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BIBLIJNY WYMIAR KATECHEZY
W TEORII I W PRAKTYCE

G³oszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie nale¿y do fundamentalnych zadañ Kocio³a, który przez wieki stara siê wci¹¿ na nowo odpowiadaæ na wezwanie Jezusa:
Idcie na ca³y wiat i nauczajcie wszystkie narody... (Mt 28,19). Zmartwychwsta³y
Chrystus zleci³ Aposto³om i ich nastêpcom nie tylko obowi¹zek g³oszenia s³owa ¿ycia, ale tak¿e zadanie i w³adzê autorytatywnego wyjaniania tego, co im powierzono.
Zadanie to realizuje Koció³ poprzez dzie³o katechizacji, której zawsze powiêca³
wiele miejsca1.
Zgodnie z nauk¹ adhortacji apostolskiej o katechizacji pierwszorzêdnym przedmiotem katechezy jest Tajemnica Chrystusa, za katechizowaæ  znaczy w pewien
sposób doprowadzaæ kogo do przebadania tej Tajemnicy we wszystkich jej mo¿liwych aspektach (por. CT 5).
Tak pojêta katecheza jest zatem wychowaniem w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrzecijañskiej, przekazywane na ogó³ w sposób systematyczny i ca³ociowy dla wprowadzenia wierz¹cych
w pe³niê ¿ycia chrzecijañskiego (por. CT 18). Zgodnie z przedstawionymi za³o¿e-

* Roman Buchta, ks. dr  ur. w 1968 r. w Katowicach, kap³an archidiecezji katowickiej. Doktorat
z katechetyki  2003 (KUL). Od 2003 r.  adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu l¹skiego
w Katowicach; wizytator katechetyczny w Katowicach; cz³onek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Publikacja zwarta: Znajomoæ przypowieci ewangelicznych wród katechizowanych maturzystów liceów ogólnokszta³c¹cych w Rudzie l¹skiej, Katowice 2004.
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Jan Pawe³ II, Adhortacja Catechesi tradendae (CT), 16 X 1979, nr 1.

90

KS. ROMAN BUCHTA

niami katecheza jest czêci¹ lub aspektem ewangelizacji, dlatego jej treæ nie mo¿e
byæ inna ni¿ ta, któr¹ g³osi Koció³ jako orêdzie Dobrej Nowiny. Katecheza winna
wiêc zawsze czerpaæ swoj¹ treæ z ¿ywego ród³a s³owa Bo¿ego przekazywanego
przez Tradycjê i Pismo wiête (por. CT 27).
Wspó³czenie obserwuje siê wyrane akcentowanie roli Pisma wiêtego w katechezie. Dowartociowanie s³owa Bo¿ego, jako podstawowego ród³a nauczania, jest
w du¿ej mierze owocem soborowej refleksji Kocio³a wyra¿onej w wielu póniejszych dokumentach, takich jak dyrektorium katechetyczne z 1971 roku2 czy wspomniana ju¿ adhortacja apostolska Jana Paw³a II o katechizacji w naszych czasach
z 1979 roku. W podobny sposób na Pismo wiête, jako fundament nauczania, wskazywa³ Ramowy Program Katechizacji z 1971 roku.
Jednym z zadañ katechezy jest wprowadzanie nauczanych w takie zrozumienie
Biblii i rozmi³owanie w jej czytaniu, by mo¿liwe sta³o siê odkrycie orêdzia, które
Bóg swoim s³owem kieruje do ludzkoci3. Praktyka wykazuje jednak, ¿e ró¿nie korzysta siê z Pisma wiêtego w pos³udze katechetycznej. Jak zauwa¿a Gerard Kusz,
nie zawsze to, co dydaktycznie dobre, jest równie poprawne teologicznie4. Dlatego
te¿ uzasadnione jest podejmowanie wszelkich wysi³ków zmierzaj¹cych do ci¹g³ego
doskonalenia sposobu przekazu treci biblijnych. Wskazana koniecznoæ oraz osobiste zainteresowania autora sta³y siê motywacj¹ do podjêcia niniejszego opracowania.
SZCZEGÓ£OWE ZADANIA KATECHEZY BIBLIJNEJ

