82

Studia Pastoralne 2005, nr 1, s. 8288

Ks. Zbigniew Marek SJ*
Kraków

KATECHETYCZNA S£U¯BA KOCIO£A

Artyku³ jest prób¹ spojrzenia na katechezê z perspektywy pe³nionej przez Koció³ s³u¿by cz³owiekowi. Okazji do takiego spojrzenia na ca³okszta³t dzia³alnoci
Kocio³a dostarczaj¹ same dokumenty katechetyczne publikowane po zakoñczeniu
Soboru Watykañskiego II. Do zasadniczych pytañ, jakie rodz¹ siê przy czytaniu dokumentów Kocio³a, zaliczyæ trzeba pytania o: podmiot takiej s³u¿by, treci tej s³u¿by oraz warunki jej skutecznoci. Odnosz¹c siê do powy¿szych pytañ skoncentrujemy
siê nad odpowiedziami, jakie mo¿na znaleæ w Ogólnej instrukcji katechetycznej1,
adhortacji Catechesi tradendae2 czy Dyrektorium ogólnym o katechizacji3.
PODMIOT KATECHETYCZNEJ S£U¯BY KOCIO£A

Przedstawione w kolejnych dokumentach katechetycznych próby opisu natury
katechezy i towarzysz¹ce im wyjanienia w sposób wyrany wskazuj¹, ¿e w centrum
* Zbigniew Marek SJ, ks. prof. dr hab., absolwent i pracownik ATK oraz UKSW. Aktualnie pracuje
na Wydziale Pedagogicznym Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.
Przedmiotem jego badañ naukowych jest problematyka wychowawcza. W szczególnoci skupia siê na
treciach wychowania oraz na wspó³zale¿noci wychowania i wychowania religijnego oraz na mo¿liwociach wspierania procesów wychowywania przez wiarê. Jest kierownikiem zespo³u, który przygotowa³
serie podrêczników do nauki religii w szkole: Drogi przymierza, W drodze do Emaus, Drogi wiadków
Zmartwychwsta³ego, Drogi wiadków Chrystusa, a tak¿e kierownikiem organizowanego przez Wydzia³
Pedagogiczny Ignatianum Korespondencyjnego Kursu Biblijnego.
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Ogólna instrukcja katechetyczna (OIK), 11 IV 1971.
Jan Pawe³ II, Adhortacja Catechesi tradendae (CT), 16 X 1979.
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katechetycznej dzia³alnoci Kocio³a umieszczony jest cz³owiek. Temu cz³owiekowi
Koció³ stara siê wyjaniaæ w wietle Bo¿ego objawienia, w wietle Boskiego daru
mi³oci sens ludzkiej egzystencji, sens ¿ycia cz³owieka, a tak¿e znaki czasów czy te¿
innych spraw wiata rozumianych jako wype³nianie siê Bo¿ego planu zbawienia (por.
OIK 4, 11). Nale¿y podkreliæ, ¿e zwracanie siê Kocio³a w stronê cz³owieka respektuje godnoæ osoby ludzkiej. Co wiêcej, Koció³ szanuj¹c godnoæ osoby popiera integralny jej rozwój i to zarówno w wymiarze indywidualnym, jednostkowym, jak
i spo³ecznym (por. DOK 18). Przez tak rozumian¹ s³u¿bê cz³owiekowi Koció³ zmierza
do zawi¹zania i rozwoju komunii osoby z Jezusem Chrystusem (por. DOK 1623).
Na pe³nion¹ przez Koció³ s³u¿bê wobec cz³owieka wskazuj¹ same opisy katechezy. I tak w Ogólnej instrukcji katechetycznej s³u¿bê tê powi¹zano z pos³ug¹ s³owa
rozumian¹ jako
przekazywanie orêdzia zbawienia: niesienie ludziom Ewangelii. G³oszona i przekazywana tajemnica dotyczy woli ¿ycia, owego wewnêtrznego pragnienia osi¹gniêcia pe³ni, tego oczekiwania, jakie Bóg zaszczepi³ w sercu ka¿dego cz³owieka i przez swoj¹
³askê podniós³ do porz¹dku nadprzyrodzonego (OIK 16).

