8182.
18
Por. tam¿e.
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Podobna forma katechezy jest budzeniem wiadomoci rodziców, jak
wielkim darem ich dziecko zostanie obdarzone w sakramencie chrztu wiêtego, a jednoczenie uwiadomieniem ich obowi¹zków i zadañ, które przed
Bogiem przyjmuj¹ na siebie.
Kolejnym etapem na drodze rozwijania wiary dla osób doros³ych s¹ prowadzone w parafiach kursy przedma³¿eñskie. Stanowi¹ one bezporednie
przygotowanie do wiadomego zawarcia sakramentalnego zwi¹zku ma³¿eñskiego i podjêcia zadañ i obowi¹zków katolickiej rodziny. Oto przyk³adowe
tematy spotkañ:
1. Podstawy wiary;
2. Sakramentalnoæ ma³¿eñstwa;
3. Istota i rozwój mi³oci;
4. Mi³oæ ma³¿eñska;
5. Ró¿nice w prze¿ywaniu mi³oci (kobieta i mê¿czyzna);
6. Trudnoci w ma³¿eñstwie;
7. Odpowiedzialne rodzicielstwo;
8. Wychowanie do mi³oci;
9. Wykroczenia przeciwko ¿yciu;
10. W obronie ¿ycia;
11. Rodzina Kocio³em Domowym;
12. Powo³anie chrzecijañskie (Msza w.).
Dzia³ania duszpasterzy na rzecz rozwijania wiary s¹ skierowane tak¿e
w stronê m³odzie¿y.
Jedn¹ z wielu form rozwijania wiary wród ludzi m³odych stanowi przygotowanie do sakramentu bierzmowania. M³ody cz³owiek jest wówczas uczniem gimnazjum. Jak zauwa¿a Pawe³ M¹kosa, wiek gimnazjalny to kluczowy
czas kszta³towania siê religijnoci. W du¿ej mierze od niego zale¿¹ póniejsze relacje z Bogiem w ¿yciu doros³ym19. Jako przyk³adem dobrego
przygotowania m³odzie¿y do sakramentu bierzmowania pos³u¿yæ mo¿e
program Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze,
zatytu³owany ¯ycie Bo¿e.
Sk³ada siê on z szeciu etapów:
Etap I  Decyzja w sprawie wiary
Rozdz. I Promocja katechezy sakramentalnej w parafii  uczestnik
otrzymuje informacje o istotnym elemencie inicjacji chrzecijañskiej, któr¹
jest bierzmowanie oraz dowiaduje siê o terminach spotkañ przygotowuj¹cych
do tego sakramentu.

19
Por. P. M¹kosa, Poznaæ, zrozumieæ i
tylko dla katechetów, Lublin 2012, s. 59.

polubiæ gimnazjalistów. Poradnik nie
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Rozdz. II Zapisy w kancelarii parafialnej  duszpasterz ma za zadanie
rozpoznaæ sytuacjê kandydata, ukazaæ mu wymagania, jakie bêdzie musia³
zrealizowaæ, a tak¿e przedstawiæ rodzicom propozycje wspó³pracy z nimi na
drodze przygotowania ich dzieci do sakramentu dojrza³oci.
Rozdz. III Pierwsze spotkanie w grupie parafialnej  uczestnik katechezy szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto wierzyæ?
Rozdz. IV Drugie spotkanie w grupie parafialnej  duszpasterz pomaga
katechizowanemu w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto przyj¹æ
sakrament bierzmowania?
Rozdz. V Spotkania organizacyjne  wyznaczenie animatorów poszczególnych grup domowych oraz przydzielenie animatorom konkretnej grupy osób
przygotowuj¹cych siê do bierzmowania.
Rozdz. VI Celebracja  uwiadomienie katechizowanemu znaczenia
sakramentu chrztu wiêtego.
Etap II  Dowiadczenie spotkania z Jezusem
Rozdz. I Pragnienie i niepokoje m³odych  katechizowany zapoznaje siê
z danym tematem w trakcie spotkanie w grupie parafialnej i domowej.