Celem katechezy jest ukszta³towanie w s³uchaczu dojrza³ej wiary, wyra¿onej nie
tylko w praktykach religijnych, ale w ca³ej postawie ¿yciowej. Treæ katechezy obejmuje ca³oæ orêdzia Bo¿ego, pojêtego jako wezwanie Boga skierowane do cz³owieka, a przekazywane w aspektach: teocentrycznym, chrystocentrycznym i eklezjalnym.
Podstaw¹ tak g³oszonego orêdzia jest Pismo wiête i liturgia ukazana w cis³ej ³¹cznoci z ¿yciem katechizowanych i wartociami ludzkimi. Powi¹zanie g³oszonego s³owa
Bo¿ego z osobistym dowiadczeniem ¿yciowym katechizowanych ma prowadziæ do
prze¿ycia religijnego, co mo¿e staæ siê podstaw¹ wiadczenia o Bogu w ¿yciu5.
Dla osi¹gniêcia wskazanych celów dydaktyczno-wychowawczych wskazane jest,
by katecheza podejmowa³a realizacjê okrelonych zadañ. Wród nich nale¿y podkreKongregacja ds. Duchowieñstwa, Ogólna instrukcja katechetyczna (OIK), 11 IV 1971.
Zob. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma wiêtego w Kociele, t³um. K. Romaniuk,
Poznañ 1994, s. 107.
4
Zob. G. Kusz, Biblia w katechezie wczoraj i dzisiaj, w: Biblia w nauczaniu chrzecijañskim, red.
J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 87.
5
Uchwa³y I Synodu Diecezji Katowickiej. Wiara, modlitwa i ¿ycie w Kociele katowickim 1972
1975, Katowice  Rzym 1976, s. 31, 32; Wiêcej na temat celu katechezy pisze M. Majewski, Antropologiczna koncepcja katechezy, Lublin 1977, s. 132153; zob. tak¿e OIK 21.
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liæ koniecznoæ w³aciwego objaniania katechizowanym s³owa Bo¿ego. Bardzo
wyranie przypomnia³a o tym Papieska Komisja Biblijna stwierdzaj¹c, ¿e jednym
z zadañ katechezy jest wprowadzenie nauczanych we w³aciwe zrozumienie Biblii
i rozmi³owanie w takim jej czytaniu, ¿eby mo¿na by³o odkryæ zawart¹ w niej prawdê
Bo¿¹ i sk³oniæ czytaj¹cego do udzielenia odpowiedzi na orêdzie, które Bóg swoim
s³owem kieruje do ludzkoci6.
Odpowiedzi¹ na Objawienie Bo¿e jest osobowe otwarcie siê cz³owieka. Bóg
i cz³owiek staj¹ na p³aszczynie dialogu i partnerstwa. Inicjatorem dialogu jest Bóg,
który objawia siê cz³owiekowi, wzbudza wiarê i wzywa do odpowiedzi. Katecheza
przez odczytanie tekstu Pisma wiêtego i zrozumienie jego w³aciwej wypowiedzi
stara siê doprowadziæ do spotkania z Bogiem, kszta³tuj¹c postawê wiary i wprowadzaj¹c w ¿ycie chrzecijañskie7.
Katecheza biblijna jest czêci¹ ogólnej dzia³alnoci katechetycznej Kocio³a, dlatego realizacja jej celu odbywaæ siê mo¿e przez wyznaczenie nastêpuj¹cych zadañ
szczegó³owych:
 Budowanie wspólnoty w ramach grupy katechetycznej. Ma to u³atwiæ katechizowanym udzielenie odpowiedzi na wezwanie Bo¿e zawarte w Biblii.
Wspólna modlitwa, medytacja i wysi³ek d¹¿¹cy do wydobycia kerygmatu biblijnego czy te¿ inscenizacje poszczególnych perykop prowadz¹ do integracji
grupy katechetycznej. Dobra atmosfera w relacjach kole¿eñskich pozwala na
kszta³towanie wiadomoci, ¿e to w³anie cz³owiek jest partnerem Boga.
W tym celu niezbêdne jest ukazywanie prawd Pisma wiêtego w sposób osobowy, sk³aniaj¹cy katechizowanych do przyjêcia postawy dialogu.
 Wychowanie do udzia³u w liturgii. Liturgia jako ród³o i szczyt dzia³alnoci
Kocio³a (KL 10) u³atwia pe³niejsze prze¿ywanie tajemnic wiary. To, co Biblia przekazuje w s³owach, liturgia uobecnia w obrzêdach, u³atwiaj¹c w ten
sposób osobowe spotkanie z Bogiem przez przybli¿enie tajemnicy Chrystusa.
Wychowanie biblijne ma zatem wielkie znaczenie dla prawid³owego zrozumienia liturgii. Wyczucie symboliki liturgicznej wymaga wprowadzenia w wiat
ukazany przez Bibliê. Katecheza nie mo¿e wiêc poprzestawaæ jedynie na wyjanianiu znaków i symboli, lecz powinna d¹¿yæ do ca³ociowego wprowadzenia katechizowanych w historiê zbawienia, co pozwoli im spontanicznie
zrozumieæ wymowê jêzyka znaków liturgicznych.
 Wychowanie do aktywnego udzia³u w ¿yciu Kocio³a. Aktualizacja Kocio³a
dokonuje siê w okrelonym miejscu i spo³ecznoci. Bez realnego odniesienia
do wspólnoty Kocio³a (parafia) katecheza pozostanie tylko teoretycznym przekazem wiary. Wychowanie do wiary mo¿liwe jest dziêki uczestnictwu katechi6
7