Aspekt s³u¿by Kocio³a zosta³ te¿ wyra¿ony w adhortacji Jana Paw³a II Catechesi
tradendae, gdzie katecheza nazywana jest wychowaniem w wierze dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych, które
obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrzecijañskiej, przekazywane na ogó³
w sposób systematyczny i ca³ociowy, dla wprowadzenia wierz¹cych w pe³niê ¿ycia
chrzecijañskiego (CT 18).

S³u¿ebny wymiar zarówno katechezy, jak i ca³ego duszpasterstwa Kocio³a zosta³
te¿ szeroko opisany w Dyrektorium ogólnym o katechizacji (nr 7787). W opisie tym
podkrelono, ¿e katecheza jest
ze swej istoty aktem eklezjalnym. Prawdziwym podmiotem katechezy jest Koció³,
który kontynuuj¹c pos³anie Jezusa Nauczyciela i o¿ywiany przez Ducha wiêtego zosta³ pos³any, by byæ nauczycielem wiary (DOK 78).

Kontynuowanie przez Koció³ pos³ania Jezusa Chrystusa polega miêdzy innymi
na katechetycznym przekazywaniu ludzkoci orêdzia o nadejciu i nastaniu królestwa Bo¿ego (por. DOK 101). W tej s³u¿bie Kocio³a chodzi o doprowadzenie zarówno katechumenów i katechizowanych do jednoci wiary (por. DOK 106), dziêki której
cz³owiek otrzymuje mo¿noæ stania siê uczestnikiem Boskiej natury (por. DOK 36),
¿ycia w Bogu. W³aciwoci¹ takich dzia³añ ma byæ wyjanianie istoty ¿ycia wiar¹
wspólnoty Kocio³a bez wykluczania wagi ¿ycia poszczególnych wiernych. Podkrelenie znaczenia wspólnoty jest dlatego tak wa¿ne, bo w ¿yciu wspólnoty i przez ni¹
Koció³ wype³nia sw¹ specyficzn¹ s³u¿bê, któr¹ charakteryzuj¹ dzia³ania kierowane
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zarówno do wspólnot, jak i poszczególnych osób, dzia³ania o charakterze jednoczesnego wtajemniczenia, kszta³cenia (nauczania) i wychowania chrzecijañskiego (por.
OIK 31; CT 18, 20; DOK 6568, 144). Z tego te¿ powodu inicjatywy Kocio³a zmierzaj¹ce do doprowadzenia ludzi do ¿ycia w Bogu wymagaj¹ od Kocio³a ukazywania
zbawczej inicjatywy Boga, który przez Jezusa Chrystusa objawi³ ludzkoci jej treæ
ukazuj¹c¹ pe³niej sens ¿ycia i ostatecznego przeznaczenia cz³owieka. Poza wyjanianiem istoty zbawczej inicjatywy Boga s³u¿ba Kocio³a musi nieæ cz³owiekowi pomoc w otwieraniu siê na skierowane do niego zbawcze orêdzie. Sednem tej pomocy
jest wyjanianie istoty wezwania do nawrócenia i wiary (por. DOK 5357).
Powy¿sze wyjanienia zwracaj¹ uwagê na specyficzny charakter dzia³alnoci katechetycznej Kocio³a. Nale¿y podkreliæ, ¿e jej podmiotem jest dostêpuj¹cy zbawienia cz³owiek, który dziêki Ewangelii mo¿e g³êbiej poznaæ zarówno sens swego
¿ycia, jak i swe ostateczne przeznaczenie. Znamienne jest, ¿e Koció³ w swych dzia³aniach nie poprzestaje na samym u³atwianiu cz³owiekowi dostêpu do opartego na
wierze poznania jego godnoci, a przeciwnie, podejmuje wysi³ki nazywane wtajemniczaniem w rzeczywistoæ wiary, których istot¹ jest nawi¹zywanie osobowego kontaktu z przynosz¹cym mu zbawienie Bogiem. Z tego te¿ powodu katechetyczn¹ s³u¿bê
Kocio³a charakteryzuje systematyczna formacja ¿ycia chrzecijañskiego, która przekracza  chocia¿ je obejmuje  czyste nauczanie treci wiary. Celem tej formacji jest
w³¹czanie osoby we wspólnotê, która ¿yje wiar¹, celebruje j¹ i o niej wiadczy4.
Z tych te¿ powodów w katechetycznej s³u¿bie Kocio³a wiele uwagi powiêca siê
przede wszystkim samej rzeczywistoci sakramentalnej, szczególnie sakramentom
wtajemniczenia chrzecijañskiego, a zw³aszcza sakramentowi chrztu5.
TRECI KATECHETYCZNEJ S£U¯BY KOCIO£A