Rozdz. II Dobra Nowina o zbawieniu.
Rozdz. III Nawrócenie do Boga.
Rozdz. IV Warunki bycia uczniem Chrystusa.
Rozdz. V Celebracja  duszpasterz przygotowuje katechizowanym nabo¿eñstwo pokutne.
Etap III  Nowe ¿ycie w Duchu wiêtym
Rozdz. I Dowiadczenie wiary  katechizowany zapoznaje siê z danym
tematem w trakcie spotkanie w grupie parafialnej i domowej.
Rozdz. II Modlitwa.
Rozdz. III Znaki wiary.
Rozdz. IV Wspólnota Kocio³a.
Etap IV (czêæ pierwsza)  Powo³anie do wspólnoty ¿ycia i wiary
Wprowadzenie  katechizowany uwiadamia sobie, kim jest i kim
chce byæ.
Rozdz. I Celebracja. Modlitwa o wiêksz¹ mi³oæ  m³odzie¿ uczestniczy
w katechezie zatytu³owanej: Co to znaczy kochaæ?.
Rozdz. II Ceremonia³ przyjêcia do Ruchu Czystych Serc.
Rozdz. III Katecheza dla rodziców  sk³ada siê z trzech katechez
(Zobowi¹zalicie siê, Nie dajcie siê zwieæ, Otoczcie je ciep³em waszej rodzicielskiej mi³oci) dla rodziców osób przygotowuj¹cych siê do sakramentu
bierzmowania.
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Etap IV (czêæ druga)  Powo³anie do wspólnoty ¿ycia i wiary
Etap ten obejmuje piêæ spotkañ domowych wed³ug okrelonych scenariuszy zatytu³owanych:
Scenariusz I Kim jestem?
Scenariusz II Jestem kobiet¹  bêdê matk¹.
Scenariusz III Jestem mê¿czyzn¹  bêdê ojcem.
Scenariusz IV Razem, ale jak?.
Scenariusz V Twoje cia³o stworzone do mi³oci.
Etap V  Apostolstwo a¿ po krañce wiata
Etap ten obejmuje cztery spotkania w grupie parafialnej i domowej wokó³
tematów:
Temat I Jak rozpoznaæ i realizowaæ otrzymane dary Ducha?
Temat II W Duchu wiêtym wybieramy drogê ¿ycia.
Temat III Gdzie jest dzisiaj moje miejsce w wiecie?
Temat IV Redagowanie osobistych zobowi¹zañ wynikaj¹cych z bierzmowania.
Po realizacji powy¿szych etapów przewidziana jest celebracja liturgiczna
przed przyjêciem sakramentu bierzmowania.
Rozwijanie wiary wród m³odzie¿y nie koñczy siê na przygotowaniu do
sakramentu bierzmowania.
Kolejnym przyk³adem pracy z ludmi m³odymi s¹ piesze pielgrzymki do
Czêstochowy. Pielgrzymka stanowi swoistego rodzaju okazjê do przeprowadzenia rekolekcji w drodze. Czas, który duszpasterze spêdzaj¹ z p¹tnikami
ka¿dego dnia, jest dogodn¹ okazj¹ do tego, aby poprzez rozmowê i wiadectwo
¿ycia pomóc im w rozwiniêciu ich wiary. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e pielgrzymowanie nie koñczy siê wraz z osi¹gniêciem celu pielgrzymki, ale otwiera
sposobnoæ do comiesiêcznych spotkañ z osobami tworz¹cymi dan¹ grupê
pielgrzymkow¹. Ich owocem jest nierzadko wiadome uczestnictwo w tego
typu rekolekcjach, jak równie¿ rozwój swojej wiary.
