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EWANGELIZACJA I NOWA EWANGELIZACJA

W SZKOLNEJ POS£UDZE KATECHETYCZNEJ

Wprowadzenie

Dechrystianizacja to nowe zjawisko, postêpuj¹ce i w postêpuj¹cym trybie
przyspieszone. Rzuca ono wyzwania, których nie powinno siê lekcewa¿yæ.
Jego istot¹ jest kwestionowanie Ko�cio³a, posiadaj¹cego �wiat³o samego
Chrystusa, aby w tym �wietle nauczaæ prawdy i mi³o�ci. Padaj¹ pytania, czy
Ko�ció³ naucza rzeczywi�cie tego, czego Chrystus naucza³, czy ¿yje tak, jak
naucza. Mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e reakcja pogañska wobec Ko�cio³a czyni
ogromne spustoszenia. �rodki masowego przekazu reakcjê tê wzmacniaj¹
i rozbudzaj¹. Wspó³czesny cz³owiek staje siê �wiadkiem powa¿nego zakrêtu,
nie tylko zaistnia³ego w rzeczywisto�ci spo³ecznej, ale przede wszystkim
w rzeczywisto�ci warto�ci. Nastêpuje próba wytworzenia �wiata, w którym
nie ma miejsca dla Boga. Ko�ció³ jak nigdy dot¹d w swojej historii stoi przed
konfrontacj¹ z pogañstwem, dysponuj¹cym potê¿nymi si³ami medialnymi
i ogromnymi wp³ywami politycznymi. Dlatego te¿ �Ko�ció³ jako ca³o�æ,
a w nim jego pasterze musz¹ tak jak Chrystus wyruszyæ w drogê, aby wy-
prowadziæ ludzi z pustyni ku przestrzeni ¿ycia, ku przyja�ni z Synem Bo¿ym,
ku Temu, który daje nam ¿ycie � pe³niê ¿ycia�1.

W niniejszym opracowaniu przyjrzymy siê takim pojêciom, jak ewange-
lizacja, nowa ewangelizacja i katecheza. W kontek�cie ich wzajemnych
relacji spróbujemy odpowiedzieæ na pytanie: czy w szkolnej pos³udze kateche-
tycznej potrzebna jest ewangelizacja i nowa ewangelizacja? Ko�ció³ w swojej
dzia³alno�ci katechetycznej winien byæ otwarty na nowe wyzwania, które
niesie obecna rzeczywisto�æ. Szczególnie dotyczy to rzeczywisto�ci krajów,
które utraci³y swoj¹ chrze�cijañsk¹ to¿samo�æ.

1 Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy �w. z okazji inauguracji pontyfikatu
(24 kwietnia 2005): AAS 97 (2005), ORPol 6 (274)/2005, s. 11.
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1. Ewangelizacja

Od samego pocz¹tku Ko�ció³ wype³nia nakaz misyjny Chrystusa, g³osz¹c
Ewangeliê mi³o�ci. Przekonanie o ci¹g³ej potrzebie misyjnej dzia³alno�ci
i ewangelizacji �wiata sformu³owali ojcowie soborowi w czasie obrad Soboru
Watykañskiego II, stwierdzaj¹c, ¿e

Ko�ció³ pos³any przez Boga do narodów, aby by³ �powszechnym sakramentem
zbawienia�, usi³uje g³osiæ Ewangeliê wszystkim ludziom z najg³êbszej potrzeby
w³asnej katolicko�ci oraz z nakazu swego Za³o¿yciela. Sami bowiem Aposto³owie,
na których Ko�ció³ zosta³ za³o¿ony, id¹c w �lady Chrystusa, �g³osili s³owo
prawdy i rodzili Ko�cio³y�. A zadaniem ich nastêpców jest nieustannie prowadziæ
to dzie³o, aby �nauka Bo¿a siê szerzy³a i by³a wys³awiana� (2 Tes 3,1) i aby Króle-
stwo Bo¿e na ca³ym �wiecie g³oszono i zak³adano. W obecnym za� stanie rzeczy,
kiedy nastaj¹ nowe warunki ¿ycia ludzko�ci, Ko�ció³, sól ziemi i �wiat³o �wiata,
jeszcze bardziej czuje siê powo³any do zbawiania i odnowy wszelkiego stworze-
nia, aby wszystko dozna³o naprawy w Chrystusie i aby w Nim ludzie tworzyli
jedn¹ rodzinê i jeden lud Bo¿y (DM 1).

W celu w³a�ciwego zrozumienia potrzeby katechezy ewangelizacyjnej podej-
miemy próbê wyja�nienia pojêcia ewangelizacja.

Termin �ewangelizacja� pochodzi od greckiego s³owa euaggelizein
i oznacza przekazywanie, oznajmianie czego� jako pomy�ln¹ wiadomo�æ.

Jeden z pierwszych dokumentów katechetycznych, jakim jest Directo-
rium Catechetisticum Generale (dalej DCG), okre�la ewangelizacjê jako
�przepowiadanie o charakterze misyjnym, które ma na uwadze zapocz¹tko-
wanie wiary� (DCG 17). Dokument ten nawi¹zuje do nauczania Soboru
Watykañskiego II, który nak³ada obowi¹zek misyjnego g³oszenia Dobrej
Nowiny �wiatu na poszczególnych cz³onków Ko�cio³a, w szczególno�ci na
biskupów. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e terminu �ewangelizacja� nie u¿ywa
siê w takim okre�leniu, lecz stosuje siê nastêpuj¹ce terminy: �upowszechnia-
nie nauki chrze�cijañskiej�2, �misje�, �g³oszenie Ewangelii�, �mówienie
o tajemnicy Chrystusowej�3. A zatem pod tymi pojêciami Sobór Watykañski II
rozumia³ potrzebê mówienia o Jezusie na obszarach kuli ziemskiej, na których
nie s³yszano Ewangelii.

Nale¿y zatem zastanowiæ siê nad tym, co rozumiemy pod pojêciem
�ewangelizacja�? Siêgaj¹c do definicji s³ownikowych, znajdziemy stwierdze-
nie, ¿e ewangelizacja to �ca³o�ciowy proces, dziêki któremu Ko�ció³, Lud
Bo¿y poruszony przez Ducha �wiêtego, g³osi �wiatu Ewangeliê Królestwa
Bo¿ego�4. Ponadto w definicji tej czytamy, i¿ poprzez ewangelizacjê Ko�ció³:

2 Sobór Watykañski II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów (dalej DB), nr 13.
3 Sobór Watykañski II, Dekret o misyjnej dzia³alno�ci Ko�cio³a (dalej DM),

nr 6, 13.
4 N. Canizares, Ewangelizacja, w: S³ownik katechetyczny, Warszawa 2007, s. 255.
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� daje �wiadectwo miêdzy lud�mi o (�) nowym sposobie ¿ycia i bycia;
� wychowuje w wierze tych, którzy nawracaj¹ siê na Ewangeliê;
� celebruje poprzez sakramenty we wspólnocie wierz¹cych obecno�æ Pana

Jezusa i dar Ducha �wiêtego;
� przenika i przekszta³ca swoj¹ moc¹ ca³y porz¹dek doczesny5.
Widzimy zatem, ¿e ewangelizacja nie jest tylko procesem pierwszego

g³oszenia s³owa Bo¿ego, ale jego utrwalaniem i celebrowaniem. Ko�ció³
tak¿e poprzez ewangelizacjê wychowuje ludzi do uczestnictwa we wspólnocie
wierz¹cych.