Kolejna kwestia zwi¹zana z postrzeganiem katechezy jako s³u¿by Kocio³a cz³owiekowi domaga siê okrelenia treci tej s³u¿by. Nale¿y stwierdziæ, ¿e treci¹ t¹ jest
osoba Boga, który przez Jezusa Chrystusa og³aszaj¹cego nastanie królestwa Bo¿ego
objawia siê ludziom nie jako istota daleka i niedostêpna, odleg³a i bezimienna moc,
ale jako Ojciec obecny poród swoich stworzeñ i poród nich dzia³aj¹cy  przy pomocy swej mi³oci i swej mocy.
Znacz¹cym zakresem katechetycznej s³u¿by Kocio³a jest te¿ uwra¿liwianie ludzi
na fakt, ¿e Bóg ofiaruje im dar pe³nego zbawienia, które poci¹ga za sob¹ wyzwolenie
od grzechu i prowadzi do komunii z Ojcem. Nastêpstwem tej komunii jest dost¹pienie synostwa Bo¿ego i udzia³ w ¿yciu wiecznym. Przywo³ywanie i objanianie istoty
Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, 11 X 1992, nr 6; DOK 68.
Por. Z. Marek, M. Szczêsny, B. Szo³dra, T. Warcha³, Bóg w przedszkolu i szkole, Kraków 2000,
s. 18, 19.
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udzielonego cz³owiekowi przez Boga zbawienia domaga siê od katechezy wyjanieñ
zwi¹zanych z tym, ¿e og³oszone przez Jezusa królestwo zaczyna siê w Nim, w Jego
osobie. Dlatego te¿ katecheza Kocio³a przywo³uj¹ca i objaniaj¹ca nastanie królestwa Bo¿ego zmierza do tego, aby doprowadziæ cz³owieka do osobowego spotkania
z Jezusem Chrystusem, a tak¿e przekonaæ go o potrzebie, a nawet o koniecznoci
upodobnienia siê do Jezusowego sposobu mylenia, oceniania, postêpowania i zaufania Ojcu. Ta s³u¿ebna rola katechezy Kocio³a zawiera w sobie mo¿liwoæ przekonywania cz³owieka o tym, ¿e ludzka historia nie zmierza do nicoci, ¿e dziêki
Jezusowi Chrystusowi i za Jego porednictwem zostaje przekszta³cona, staj¹c siê
zadatkiem przysz³ego wiata zapewniaj¹cego mu niemiertelnoæ (por. DOK 102).
Fundamentem tak rozumianej s³u¿by Kocio³a jest wiara w nastanie królestwa
Bo¿ego w osobie Jezusa Chrystusa. Wymaga to wyranego formu³owania treci orêdzia zbawczego, które przekazuje w katechezie Koció³. Chodzi przede wszystkim
o dowartociowanie faktu, ¿e Jezus Chrystus nie tylko przekazywa³ s³owo Bo¿e, zbawcze orêdzie, ale On sam jest S³owem Bo¿ym, Zbawieniem cz³owieka (por. DOK 98).
Ta wiara Kocio³a domaga siê pojmowania zbawienia nie jako pewna, zbawcza
rzeczywistoæ, ale jako osoba Jezusa Chrystusa  Zbawiciela cz³owieka. Z tego te¿
powodu w opisie katechetycznej s³u¿by Kocio³a nale¿y odwo³ywaæ siê do zwi¹zków ³¹cz¹cych Jezusa Chrystusa z cz³owiekiem. Zwi¹zki te charakteryzuje ¿ywa,
aktualnie istniej¹ca wiê, zapocz¹tkowana i nawi¹zana w sakramencie chrztu. Tak
zawi¹zana wiê ma charakter personalny i oparta jest na zaufaniu, jakim Bóg obdarowa³ cz³owieka w Jezusie Chrystusie. Katecheza ma przy tym ukazywaæ, ¿e trwanie
w takich zwi¹zkach z Jezusem Chrystusem jest mo¿liwe tylko wówczas, kiedy zarówno przedmiotem jak i podmiotem wiary Kocio³a jest zmartwychwsta³y Pan  ¿yj¹cy
i nieustannie dzia³aj¹cy w wiecie za porednictwem Kocio³a  Jezus Chrystus.
Wiara w obecnego i wci¹¿ dzia³aj¹cego zmartwychwsta³ego Pana stawia przed ca³ym
Kocio³em niezmiernie wa¿ne, jak i trudne zadanie. Zadanie to polega na umiejêtnym
niesieniu cz³owiekowi pomocy, najpierw przy budzeniu jego wiary w ¿yj¹cego Jezusa,
a nastêpnie przy uczeniu go nawi¹zywania z Nim ¿ywej przyjani na drodze poczucia
przynale¿noci do Kocio³a i ¿ycia jego sakramentami. Z tego te¿ powodu zasygnalizowana sytuacja stawia przed szeroko rozumian¹ pos³ug¹ s³owa w Kociele, któr¹ jest te¿
i katecheza, zadanie podjêcia refleksji nie tylko nad samymi formami takiej dzia³alnoci,
ale przede wszystkim nad sposobami formu³owania przez wspó³czesny Koció³ swej wiary
w Boga najpe³niej objawiaj¹cego siê cz³owiekowi w Jezusie Chrystusie, który moc¹ Ducha
wiêtego nadal ¿yje i dzia³a w wiecie za jego porednictwem.
WARUNKI SKUTECZNOCI KATECHETYCZNEJ S£U¯BY KOCIO£A