Inn¹ form¹ oddzia³ywania na ludzi m³odych mo¿e byæ duszpasterstwo
maturzystów prowadzone m.in. w diecezji kieleckiej, które obejmuje przede
wszystkim:
1. Doroczn¹ pielgrzymkê na Jasn¹ Górê do Czêstochowy, której przywieca zawsze okrelone has³o duszpasterskie. Odbywa siê ona w pierwszych
dniach marca i bazuje na poni¿szym programie:
 rozpoczêcie i przygotowanie w bazylice,
 ró¿aniec w intencji maturzystów,
 Msza w. pod przewodnictwem Ksiêdza Biskupa,
 droga krzy¿owa wokó³ Wa³ów Jasnogórskich,
 adoracja w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej,
 zakoñczenie pielgrzymki.
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2. Trzydniowe rekolekcje w domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach.
Podczas rekolekcji m³odzie¿ ma czas na wspóln¹ modlitwê i Eucharystiê.
Uczestniczy w prelekcjach i konferencjach prowadzonych przez zaproszonych goci. Podczas tych spotkañ poruszane s¹ tematy cile religijne, m.in.
kszta³towania sumienia, jak równie¿ dotycz¹ce codziennego ¿ycia, np. przeciwdzia³anie uzale¿nieniom. Podczas pobytu nie brakuje te¿ wolnych chwil
na rekreacjê i odpoczynek.
W rozwijaniu wiary w duszpasterstwie parafialnym nie mo¿emy zapomnieæ o najm³odszych  dzieciach, których formacja jest ukierunkowana na
wywo³anie w nich pragnienia kontaktu z Jezusem Chrystusem i odczuwania
potrzeby modlitwy20. Katecheza parafialna dzieci wprowadza je w ¿ycie
Kocio³a i parafii. Uczy, jak maj¹ znaleæ tam dla siebie w³aciwe miejsce,
i o¿ywia ich ¿ycie wewnêtrzne przez sakramenty, szczególnie pokuty i Eucharystii, ponadto za przez modlitwê oraz przestrzeganie przykazañ Bo¿ych
i kocielnych.
Budowanie wiêzi z parafi¹ i rozwijanie wiary dziecka najczêciej ogranicza siê tylko do uroczystoci Pierwszej Komunii wiêtej. Jednak, jak zauwa¿a
Halina Wroñska, rozwijanie uczestnictwa dziecka w ¿yciu parafii wymaga
stawiania nowych zadañ. Mog¹ one wi¹zaæ siê chocia¿by z obchodem rocznicy Pierwszej Komunii wiêtej. W tym okresie katecheza parafialna mo¿e
k³aæ szczególny nacisk na praktykê pierwszych pi¹tków miesi¹ca oraz
na przygotowanie dzieci do pe³nienia funkcji liturgicznych przez przynale¿noæ
do scholi czy do grup ministrantów.

5. Wnioski
Podjêta refleksja wskazuje, i¿ fakt rozwijania wiary w duszpasterstwie
parafialnym jest konieczny. Przemawiaj¹ za tym argumenty teologiczne, wypowiedzi Magisterium Kocio³a oraz uwarunkowania religijne i kulturowe
dzisiejszego wiata. W zwi¹zku z powy¿szym wydaje siê, ¿e bezwzglêdnie
potrzebne jest wiêksze zaanga¿owanie w organizacjê wielorakich form
rozwijania wiary w duszpasterstwie parafialnym, zwracaj¹c uwagê na sta³¹
formacjê osób tworz¹cych wspólnotê parafialn¹. Istotnym jest przy tym
równie¿ to, by nie akcentowaæ tylko intelektualnego rozwoju osób wierz¹cych,
ale umo¿liwiæ im rozwój swojej wiary w relacji Ja  Bóg. Jest to warunek,

20
Por. Z. Marek, Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w latach 19451990, Kraków 1994, s. 10; M. Zaj¹c, Inspiracje metodyczne
zmierzaj¹ce do pog³êbienia katechezy pierwszokomunijnej, w: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, red. H. S³otwiñska. Lublin 2006, s. 257270.