W Leksykonie teologii pastoralnej znajdujemy stwierdzenie, ¿e �ewan-
gelizacja to g³oszenie ludziom Jezusa Chrystusa i Jego nauki jako Dobrej
Nowiny�6. Nale¿y wyró¿niæ znaczenie terminu w sensie �cis³ym i szerokim.
Odno�nie do pierwszego znaczenia ewangelizacja polega na przekazywaniu
nauki o Jezusie Chrystusie niechrze�cijanom. W sensie szerokim pod pojê-
ciem ewangelizacji nale¿y rozumieæ dzia³alno�æ ca³ego Ko�cio³a polegaj¹c¹
na po�redniczeniu w przekazie Ewangelii wszystkim ludziom poprzez litur-
giczn¹ i duszpastersk¹ dzia³alno�æ7.

Kolejnym bardzo wa¿nym dokumentem, w którym znajdujemy termin
�ewangelizacja� jest Adhortacja Evangelii nuntiandi (dalej EN) Paw³a VI.
W rozdziale zatytu³owanym Co to znaczy ewangelizowaæ? termin �ewange-
lizacja� okre�lany jest jako �pokazywanie Chrystusa Pana tym, którzy go nie
znaj¹, jako kaznodziejstwo, katechizacja, chrzest i udzielanie innych sakramen-
tów� (EN 17). Dokument stwierdza tak¿e, ¿e �ewangelizacja jest tym samym,
co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich krêgów rodzaju ludzkiego, aby
przenikaj¹c je sw¹ moc¹ od wewn¹trz, tworzy³a z nich now¹ ludzko�æ� (EN
18). Ewangelizacj¹ jest tak¿e przepajanie sam¹ Ewangeli¹ ludzkiej kultury8.

Podkre�lenia domaga siê fakt, ¿e �ewangelizacja� nie jest procesem
jednorodnym. Stanowi dzia³anie wielokierunkowe i wieloaspektowe. Nale¿y
wyró¿niæ w nim nastêpuj¹ce etapy:

� �wiadectwo ¿ycia dawane przez wszystkich chrze�cijan;
� g³oszenie s³owem imienia, nauki i tajemnicy Chrystusa;
� przyjêcie sercem g³oszonej prawdy, co stanowi odpowied� na us³y-

szane s³owo
� �wiadectwo apostolskie, gdy¿ kto przyj¹³ Jezusa, ewangelizuje innych9.

5 Tam¿e.
6 W. Przygoda, Ewangelizacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006,

s. 254.
7 Tam¿e.
8 Por. EN 20.
9 Por. P. Tomasik, Ewangelizacja � katechizacja � nauczanie religii w szkole,

w: Ewangelizowaæ czy katechizowaæ?, red. S. Dziekoñski, Warszawa 2002, s. 25�26.

Ewangelizacja i nowa ewangelizacja w szkolnej pos³udze katechetycznej
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Wszystkie powy¿sze elementy nie mog¹ byæ rozpatrywane pojedynczo,
lecz w ca³o�ci. Daje to pe³ny i w³a�ciwy obraz, czym jest i czym powinna byæ
ewangelizacja, rozumiana jako duszpasterska dzia³alno�æ Ko�cio³a.

W Adhortacji Catechesi tradendae � kolejnym dokumencie opisuj¹cym
rzeczywisto�æ katechetyczn¹ i ewangelizacyjn¹ Ko�cio³a � nie ma bezpo-
�rednio odniesienia do pojêcia �ewangelizacja�. W punkcie osiemnastym
czytamy, ¿e do katechezy prowadzi:

� pierwsze g³oszenie Ewangelii, czyli misyjne przepowiadanie przez
kerygmat dla wzbudzenia wiary;

� dzia³alno�æ apologetyczna, czyli poszukiwanie argumentów sk³aniaj¹-
cych do uwierzenia oraz praktyka ¿ycia chrze�cijañskiego;

� sprawowanie sakramentów;
� pe³ne uczestnictwo we wspólnocie ko�cielnej i wreszcie �wiadectwo

¿ycia apostolskiego i misyjnego10.
Natomiast w punkcie dziewiêtnastym zatytu³owanym Katecheza i pierwsze

g³oszenie Ewangelii znajduje siê stwierdzenie mówi¹ce, ¿e katecheza jest
czym� innym od ewangelizacji, która jest pierwszym g³oszeniem Ewangelii11.

Wa¿ne stwierdzenie na temat ewangelizacji znajduje siê w Encyklice
Redemtoris missio. Czytamy w niej, ¿e istniej¹ we wspó³czesnym �wiecie
sytuacje wymagaj¹ce ewangelizacji i ponownej ewangelizacji. Jan Pawe³ II
podkre�la dzia³alno�æ misyjn¹ Ko�cio³a obejmuj¹c¹

narody, grupy ludzi, �rodowiska spo³eczno-kulturowe, w których Chrystus
i Jego Ewangelia nie s¹ znane, albo w których brak wspólnot chrze�cijañskich
wystarczaj¹co dojrza³ych, by mog³y wcielaæ wiarê we w³asne �rodowisko i g³osiæ
j¹ innym grupom ludzi. To jest w �cis³ym sensie misja ad gentes. Istniej¹ dalej
wspólnoty chrze�cijañskie, które posiadaj¹ odpowiednie i solidne struktury ko-
�cielne, maj¹ ¿arliwo�æ wiary i ¿ycia, promieniuj¹ �wiadectwem dawanym Ewan-
gelii w swym �rodowisku i czuj¹ siê zobowi¹zane do misji powszechnej. W nich
prowadzona jest dzia³alno�æ duszpasterska Ko�cio³a. Istnieje wreszcie sytuacja
po�rednia, zw³aszcza w krajach o chrze�cijañstwie dawnej daty, ale czasem
równie¿ w Ko�cio³ach m³odych, gdzie ca³e grupy ochrzczonych utraci³y ¿ywy
sens wiary albo wprost nie uwa¿aj¹ siê ju¿ za cz³onków Ko�cio³a, prowadz¹c
¿ycie dalekie od Chrystusa i od Jego Ewangelii. W tym wypadku zachodzi po-
trzeba �nowej ewangelizacji� albo �re-ewangelizacji� (RM 33).

A zatem przed Ko�cio³em stoi zadanie nie tylko g³oszenia Ewangelii narodom,
które jej nie znaj¹, ale tak¿e ponowna reewangelizacja, w tych miejscach,
w których utracono, pomimo przyjêtego chrztu, wiarê.