W zaprezentowanym wymiarze s³u¿by cz³owiekowi potrzebna jest Kocio³owi
odwaga do refleksji nad sposobami wyra¿ania swej s³u¿by. Mo¿na przy tym przyj¹æ,
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¿e przekazane na kartach Ewangelii zbawcze orêdzie zmierza do ukazywania cz³owiekowi sensu jego ¿ycia i przeznaczenia, które zamierzone zosta³o przez Boga. Te
dzia³ania maj¹ zostaæ jednak uzupe³nione dopowiedzeniem o wolnoci, któr¹ cz³owiekowi zostawi³ Bóg, a której istot¹ jest mo¿liwoæ wyboru przez cz³owieka ofiarowanego mu przeznaczenia. Dziêki temu mo¿liwe jest wyraniejsze werbalizowanie
nie tylko zbawczej inicjatywy Boga, ale te¿ koniecznoci zajêcia w³aciwej postawy
wobec takiej inicjatywy. Postaw¹ t¹ jest okazywana przez ludzi wiara lub niewiara.
Koció³ w dostêpny sobie sposób i w poszanowaniu godnoci cz³owieka mo¿e tê
postawê w przypadku wiary umacniaæ i rozwijaæ, a w sytuacji niewiary  inspirowaæ
do nowych przemyleñ.
Spogl¹daj¹c z powy¿szej perspektywy na skutecznoæ katechetycznej, a tak¿e
duszpasterskiej s³u¿by Kocio³a mo¿e warto podj¹æ dyskusjê nad powszechnymi sposobami przekazywania zbawczego orêdzia. Przedmiotem dyskusji mo¿e staæ siê kwestia na temat ró¿nicy zachodz¹cej miêdzy wiadkiem a nauczycielem wiary.
Wprawdzie nie ulega w¹tpliwoci, ¿e okazuj¹c znaki wiary jest siê jednoczenie jej
nauczycielem i wiadkiem. Tym niemniej mo¿na, a nawet trzeba rozmawiaæ o formie
sk³adania wiadectwa. Dlatego zaanga¿owanie w katechetyczno-duszpastersk¹ pos³ugê s³owa mo¿e niekiedy powodowaæ zagubienie przewiadczenia samego wiadka wiary o tym, ¿e zmierza on do tej samej rzeczywistoci, tego samego celu, co
odbiorca sk³adanego wiadectwa wiary. Zapominanie o wspólnym celu ³¹cz¹cym
autora sk³adanego wiadectwa wiary z jego odbiorc¹  o Bogu  mo¿e wywo³ywaæ
napiêcia wynikaj¹ce z przyjmowanej niekiedy przez katechetów i duszpasterzy postawy nauczyciela. Tymczasem trzeba bardzo wyranie powiedzieæ, ¿e zarówno
wiadek wiary, jak i odbiorca sk³adanego wiadectwa  niezale¿nie od zapatrywañ 
zmierzaj¹ w tym samym kierunku, id¹ t¹ sam¹ drog¹ prowadz¹c¹ na spotkanie
z ¿ywym Bogiem. Sytuacja ta stwarza ludziom Kocio³a mo¿liwoæ dowiadczenia
stanu bycia przewodnikiem, doradc¹ na wykraczaj¹cej poza sferê poznania empirycznego drodze d¹¿enia do spotkania z Transcendencj¹  ¿ywym Bogiem, oraz
poszukiwania sensu ¿ycia. W ¿adnym jednak przypadku taka sytuacja nie czyni ich
nauczycielami w potocznym tego s³owa znaczeniu.
wiadomoæ partnerskiej pozycji wobec tych, którym Koció³ przez swoich przedstawicieli g³osi zbawcze orêdzie, wskazuje na niewystarczalnoæ udzielanych na tej
drodze pouczeñ, zachêt czy nawet nakazów. wiadomoæ tej sytuacji wskazuje natomiast na niezbêdnoæ postawy wspierania, udzielania pomocy swemu partnerowi
 partnerowi Kocio³a  w odkrywaniu sensu przebywanej ¿yciowej drogi. Uzasadnieniem takiego w³anie okrelania przez Koció³ pe³nionej wobec wiata roli jest
przewiadczenie, ¿e przekazuje on
nie swoj¹ w³asn¹ naukê albo jakiego innego mistrza, lecz naukê Jezusa Chrystusa, tj.
prawdê, której On nam udziela, albo cilej mówi¹c, Prawdê, któr¹ On sam jest. Trzeba
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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 mierze 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).