Zob. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma wiêtego..., s. 107.
Zob. G. Kusz, Biblia w katechezie..., s. 87.

92

KS. ROMAN BUCHTA

zowanych w ¿yciu Kocio³a lokalnego. W³aciwe odczytanie Pisma wiêtego
prowadzi do wniosku, ¿e ¿ycie chrzecijañskie jest s³u¿b¹ dla drugich
i powinno byæ realizowane przez konkretne czyny mi³oci.
 Wychowanie do poczucia odpowiedzialnoci za siebie i innych. Dojrza³y
chrzecijanin nie mo¿e przyj¹æ postawy obojêtnej na sprawy tego wiata, takie
jak np. warunki pracy czy ¿ycia. Królestwo Bo¿e realizuje siê bowiem w doczesnoci i dlatego uczeñ Chrystusa winien byæ znakiem dla wiata, za jego
postawa  wiadectwem wyznawanej wiary (por. KK 35). W oparciu o prawdy
biblijne, katecheza ma ukazaæ s³uchaczom zadania, jakie maj¹ oni do spe³nienia w Kociele i w wiecie8.
Wobec przedstawionych zadañ katechezy biblijnej, zdaniem Gerarda Kusza, godne uwagi wydaje siê podniesienie postulatu mocniejszego oparcia przepowiadania
wiary na narracji, której istot¹ jest opowiadanie. Sztuka opowiadania jest sztuk¹
na wskro biblijn¹. Kultura staro¿ytnego Wschodu polega³a bardziej na s³owie mówionym ni¿ pisanym. Przekazywanie s³owa by³o wyrazem zbiorowej pamiêci. Wiêksza czêæ Biblii jest zapisem tradycji ustnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie
s³owem mówionym9. Opowiadanie ma tak¿e podstawê chrystologiczn¹. Ewangelie,
przekazuj¹c prawdê o ¿yciu i dzia³alnoci Jezusa, stanowi¹ g³os Jego nauczania
i wiadectwo niemilkn¹cego orêdzia o królestwie Bo¿ym. Na tym polu szczególn¹
rolê w dydaktyce Jezusa odegra³y przypowieci (zob. Mk 4,33-34). Katecheza poszukuje dzi rodków, które pozostaj¹c w bliskoci dowiadczeñ s³uchaczy pobudzaj¹ nie
tylko umys³, ale ca³ego cz³owieka. Istniej¹ podstawy, aby s¹dziæ, ¿e w³anie opowiadanie mo¿e byæ jedn¹ z szans dla wiêkszej efektywnoci prowadzonej katechezy10.
WSKAZANIA PRAKTYCZNE