Dyrektorium Ogólne o Katechizacji nakre�laj¹c rzeczywisto�æ kate-
chetyczn¹ Ko�cio³a i precyzuj¹c jej zadania, akcentuje, ¿e ewangelizacja

10 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (dalej CT), nr 18.
11 Por. CT 19.
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obejmuje czyny i s³owa, które staj¹ siê �wiadectwem i g³oszeniem, nauczaniem
i zaanga¿owaniem ludzi w przekaz wiary i jej przyjmowanie12. Dokument
stwierdza, ¿e proces ewangelizacji podzielony jest na trzy momenty:

� dzia³anie misyjne dla niewierz¹cych i dla ¿yj¹cych w obojêtno�ci reli-
gijnej;

� dzia³anie katechetyczno-wtajemniczaj¹ce dla tych, którzy wybieraj¹
Ewangeliê i czuj¹ potrzebê odnowienia i pog³êbienia wtajemniczenia;

� dzia³anie duszpasterskie dla ju¿ dojrza³ych wiernych chrze�cijan w ³o-
nie wspólnoty chrze�cijañskiej13.

Ca³a ewangelizacja ukierunkowana jest na g³oszenie s³owa, jako istotnego
czynnika rozwoju wiary. G³oszenie Chrystusa jest wielkim dobrem, którym
Ko�ció³ dzieli siê na przestrzeni ludzkiej historii i codzienno�ci. Ewangelizacja
winna byæ zatem skupiona na samym Chrystusie, którego ludzie winni pozna-
waæ, na�ladowaæ i z Nim prze¿ywaæ w³asne ¿ycie14. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e

w rozleg³ym kontek�cie ewangelizacji szczególn¹ uwagê po�wiêca siê g³oszeniu
Dobrej Nowiny ludziom i narodom, które nie znaj¹ jeszcze Ewangelii Jezusa
Chrystusa. Do nich skierowane jest �missio ad gentes�. Misja ta zawsze chara-
kteryzowa³a dzia³alno�æ Ko�cio³a, choæ niektóre momenty dziejów sprzyja³y jej
w sposób szczególny. (�) Sobór Watykañski II w Dekrecie Ad gentes divinitus
podkre�li³ misyjn¹ naturê ca³ego Ko�cio³a. Zgodnie z poleceniem otrzymanym
od swego za³o¿yciela Jezusa Chrystusa, chrze�cijanie powinni nie tylko wspieraæ
modlitw¹ czy pomoc¹ materialn¹ misjonarzy czy osoby po�wiêcaj¹ce siê g³osze-
niu Ewangelii niechrze�cijanom, lecz s¹ równie¿ powo³ani, by osobi�cie uczestni-
czyli w szerzeniu Królestwa Bo¿ego w �wiecie, na w³a�ciwy sobie sposób oraz
zgodnie z w³asnym powo³aniem. Zadanie to staje siê szczególnie pilne w aktualnej
fazie globalizacji, kiedy to z ró¿nych powodów niema³o osób, które nie znaj¹
Jezusa Chrystusa, migruje do krajów o d³ugiej tradycji chrze�cijañskiej i tym
samym spotyka siê z chrze�cijanami, �wiadkami zmartwychwsta³ego Pana, obec-
nego w swym Ko�ciele, a w szczególno�ci w swym S³owie i w sakramentach15.

Ka¿dy chrze�cijanin jest powo³any do g³oszenia Dobrej Nowiny, gdy¿
winien przez ca³e ¿ycie byæ ¿ywym cz³onkiem wspólnoty ko�cielnej. Globa-
lizacja stanowi wyzwanie dla Ko�cio³a i samych wierz¹cych. Prze¿ywanie
wiary i pokazywanie tym, którzy spotykaj¹ siê ze �wiadkiem Jezusa jest
wa¿nym momentem ewangelizacji, a co za tym idzie katechizacji. Sk³adane
�wiadectwo stanowi wa¿ny moment poznawania Chrystusa i Jego Ewangelii.

12 Por. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji
(dalej DOK), nr 39.

13 Por. DOK 49.
14 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio (dalej RM), nr 11.
15 Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangeliza-

cja dla przekazu wiary chrze�cijañskiej, Lineamenta (dalej NEdPWCh), Watykan
2011, s. 6�7.
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2. Nowa ewangelizacja

Nauczanie Ko�cio³a skierowane do ró¿nych ludzi, ¿yj¹cych w odmien-
nych uwarunkowaniach, wychodzi naprzeciw istniej¹cej rzeczywisto�ci. Ko-
�ció³ analizuje codzienno�æ, dokonuje refleksji i stawia postulaty pastoralne.
Dokumenty nauczania ko�cielnego od pewnego czasu pos³uguj¹ siê pojêciem
nowej ewangelizacji. Samo sformu³owanie jest reprezentowane ju¿ w na-
uczaniu Jana Paw³a II16 i mówi o skierowaniu dzia³añ pastoralnych do osób,
które utraci³y ¿ywy sens wiary. Papie¿ pisze:

Bóg otwiera przed Ko�cio³em horyzonty ludzko�ci lepiej przygotowanej na
ewangeliczny zasiew. Mam wra¿enie, ¿e nadszed³ moment zaanga¿owania
wszystkich si³ ko�cielnych w now¹ ewangelizacjê i w misjê w�ród narodów.
Nikt wierz¹cy w Chrystusa, ¿adna instytucja Ko�cio³a nie mo¿e uchyliæ siê od
tego najpowa¿niejszego obowi¹zku: g³oszenia Chrystusa wszystkim ludom
(RM 3).

Podstawowym zadaniem nowej ewangelizacji jest odtworzenie chrze-
�cijañskiej tkanki wspólnot ko�cielnych, w krajach które s³ysza³y ju¿ Ewan-
geliê, a utraci³y sens ¿ycia wed³ug jej wskazañ17. Wed³ug Jana Paw³a II

Ko�ció³ musi stawiæ czo³o innym wyzwaniom, kieruj¹c siê ku nowym horyzontom
zarówno w pierwszej misji w�ród narodów, jak i w nowej ewangelizacji ludów,
którym Chrystus by³ ju¿ przepowiadany. Dzi� od wszystkich chrze�cijan, od
wszystkich Ko�cio³ów partykularnych i od Ko�cio³a powszechnego wymaga
siê tej samej odwagi, jaka pobudza³a misjonarzy przesz³o�ci, tej samej gotowo�ci
do s³uchania g³osu Ducha �wiêtego (RM 30).

W Adhortacji Christifideles laici Ojciec �wiêty podkre�la, ¿e

Ko�ció³ musi uczyniæ wielki krok naprzód na drodze ewangelizacji, wkroczyæ
w nowy etap historii swojego misyjnego dynamizmu. W �wiecie, który dziêki
pokonaniu odleg³o�ci staje siê coraz mniejszy, wspólnoty ko�cielne powinny
utrzymywaæ miêdzy sob¹ ³¹czno�æ, wzajemnie wspieraæ swe si³y i dzieliæ siê �rod-
kami, razem siê anga¿owaæ w jedn¹, wspóln¹ misjê przepowiadania Ewangelii
i ¿ycia wedle jej wskazañ. �Tak zwane m³ode Ko�cio³y potrzebuj¹ � zdaniem
Ojców synodalnych � si³y w³a�ciwej Ko�cio³om starym, te za� z kolei potrzebuj¹
�wiadectwa i zapa³u Ko�cio³ów m³odych; w ten sposób poszczególne Ko�cio³y
wzajemnie czerpi¹ z bogactwa swoich zasobów� (ChL 35).