Dlatego te¿ poprzez ukazywanie w Chrystusie wzoru ¿ycia Jego uczniów mo¿liwe jest wyjanianie sensu pójcia za Jezusem i trwania w jednoci z Nim poprzez
dzielenie z Nim wspólnoty ¿ycia, zadañ i losu6.
Dopiero w kontekcie zwi¹zków ³¹cz¹cych Koció³ z osob¹ Jezusa Chrystusa mo¿e
on poprawnie wyjaniaæ obowi¹zuj¹ce na drodze do Boga normy ¿ycia7. Normy te
nie powinny jednak byæ ujête bezosobowo. Przeciwnie, nale¿y nadawaæ im odniesienie do Jezusa Chrystusa, dlatego ¿e Jezus nada³ im nowe znaczenie wynikaj¹ce
z trwania w jednoci z Ojcem. St¹d ca³a moralnoæ obowi¹zuj¹ca ucznia Jezusa Chrystusa, której Koció³ uczy s³u¿¹c cz³owiekowi, musi zostaæ ukierunkowana na konkretny wyraz mi³oci cz³owieka do Boga. Rozwijaj¹c tê myl Paul Michael Zulehner
zauwa¿a, ¿e etyka mi³oci nie rozwinie siê za spraw¹ apeli moralnych, lecz poprzez
powrót do w³asnego ród³a i prapocz¹tku8. Wszystko to oznacza, ¿e w katechetycznej s³u¿bie Kocio³a powinno pojawiaæ siê, a nawet trwale wystêpowaæ przekonanie
uczniów Jezusa o koniecznoci uczenia siê opowiadania innym o ¿yciu, o cz³owieku
przez pryzmat Boga, Jezusa, i o tym jak Bóg, jak Jezus widzi cz³owieka, kim chce go
uczyniæ i jakie stawia ku temu warunki. Mo¿na przy tym z pewnym uproszczeniem
mówiæ, ¿e Bóg stawia cz³owiekowi tylko jeden warunek  pójcie za Jezusem Chrystusem, stawanie siê Jego uczniem. Ten idea³ ¿ycia proponowany uczniom Jezusa
konkretyzowany jest poprzez odkrywanie znaczenia Jezusowego przykazania mi³oci9. To z kolei zak³ada, ¿e w katechetycznej s³u¿bie Kocio³a nie wystarczy informowaæ o tym, i¿ Jezus Chrystus przyszed³ wyzwoliæ cz³owieka z niewoli z³a i grzechu,
ale te¿ o tym, ¿e Jego zbawcze dzia³anie skierowane jest do dzisiejszego cz³owieka10.
S³u¿ba cz³owiekowi, któr¹ z racji otrzymanego od zmartwychwsta³ego Chrystusa
pe³ni Koció³, podlega i musi podlegaæ nieustannej refleksji. W refleksji tej coraz
wyraniej widzimy koniecznoæ konfrontowania katechetyczno-duszpasterskiej s³u¿by
z wzorcami ukazywanymi przez samego Jezusa. Wzór ten charakteryzuje s³u¿ba