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bez którego chrzecijanin nie podejmie wiadomego i odpowiedzialnego zaanga¿owania w ¿ycie wspólnoty Kocio³a.
Koniecznym wydaje siê byæ tak¿e wypracowanie propozycji programowych i organizacyjnych w zakresie realizacji zadañ prowadz¹cych do rozwoju
wiary w duszpasterstwie parafialnym. Osi¹gniecie takiego idea³u jest bardzo
trudne, a jednoczenie nieodzowne w dzisiejszym duszpasterstwie.

Sommario
ALCUNI MODI DI AIUTARE LO SVILIUPPO DELLA FEDE NELLA
PASTORALE PARROCCHIALE

Gli autori di questo articolo hanno scelto come punto di partenza l’affermazione
di Giovanni Paolo II, che nell’Esortazione apostolica Catechesi tradendae (d’ora in
poi CT, qui numero 67) diceva che la parrocchia sembra essere un luogo privileggiato
nella Chiesa per facilitare l’incontro del fedele con Cristo e per facilitare lo sviluppo
della fede.
Per questo nel presente articolo si cerca di rispondere alle seguenti domande:
Esistono modi per aiutare lo sviluppo della fede nella pastorale parrocchiale? L’uomo
di oggi ha ancora bisogno della parrocchia?
La risposta a queste domande viene data su quattro livelli.
Primo, si indica le principali funzioni della parrocchia che consistono: nella predicazione della Parola di Dio, nella celebrazione liturgica e nel servizio pastorale. Attraverso queste funzioni la parrocchia costituisce senza dubbio il luogo del tutto speciale
in cui si forma e vive la comunità cristiana chiamata ad essere casa di famiglia accogliente e fraterna, in cui i cristiani diventano testimoni della realtà di essere popolo
di Dio (CT 67).
Secondo. Nell’articolo viene sottolineato il fatto che la parrocchia è un luogo
di evangelizzazione. Inffatti, per propria natura la parrocchia è orientata verso lo sviluppo della fede che avviene grazie alla cura pastorale. E qui bisogna sottolineare che
l’istituzione parrocchiale è nata proprio nel contesto del bisogno di portare il Vangelo
ai nuovi ambienti. E nelle parrocchie, più che altrove, l’evangelizzazione viene praticata
come insegnamento, educazione e scuola di vita che si basano su un ininterrotto
sviluppo della fede.
Terzo. Gli autori indicano i compiti della comunità parrocchiale rispetto alla catechesi e a coloro che sono catechizzati. Seguendo Halina Wroñska, gli autori sono del
parere che la parrocchia è il luogo più appropriato per la realizzazione delle funzioni
di base della catechesi: insegnamento, educazione, introduzione ai misteri della fede –
delle quali la terza può essere realizzata soltanto in parrocchia.
Quarto. Gli autori enumerano i modi di sviluppare la fede nel contesto della pastorale parrocchiale indicando ciò che è caratteristico per la pastorale degli adulti, degli
adolescenti e dei bambini. Tra l’altro, viene qui sottolineato che una grande chance
per aiutare lo sviluppo della fede degli adulti è la catechesi indirizzata ai genitori
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in occasione della preparazopne dei loro bambini ai sacramenti (di penitenza, della
prima comunione, della cresima). Il lavoro pastorale che ha per scopo aiutare lo sviluppo della fede può abbracciare pure gli adolescenti nel corso della preparazione alla
cresima, come pure in occasione dei ritiri prima dell’esame di maturità e dei pellegrinaggi. Nella pastorale dei bambini invece, secondo gli autori, lo scopo principale consite
nell’incrementare in loro il bisogno di contatto con Cristo e della preghiera.
L’articolo dimostra così che il processo di sviluppo della fede nella pastorale
parrocchiale costituisce un aspetto imprenscindibile di essa. Tale conclusione è basata
sull’insegnamento del Magistero della Chiesa, su argomenti di carattere teologico
nonché deriva dal contesto religioso e culturale del mondo odierno.
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