16 �Narody wszystkie, otwórzcie drzwi Chrystusowi! Jego Ewangelia niczego
nie odbiera wolno�ci cz³owieka, nale¿nemu poszanowaniu kultur, ani temu, co dobre
w ka¿dej religii. Przyjmuj¹c Chrystusa, otwieracie siê na ostateczne S³owo Boga,
na Tego, w którym Bóg da³ siê w pe³ni poznaæ i który wskaza³ nam drogê wiod¹c¹
do Niego� (RM 3).

17 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (dalej ChL), nr 34.
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W tak sprecyzowanym imperatywie misyjnym mie�ci siê pojêcie �nowej
ewangelizacji�. Zak³ada on odzyskanie dla Chrystusa spo³eczeñstw trac¹cych
¿ywe rozumienie wiary i ¿ycia jej wskazaniami na co dzieñ. Bez w¹tpienia
nowa ewangelizacja jest odpowiedzi¹ na proces dechrystianizacji, który pro-
wadzi do rozk³adu i zaniku zmys³u moralnego i utraty wiary. Jak podkre�la
dokument wydany na zakoñczenie XIII Zgromadzenia Ogólnego Biskupów
o nowej ewangelizacji, tego pojêcia nale¿y u¿ywaæ

na oznaczenie d¹¿enia do odnowy, któr¹ ma przej�æ Ko�ció³, aby móg³ sprostaæ
wyzwaniom, które dzisiejszy kontekst spo³eczny i kulturowy stawia przed wiar¹
chrze�cijañsk¹, jej g³oszeniem i �wiadczeniem o niej, w konsekwencji powa¿nych
przemian, które maj¹ dzi� miejsce. Odpowiedzi¹ Ko�cio³a na te wyzwania nie jest
rezygnacja, zamkniêcie siê w sobie, lecz zapocz¹tkowanie operacji o¿ywienia
w³asnego cia³a, poprzez postawienie w centrum postaci Jezusa Chrystusa,
spotkanie z Nim, który daje Ducha �wiêtego i si³y do g³oszenia, zwiastowania
Ewangelii na nowe sposoby, zdolne przemówiæ do wspó³czesnych kultur
(NEdPWCh 5).

Nowa ewangelizacja stanowi dla Ko�cio³a wysi³ek, który wspólnota
ko�cielna podejmuje w celu zatrzymania dechrystianizacji wspó³czesnego �wiata.
Ko�ció³ nie chce siê zamykaæ wobec zaistnia³ych trudnych sytuacji, ale
pragnie odpowiedzieæ w³a�ciwymi sposobami i metodami na problem odcho-
dzenia od wiary. Do nowej ewangelizacji wezwani s¹ wszyscy, dla których
obecno�æ Chrystusa w �wiecie i dobro ludzkiego zbawienia jest wa¿ne. Miej-
scem nowej ewangelizacji winna byæ na pewno szko³a. W dobie wspó³czesnej
jest ona miejscem nauczania systematycznej doktryny chrze�cijañskiej. Po-
nadto ze swoim systemem klasowo-lekcyjnym stanowi tak¿e obszar, gdzie
Ko�ció³ winien spe³niaæ misyjne pos³annictwo, jest zobowi¹zany do g³oszenia
Chrystusa i Jego Ewangelii. Dlatego

misyjne pos³anie, które uczniowie otrzymali od Pana (por. Mk 16,15) zawiera
wyra�ne odniesienie do g³oszenia i nauczania Ewangelii (�Uczcie je zachowywaæ
wszystko, co wam przykaza³em� Mt 28, 20). Aposto³ Pawe³ prezentuje siê jako
�aposto³, przeznaczony do g³oszenia Ewangelii Bo¿ej� (Rz 1,1). Zadanie Ko�cio³a
polega zatem na urzeczywistnianiu traditio Evangelii, g³oszeniu i przekazie
Ewangelii, która jest �moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu dla ka¿dego wierz¹cego� (Rz 1,16)
i która w istocie jest to¿sama z Jezusem Chrystusem (por. 1 Kor 1,24). Mówi¹c
o Ewangelii nie mo¿emy mieæ na my�li jedynie jakiej� ksiêgi czy jakiego� naucza-
nia; Ewangelia to co� znaczenie wiêcej: jest ona S³owem ¿ywym i skutecznym,
które urzeczywistnia to, co znaczy. Nie jest to system prawd wiary i przykazañ
moralnych, ani tym bardziej program polityczny, lecz jest to osoba: Jezus
Chrystus jako ostateczne S³owo Boga, które sta³o siê cz³owiekiem. Ewangelia
jest Ewangeli¹ Jezusa Chrystusa. Nie tylko w tym sensie, ¿e jego tre�ci¹ jest
Jezus Chrystus. O wiele wiêcej, Jezus Chrystus, poprzez Ducha �wiêtego jest
równie¿ promotorem i podstawowym podmiotem jej g³oszenia, jej przekazu. Celem
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przekazu wiary jest zatem urzeczywistnienie tego spotkania z Jezusem Chry-
stusem, w Duchu, aby dotrzeæ do Ojca Jego i naszego, i móc Go do�wiadczyæ
(NEdPWCh 11).

Zapoznanie z Ewangeli¹, z Jezusem oraz ca³¹ doktryn¹ chrze�cijañsk¹
w szkolnym nauczaniu spe³nia katecheza. Ale w katechezie uczestnicz¹
czêsto uczniowie, którzy utracili sens wiary. Pomimo przyjêtego chrztu nie
¿yj¹ prawd¹ Ewangelii i tak naprawdê Chrystusa nie znaj¹. St¹d rodzi siê
postulat w naszych rozwa¿aniach, by ukazaæ katechezê, jako jeden z wymia-
rów pastoralnej dzia³alno�ci Ko�cio³a.

3. Katecheza i katechizacja

W samym centrum katechezy znajduje siê przede wszystkim Osoba: Jezus
Chrystus z Nazaretu, Jednorodzony Syn Ojca... który cierpia³ i umar³ za nas
i który teraz, poniewa¿ zmartwychwsta³, ¿yje z nami na zawsze (...). Katechizo-
waæ... to odkrywaæ w Osobie Chrystusa ca³y odwieczny zamys³ Bo¿y, który
w Nim siê wype³ni³. To d¹¿yæ do zrozumienia znaczenia czynów i s³ów Chrystusa
oraz znaków dokonanych przez Niego. Celem katechezy jest �doprowadzenie do
komunii z Jezusem Chrystusem (...). Bo tylko On sam mo¿e prowadziæ do mi³o�ci
Ojca w Duchu �wiêtym i uczestnictwa w ¿yciu Trójcy �wiêtej� (KKK 426).

Wed³ug katechizmu do zadañ katechezy nale¿y g³oszenie osoby Jezusa Chry-
stusa. Katechizowaæ to podawaæ do wiadomo�ci uczniom ca³y Bo¿y zamys³
zwi¹zany z odkupieniem, które zrealizowa³o siê w Jezusie Chrystusie.