Por. J. Charytañski, W krêgu zadañ i treci katechezy, Kraków 1992, s. 172.
Por. Z. Marek, Teologiczno-wychowawcze za³o¿enia podrêczników do nauki religii ze s³owem
droga w tytule, Katecheta 2003, nr 12, s. 9.
8
P.M. Zulehner, Religia jako megatren, Keryks 2003, nr 1, s. 33.
9
Por. Z. Marek, Chrystocentryzm katechezy. Do czego zmierzamy?, w: W poszukiwaniu kszta³tu
katechezy, red. B. Klaus, Tarnów 2000, s. 7478.
10
Por. J. Charytañski, W krêgu zadañ i treci , s. 19.
6
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i mi³oæ, wyra¿aj¹ce szacunek dla wolnoci cz³owieka. Problemem natomiast pozostaje to, w jaki sposób najpierw sam Koció³ w swoich poszczególnych cz³onkach
odkryje i rozpozna w³aciwy zamiar, którym kierowa³ siê Boski Mistrz, wskazuj¹c
i ucz¹c swoich uczniów s³u¿by cz³owiekowi przez mi³oæ.
DER KATECHETISCHE DIENST DER KIRCHE
Zusammenfassung
Der Verfasser behandelt die immer aktuelle Frage nach den Aufgaben der Kirche gegenüber
dem Menschen. Das Problemfeld wird auf einen, aber gewiss wichtigen Wirkungsbereich der
Kirche eingeengt, und zwar zum Dienst am Menschen durch die Katechese. Der Verfasser
analysiert die katechetischen Dokumente und auf dieser Grundlage weist er nach, dass die
Kirche in ihrer an den Menschen orientierten Tätigkeit für ihre oberste Aufgabe die Verkündigung des in Jesus Christus ankommenden Gottesreiches, der Heilszeit, erachtet. Auf diesem
Grund stellt er die Bedeutung des durch die Kirche verkündeten auferstandenen Christus im
Leben des Christen dar. Christus wird für jeden Menschen zum Vorbild des Dienstes und der
Liebe und zugleich der Achtung seiner Freiheit. In diesem Zusammenhang wird die Frage
gestellt, wie die Kirche in ihren einzelnen Gliedern die Absicht entdeckt, die den göttlichen
Meister geführt hat, als er seine Jünger den Dienst am Menschen durch die Liebe lehrte.
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