Leksykon teologii pastoralnej okre�la, ¿e katecheza stanowi jedn¹
z podstawowych form pos³ugi s³owa w Ko�ciele. Greckie katechein jest
s³owem z³o¿onym z dwu cz³onów: kata � przedrostka wyra¿aj¹cego ideê
dynamiki w kierunku pionowym (z góry na dó³), oraz czasownika echeo �
brzmieæ. Z³o¿enie katechein oznacza rozbrzmiewaæ18. Podmiotem dla tego
czasownika jest s³owo, którego �rozbrzmiewanie� nale¿y rozumieæ, jako wy-
wo³ywanie reakcji u jego odbiorcy19. Encyklopedia chrze�cijañstwa podaje
podobne wskazówki etymologiczne. Czytamy w niej, ¿e �sam wyraz pochodzi
od greckiego «katecheo � nauczam ¿ywym g³osem». Oznacza wiêc rezonans,
jaki s³owo wiary wywo³uje w sercu s³uchacza, w którym zostaje przyjête
i pog³êbione, aby staæ siê dla niego sensem ¿ycia i norm¹ w postêpowaniu�20.

18 Por. R. Murawski, Katecheza, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiñ-
ski, Lublin 2006, s. 344.

19 Por. P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i kate-
chetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 202.

20 S. Lanza, Katecheza, w: Encyklopedia chrze�cijañstwa, Kielce 2005, t. II,
s. 167�169. Por. E. Alberich, Katecheza, w: S³ownik katechetyczny, red. J. Gevaert,
K. Misiaszek, Warszawa 2007, s. 397.
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Korzystaj¹c z informacji dotycz¹cych etymologii interesuj¹cego autora termi-
nu, warto pog³êbiæ analizê jego rozumienia, zaprezentowanego w przytoczo-
nych definicjach. Nale¿y powiedzieæ, ¿e ukazuj¹ one katechezê jako s³owo
w potrójnym aspekcie, a mianowicie jako:

� s³owo ¿ywe,
� s³owo wiary,
� s³owo wywo³uj¹ce reakcjê czyli skuteczne.
W tym kontek�cie podkre�lenia wymaga fakt, ¿e katecheza to termin

specyficznie chrze�cijañski i ma pochodzenie biblijne. I na pewno jest prze-
powiadaniem s³owa Bo¿ego, jako ¿ywego, skutecznego i zdolnego wywo³aæ
odpowiedni¹ reakcjê u s³uchaj¹cego21.

Wed³ug Polskiego Dyrektorium Katechetycznego (dalej PDK)

istotn¹ trudno�æ w zrozumieniu, czym jest katecheza, stanowi brak �cis³ej defi-
nicji. Przyczyny tego stanu rzeczy mo¿na upatrywaæ w ró¿nym rozumieniu
katechezy przez Ko�ció³ na przestrzeni wieków, spowodowanym trosk¹ dosto-
sowania katechezy do ró¿nych sytuacji duszpasterskich i potrzeb pastoralnych
(PDK 16).

Powy¿sze s³owa z Dyrektorium wskazuj¹ na pewn¹ trudno�æ, która rodzi
siê przy konstruowaniu definicji katechezy. Spróbujemy jednak zdefiniowaæ
to typowo ko�cielne pojêcie.

Odwo³uj¹c siê do tego punktu Dyrektorium, nale¿y stwierdziæ, ¿e pojêcie
katechezy jest �bardzo bogate i dlatego niezwykle trudno jest wyraziæ za po-
moc¹ jasnej definicji ca³e bogactwo tre�ci, które to pojêcie w sobie zawiera�22.
Directorium Catechetisticum Generale katechezê rozumie jako pog³êbione
g³oszenie orêdzia, zawieraj¹cego trzy elementy: biblijny, teologiczny oraz
element egzystencjalny23, gdzie podstawowym elementem pozostaje wymiar
biblijny24.

Jan Pawe³ II w Adhortacji Catechesi tradendae definiuje pojêcie kate-
chezy jako wychowywanie �w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych� (CT 18),
które obejmuje �nauczanie doktryny chrze�cijañskiej przekazywane na ogó³
w sposób systematyczny i ca³o�ciowy, dla wprowadzenia wierz¹cych w pe³niê
¿ycia chrze�cijañskiego� (CT 18). Takie rozumienie katechezy podejmuje
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, stwierdzaj¹c, ¿e katecheza ³¹czy siê
z wa¿nymi elementami pastoralnej pos³ugi Ko�cio³a, chocia¿ siê z nimi nie uto¿-
samia25. Dalej dokument ten stwierdza, ¿e �katecheza jest �ci�le z³¹czona

21 Por. R. Murawski, Katecheza, art. cyt. s. 344.
22 Por. P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i kate-

chetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 201.
23 Por. Directorium Catechetisticum Generale (dalej DCG), nr 18.
24 Por. tam¿e.
25 Por. KKK 5�6.
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i zwi¹zana z ca³ym ¿yciem Ko�cio³a. Od niej bowiem w najwiêkszej mierze
zale¿y nie tylko rozprzestrzenianie siê Ko�cio³a, w �wiecie i jego wzrost licze-
bny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnêtrzny i jego zgodno�æ z zamys³em
Bo¿ym� (KKK 7).

Dyrektorium Ogólne o Katechizacji ujmuje katechezê w szerokim
spektrum rozumienia tego pojêcia i okre�la j¹ jako �szczególn¹ formê pos³ugi
s³owa, która doprowadza do dojrza³o�ci nawrócenie pocz¹tkowe, a¿ do uczy-
nienia z niego ¿ywego, bezpo�redniego i czynnego wyznania wiary� (DOK
92). Wed³ug DOK celem katechezy jest �konkretna pomoc w ¿ywym, bez-
po�rednim i czynnym wyznaniu wiary�26. Katecheza umieszczana w kon-
kretnym kontek�cie g³oszenia s³owa stanowi wa¿ny element umacniania
i pog³êbiania wiary. DOK w ramach pos³ugi s³owa do form katechezy zalicza:

� przepowiadanie misyjne,
� katechezê przedchrzcieln¹,
� katechezê pochrzcieln¹,
� formê liturgiczn¹,
� formê teologiczn¹27.
Formy te stanowi¹ istotny element katechetycznej pos³ugi Ko�cio³a. Na-

le¿y tak¿e wymieniæ, ¿e w ramach tych form DOK mówi o katechezie wta-
jemniczaj¹cej oraz katechezie sta³ej28. Te dwie formy katechezy winny mieæ
charakter systematyczny i s³u¿¹ wtajemniczeniu osób, które przyjmuj¹
s³owo Bo¿e.

Przywo³ane definicje sugeruj¹, ¿e katecheza jest ¿ywym s³owem prze-
kazuj¹cym do�wiadczenie wiary i maj¹cym na celu rozwiniêcie jej u odbiorcy.
Gdyby poprzestaæ na tak rozumianej definicji katechezy, która skupia siê na
analizie procesu przekazu s³owa, nie uchwyci siê sedna problemu. Z podobne-
go okre�lenia przekazu nauki wiary móg³by bowiem korzystaæ jêzyk religijny
ró¿nych wyznañ. Tymczasem katecheza jest terminem specyficznie chrze�ci-
jañskim i ma pochodzenie biblijne29. Odnajduj¹c jej okre�lenie na kartach
Nowego Testamentu, zauwa¿amy, ¿e istotnie mamy do czynienia z ¿ywym
s³owem wiary, przepowiadanym w celu wzbudzenia i pog³êbienia znajomo�ci
Boga u s³uchaczy. Przedmiotem tej wiary jest Jezus Chrystus. Osoba Jezusa
Chrystusa nadaje w³a�ciwe znaczenie katechezie. Katecheza pochodzi od
Chrystusa i stanowi przekazywanie Jego s³owa30. Bez tego odniesienia pojêcie
katechezy jest niezrozumia³e, a próby jej zdefiniowania trac¹ sens. To z na-
kazu samego Chrystusa g³osi siê Jego naukê wszystkim ludziom: Id�cie wiêc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna,

26 Por. DOK 66.
27 Por. DOK 52.
28 Por. DOK 51.
29 Por. R. Murawski, Katecheza, art. cyt. s. 344.
30 Por. CT 6, 9.
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i Ducha �wiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em
(Mt 28,19-20; por. Mk 16,15-16).

Warto podkre�liæ, ¿e katecheza ma naturê eklezjaln¹. Dyrektorium Ogólne
o Katechizacji podaje, ¿e �katecheza jest ze swojej istoty aktem eklezjalnym.
Prawdziwym podmiotem katechezy jest Ko�ció³, który, kontynuuj¹c pos³anie
Jezusa Nauczyciela i o¿ywiany przez Ducha �wiêtego, zosta³ pos³any, by byæ
nauczycielem wiary� (DOK 78). Dyrektorium rozumie katechezê jako akt
eklezjalny, wyp³ywaj¹cy z powo³ania wspólnoty Ko�cio³a do g³oszenia
Ewangelii31. Wspólnota wierz¹cych jest wiêc odpowiedzialna za przekazy-
wanie nauczania swojego Mistrza. Katecheza karmi siê bowiem wiar¹
Ko�cio³a i jednocze�nie w³¹cza do wspólnoty lokalnego i powszechnego Ko-
�cio³a, tworzy rodzinê eklezjaln¹32.

Katecheza stanowi pog³êbion¹ formê przepowiadania s³owa Bo¿ego
i dokonuje siê we wspólnocie ko�cielnej, poniewa¿ w

katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus, S³owo Wcielone i Syn
Bo¿y, wszystko za� inne o tyle, o ile do Niego siê odnosi; 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... (KKK 427).

Je�li nawet nauczanie katechetyczne odbywa siê w szkole, winno mieæ swoje
odniesienie do wspólnoty Ko�cio³a, w szczególno�ci do parafii. Ta pos³uga
zawiera w sobie elementy ewangelizacji, gdy¿ w szkole pracuj¹, a tak¿e uczê-
szczaj¹ do niej osoby niewierz¹ce lub takie, które wiarê utraci³y.

4. Katecheza ewangelizacyjna w szkole

Pocz¹wszy od czasów apostolskich Ko�ció³ wiernym, jak i tym, którzy
wyra¿ali pragnienie przyjêcia chrztu, ofiarowa³ s³owo Bo¿e, a pos³ugê jego
g³oszenia wype³nia³ w bardzo zró¿nicowany sposób33. Do momentu przyjêcia
systemu klasowo-lekcyjnego istnia³a wielowymiarowo�æ i ró¿norodno�æ kon-
cepcji g³oszenia katechetycznego. Od chwili, w której katecheza sta³a siê obecna
w szkole, poszukuje siê zarówno metod, jak i form, które w mo¿liwie optymal-
ny sposób usprawni³yby proces uczenia-nauczania i uczyni³y katechezê efek-
tywn¹34. Tworz¹c poszczególne modele katechezy, zawsze miano na uwadze

31 Por. A. Offmañski, Pojêcie i natura katechezy, w: Katecheza Ko�cio³a w �wie-
tle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, praca zbiorowa, Kraków 1999, s. 87.

32 Por. DOK 79.
33 Por. DOK 51.
34 Por. A. Offmañski, Model katechezy ewangelizacyjnej w dokumentach

Ko�cio³a, w: Ewangelizowaæ czy katechizowaæ?, red. S. Dziekoñski, Warszawa 2002,
s. 53�54.
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dobro katechizowanego. Ko�ció³ przez swe dzia³ania pragn¹³ doprowadziæ
s³uchaj¹cego s³owo do pe³nej za¿y³o�ci z Chrystusem i pokazanie, kim On jest,
jakim by³o Jego ¿ycie i jaka by³a pos³uga Mesjasza35. Systematyczny przekaz
orêdzia zosta³ wpisany w katechetyczn¹ pos³ugê Ko�cio³a. Niemniej kate-
cheza szkolna jest nie tylko realizacj¹ utrwalania wiedzy, ale wpisuje siê
w element misyjny Ko�cio³a. Nale¿y zatem podkre�liæ, ¿e �katecheza umiesz-
czona w ramach misji ewangelizacyjnej Ko�cio³a jako jej istotny «moment»,
przyjmuje od ewangelizacji dynamizm misyjny, który o¿ywia j¹ wewnêtrznie
i kszta³tuje jej to¿samo�æ� (DOK 59). Ponadto stanowi realizacjê nakazu
misyjnego Chrystusa, danego Ko�cio³owi36. Ten ewangelizacyjny dynamizm
katechezy domaga siê opracowania modelu katechezy ewangelizacyjnej,
która bêdzie realizowana w szkole.

Ewangelizacjê nale¿y traktowaæ jako istotny element obecno�ci Ko�cio³a
w szkole. Stanowi ona fundamentalny wymiar dzia³alno�ci Ko�cio³a. Do ewan-
gelizowania powo³ani s¹ wszyscy, równie¿ katechizuj¹cy. Dlatego katecheza
ewangelizacyjna stanowi zespolenie, a tak¿e przenikanie i przemianê �rodo-
wisk wspó³czesnego �wiata37. Nale¿y stwierdziæ, ¿e

ewangelizacja jest zatem postaw¹ �mia³o�ci, odwa¿nym sposobem postêpo-
wania. Jest zdolno�ci¹ chrze�cijañstwa do odczytania i zrozumienia nowych
kontekstów, które pojawi³y siê w ostatnich dziesiêcioleciach w ramach dziejów
ludzko�ci, aby w nich siê zadomowiæ i przemieniæ je w miejsca �wiadectwa i g³o-
szenia Ewangelii. Owe konteksty by³y ju¿ wiele razy analitycznie badane i opisy-
wane; chodzi tu o konteksty spo³eczne, kulturowe, gospodarcze, polityczne,
religijne (NEdPWCh 6).

A zatem widzimy w tym kontek�cie potrzebê stworzenia modelu katechezy
ewangelizacyjnej, która bêdzie obecna w szkole i pos³udze Ko�cio³a.

W Adhortacji Catechesi tradendae Jan Pawe³ II wyja�niaj¹c pojêcie
katechezy, umieszcza j¹ w kontek�cie ewangelizacji. Stwierdza, ¿e

w praktyce katechetycznej (�) taka droga nauczania, choæ najlepsza, musi liczyæ
siê z faktem, ¿e czêsto pierwsza ewangelizacja nie mia³a miejsca. Pewna liczba
dzieci, ochrzczonych w okresie niemowlêctwa, przystêpuje do katechizacji
parafialnej bez ¿adnego wprowadzenia w wiarê, nie kierowana jeszcze ¿adnym
wyra�nym i osobistym zwi¹zkiem z Jezusem Chrystusem, obdarzona jedynie
zdolno�ci¹ do wierzenia, dan¹ im przez chrzest i obecno�æ Ducha �wiêtego;
uprzedzenia �rodowiska rodzinnego, niezbyt chrze�cijañskiego, lub wychowanie
w duchu tzw. pozytywizmu, szybko prowadz¹ do powstania licznych oporów.
Do³¹czyæ tak¿e trzeba tu dzieci nie ochrzczone, których rodzice godz¹ siê dopiero
pó�no na wychowanie religijne. St¹d zdarza siê, ¿e z powodów wy¿ej podanych

35 Por. DOK 41.
36 Por. DOK 59.
37 Por. A. Offmañski, Model katechezy..., art. cyt., s. 61�62.
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ich katechumenat w du¿ej mierze odbywa siê w czasie normalnej katechizacji.
Równie¿ liczni m³odzi i dorastaj¹cy, chocia¿ zostali ochrzczeni, uczêszczali syste-
matycznie na katechizacjê i przyjêli sakramenty, wahaj¹ siê jeszcze d³ugo, czy
oddaæ ca³e ¿ycie Jezusowi Chrystusowi, o ile w ogóle pod pozorem wolno�ci
nie staraj¹ siê unikn¹æ wychowania religijnego. Na koniec i doro�li bynajmniej
nie s¹ zabezpieczeni przed pokus¹ zw¹tpienia lub odrzucenia wiary, zw³aszcza
wskutek oddzia³ywania �rodowiska niewierz¹cego. Oznacza to, ¿e katecheza
czêsto winna troszczyæ siê nie tylko o umocnienie wiary i jej nauczanie, ale
z pomoc¹ ³aski tak¿e o jej sta³e rozbudzanie. Niech otwiera serca, nawraca i w ten
sposób sprawia, aby ci, którzy dot¹d stoj¹ u progu wiary, ca³kowicie przylgnêli
do Jezusa Chrystusa. Troska ta w pewnej mierze okre�la i ukierunkowuje
zakres, jêzyk i metodê katechezy (CT 19).

Papie¿ manifestuje zatem pragnienie, aby w ramach katechizacji mia³a miej-
sce ewangelizacja, wyra¿aj¹ca siê jêzykiem i metod¹ zrozumia³¹ dla wspó³-
czesnych ludzi.

W poszukiwaniu aktualnej wizji katechezy Dyrektorium Ogólne  o Ka-
techizacji proponuje jako wzorzec katechumenat praktykowany w pier-
wotnym Ko�ciele, a który ca³y czas jest obecny w krajach misyjnych. Ma on
byæ inspiracj¹ dla wspó³czesnej katechezy po to, aby w krajach znaj¹cych
orêdzie zbawienia na nowo rozbudziæ zapa³ do wiary38. Katechumenat doko-
nuj¹cy siê na trzech etapach ma s³u¿yæ katechezie ewangelizacyjnej obecnej
w szkole. Tworzy j¹:

� moment inicjacji polegaj¹cy na przechodzeniu od obserwacji ¿ycia
chrze�cijañskiego do spotkania z Chrystusem;

� moment wej�cia na drogê ewangelizacyjn¹, czyli wej�cie we wspól-
notê eklezjaln¹;

� moment przygotowania wspólnoty do dzie³a ewangelizacji i dzielenia
siê przez �wiadectwo s³owem Bo¿ym oraz ¿yciem zakorzenionym
w Chrystusie39.

Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e tradycyjny model katechezy ju¿ nie wystar-
cza i Ko�ció³ winien poszukiwaæ nowego sposobu do przekazywania orêdzia
mi³o�ci. Rodzi siê pytanie, w jaki sposób rozbudziæ zainteresowanie ju¿ ochrzczo-
nych osob¹ Jezusa. Na pewno ma to siê tak¿e dokonywaæ w ramach kate-
chezy, która mo¿e przybraæ postaæ katechezy ewangelizacyjnej opartej na
katechumenacie40.

Katechezie, bêd¹cej systematycznym przekazem prawd wiary, winna
towarzyszyæ ewangelizacja, a w dobie wspó³czesnej laicyzacji kultury
zachodniej � nowa ewangelizacja. Coraz czê�ciej zdarzaj¹ siê sytuacje,

38 Por. DOK 88.
39 Por. A. Offmañski, Model katechezy..., art. cyt., s. 67.
40 Por. Z. Marek, Jezus Chrystus w katechezie ewangelizacyjnej, w: Ewangeli-

zowaæ czy katechizowaæ, dz. cyt., s. 90.
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w których wiara ludzi ochrzczonych nie rozwinê³a siê, a na katechezê szkoln¹
uczêszczaj¹ ludzie religijnie obojêtni41. Dlatego podczas katechezy szkolnej
i przyparafialnej winno stworzyæ siê takie warunki, które pobudz¹, o¿ywi¹
i rozwin¹ wiarê. Dla owocno�ci katechezy potrzebna jest ewangelizacja.
Katecheza szkolna domaga siê zatem nowej ewangelizacji, poniewa¿ sama
katecheza ma prowadziæ nie tylko do nawrócenia, ale realizacji planów
zbawienia w ludzkim ¿yciu i do umocnienia we wspólnocie eklezjalnej42, a

przekazywaæ wiarê oznacza stwarzaæ w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie
warunki, aby mog³o doj�æ do owego spotkania miêdzy lud�mi i Jezusem Chry-
stusem. Wiara jako spotkanie z osob¹ Jezusa ma formê relacji z Nim, wspominania
Go (w Eucharystii) oraz kszta³towania w sobie mentalno�ci Chrystusa, w ³asce
Ducha (NEdPWCh 11).

Nale¿y zatem podkre�liæ, ¿e klasa szkolna, w której znajduj¹ siê uczniowie
zaanga¿owani religijnie, jak równie¿ obojêtni na prawdy wiary, stanowi dobre
�rodowisko ewangelizacyjne. Zetkniêcie siê z Ewangeli¹ nastêpuje bowiem
poprzez relacjê z wierz¹cymi, którzy staj¹ siê �wiadkami wiary43.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika postulat obecno�ci katechezy ewan-
gelizacyjnej w szkole. Winna ona zawieraæ w sobie zarówno elementy
ewangelizacje i bêdzie siê wówczas odnosi³a do uczniów niewierz¹cych,
pragn¹cych poznaæ Chrystusa, jak równie¿ elementy nowej ewangelizacji
dla tych, którzy zostali ochrzczeni, a nie rozwinêli lub utracili wiarê.

Zakoñczenie

�Ko�cio³y o chrze�cijañstwie dawnej daty, zmagaj¹c siê z dramatycznym
zadaniem nowej ewangelizacji�� (NEdPWCh 10). Stwierdzenie to jest wo³a-
niem o now¹ ewangelizacjê, która staje siê nagl¹c¹ potrzeb¹ katechetycznej
pos³ugi Ko�cio³a w parafii i szkole. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e istnieje wzajemna
relacja miêdzy katechez¹ a ewangelizacj¹. Owa wzajemna relacja prowadzi
do konkluzji, ¿e w wymiarze ewangelizacyjnym katecheza bêdzie zawiera³a
nastêpuj¹ce elementy:

1. wychowywania � który bêdzie przepowiadaniem Chrystusa, g³osze-
niem orêdzia Bo¿ego i s³u¿b¹ cz³owiekowi;

2. nauczania � który winien byæ rozumiany w sensie biblijnym i odnosi
siê do rzeczywisto�ci wiary;

3. inicjacji � który bêdzie rozumiany jako wtajemniczenie w wiarê;

41 Por. J. Neumann, Dlaczego katecheza ewangelizacyjna?, w: Ewangelizowaæ
czy katechizowaæ, dz. cyt., s. 140.

42 Por. B. Twardzicki, U �róde³ katechezy. Podstawowe zagadnienia z kateche-
tyki fundamentalnej i materialnej, Przemy�l 2012, s. 198.

43 Por. J. Neumann, Dlaczego katecheza..., art. cyt., s. 141.
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4. ewangelizacji � który nale¿y rozumieæ jako wychowywanie chrze-
�cijan w poczuciu ich to¿samo�ci jako ochrzczonych, wierz¹cych
i cz³onków Ko�cio³a44.

Ko�ció³ pragnie g³osiæ Ewangeliê w ka¿dym �rodowisku, w którym ¿yje
cz³owiek. Stanowi to powinno�æ Ko�cio³a, szczególnie w odniesieniu do tych,
którzy nie spotkali jeszcze ¿ywego Chrystusa. W szkole, je�li uczniowie bêd¹
otwarci na tre�ci religijne, mog¹ wówczas po raz pierwszy spotkaæ siê
z ¿ywym Zbawc¹, odnale�æ motywy rozwoju wiary, a ponadto odkryæ sens
¿ycia i powo³ania45. St¹d wydaje siê, ¿e nale¿y wprowadzaæ now¹ ewange-
lizacjê do pos³ugi katechetycznej w szkole.

W konkluzji niniejszych rozwa¿añ warto zwróciæ uwagê na s³owa ks.
B. Twardzickiego, który stwierdza:

Kiedy� �rodowisko, w jakim wzrastali uczniowie, by³o jednolite, zarówno to naj-
bli¿sze (rodzina), jak i dalsze (s¹siedztwo, parafia, szko³a). Prócz tego, przenikniête
by³o ono atmosfer¹ wiary, prawo�ci, pozbawione negatywnego oddzia³ywania.
Dlatego mog³o spe³niaæ rolê wychowawcz¹, zapewnia³o formacjê zarówno huma-
nistyczn¹, jak i religijn¹; oddzia³ywa³o bezpo�rednio dziêki �wiadectwu ludzi
i opinii �rodowiska. Zarówno szko³a, jak i katecheza mog³y ograniczyæ siê do
przekazu wiedzy (tak¿e religijnej) i do jej uporz¹dkowania�46.

Dalej podsumowuje, ¿e dzi� nie mo¿na liczyæ na �rodowisko, nawet na rodzinê,
która przyjmuje negatywn¹ postawê wobec Boga i Ko�cio³a. W podobnych
warunkach brak autentycznego �wiadectwa, powoduje wielkie szkody i rodzi
siê propozycja ¿ycia na luzie, bez jakichkolwiek zobowi¹zañ i odpowiedzial-
no�ci. Model ten czêsto potêguj¹ media poprzez przeró¿ne programy47.

Wobec takiej rzeczywisto�ci jedynym wyj�ciem jest podjêcie trudu

nowej ewangelizacji, która jest (�) synonimem misji; wymaga umiejêtno�ci roz-
poczynania od nowa, przekraczania granic, poszerzania horyzontów. Nowa
ewangelizacja jest przeciwieñstwem samowystarczalno�ci i polegania na sobie
samym, mentalno�ci status quo i takim pojmowaniu duszpasterstwa, które
s¹dzi, ¿e wystarczy dalej postêpowaæ tak, jak siê postêpowa³o zawsze. Dzi� �busi-
ness as usual� ju¿ nie wystarcza. Jak staraj¹ siê zaznaczyæ niektóre Ko�cio³y
lokalne, nadszed³ czas, by Ko�ció³ wezwa³ swe wspólnoty chrze�cijañskie do
nawrócenia duszpasterskiego, ukierunkowania swych dzia³añ i struktur na
misjê (NEdPWCh 10).

44 Por. S. Dziekoñski, Rodzina chrze�cijañska w katechezie ewangelizacyjnej,
w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoñski, War-
szawa 2002, s. 34�42.

45 Por. K. Misiaszek, Potrzeby i mo¿liwo�ci wprowadzenia elementów ewan-
gelizacji do nauczania religii w szkole, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie,
parafii, szkole, dz. cyt., s. 175.

46 B. Twardzicki, U �róde³ katechezy..., dz. cyt., s. 257.
47 Por. tam¿e.
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Obecno�æ w szkole katechezy z elementami ewangelizacyjnymi i nowej ewan-
gelizacji wydaje siê s³usznym postulatem.

Summary

EVANGELIZATION AND NEW EVANGELIZATION

 IN SCHOOL CATECHESIS

Dechristianisation is a new phenomenon, progressing and accelerated in a pro-
gressing mode. It issues challenges which no one should ignore. Its essence is to
question Church, which possess light of Jesus Christ himself to teach truth and love in
this light. The questions are arising whether Church teaches actually what Jesus Christ
taught, whether the representatives of church lead their life in the way Church teaches.
We may observe that pagan reaction to Church wreaks huge havoc. Mass media
strengthen and trigger off this reaction. A contemporary man becomes a witness
of a serious change, which not only has existed in a social reality but above all in reality
of values. There is an attempt of creating the world where there is no place for God.

Church feeling responsible for preaching the word of Christ in the world, tries
to defy this dangerous and alarming phenomenon. For this it uses tools which have
been proven and present at Church since the beginning of its existence. Evangeliza-
tion and catechesis are such tools. Evangelization comprises countries in which
people haven�t heard about an address of salvation. Catechesis and catechization
resulting from the former which systematically hand over Christian doctrine are pre-
sent in countries of consolidated Christianity. In the ensuing reality, Church is seeking
new solutions. New evangelization, of which John Paul II said as the first person surely
belongs to such solutions. It should comprise countries in which Gospel was preached
and societies are overflowed with its elements, however, they lost sense of living
according to the word of God. Baptismal grace did not develop into true faith.

The above mentioned deliberations show the problem of evangelization, new
evangelization and catechesis in church teaching compared to the existing reality.
The important problem mentioned in this study/monograph is the presence of religio-
us instruction at school. The author tried to answer in which way elements of evange-
lization and new evangelization are to be introduced into the range of systematic
catechesis. They are necessary in school catechesis because at present school an area
of pastoral effect of Church. The effective school catechesis should be a care of the
whole ecclesial community.
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