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na pewne trudnoci praktyczne. Prawdy
zbawienia nie s¹ podane w Biblii w formie definicji, które wymaga³yby jedynie przyswojenia i zapamiêtania. Zosta³y one przekazane w ró¿norodnych formach literackich powsta³ych w odmiennych czasach, rodowiskach i kulturach. Dla ich przyjêcia
niezbêdne jest wydobycie z tekstu w³aciwej i obiektywnej treci. Osi¹gniêcie tego
celu wymaga ci¹g³ego szukania ró¿nych dróg dotarcia do sedna tekstu biblijnego,
a zatem uwarunkowane jest koniecznoci¹ poznania podstawowych zasad hermeneutyki biblijnej11.
Zob. tam¿e, s. 9799.
Tam¿e, s. 99; zob. tak¿e J. Kozyra, Jak powstawa³y Ewangelie?, Kraków 1992, s. 17.
10
Zob. G. Kusz, Biblia w katechezie..., s. 99, 100. Wiêcej na temat opowiadania jako rodka przekazu pisze w swojej pracy W. Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadañ biblijnych, Kraków 2000.
11
Zob. Z. Marek, Biblia w katechetycznej pos³udze s³owa, Kraków 1998, s. 108.
8
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Wród metod naukowych stosowanych przez wspó³czesn¹ egzegezê dla prowadzonych nad tekstem badañ historyczno-krytycznych12 wskazaæ nale¿y nastêpuj¹ce:
 metoda historii form (Formgeschichte)  jej zadaniem jest wyodrêbnienie
z Biblii poszczególnych gatunków literackich oraz ustalenie wspó³czynników, jakie zadecydowa³y o doborze danego gatunku, a tak¿e studium porównawcze form literackich badanego tekstu ze znanymi formami literatury
pozabiblijnej13;
 metoda historii tradycji (Traditionsgeschichte)  ma ona za zadanie pokazaæ
dzieje badanego tekstu w czasie miêdzy jego powstaniem a ostateczn¹ wersj¹
redakcyjn¹14;
 metoda historii redakcji (Redaktionsgeschichte)  ma odkryæ wspó³zale¿noæ
konstrukcji literackich badanego tekstu od teologicznych perspektyw poszczególnych jego autorów15.
Katecheci chc¹c poprawnie i owocnie prowadziæ katechezê w oparciu o teksty
Pisma wiêtego winni nie tyle zapoznawaæ katechizowanych z metodami badañ, ile
sami uwzglêdniaæ osi¹gniêcia hermeneutyki biblijnej. Dla celów katechezy, a zw³aszcza dydaktyki katechetycznej, niezwykle istotn¹ spraw¹ jest okrelenie warunków
owocnej pracy katechetycznej. Wród nich naczelne miejsce zajmuje koniecznoæ
sta³ego uwiadamiania katechizowanym wielkiej wartoci Pisma wiêtego, a zarazem wskazywanie na trudnoci zwi¹zane z rozumieniem jêzyka biblijnego16.
Katecheza nie mo¿e pomijaæ faktu, ¿e Pismo wiête jest przede wszystkim wiadectwem wiary. Na kartach Biblii odkrywamy, jak kszta³towa³a siê i krzep³a wiara
Izraela, a potem Kocio³a. Ksiêgi Nowego Testamentu przekazuj¹ niezast¹pione wiadectwo wiary, która w Jezusie znajduje najdoskonalsze objawienie Boga Stwórcy.
Katecheza powinna uczyæ ludzi dialogu z tekstami Biblii. Dialog ten mo¿e stanowiæ
dla nich ród³o si³y i nadziei pok³adanej w Bogu. Dlatego zg³êbianie w toku katechezy tekstów biblijnych jest zadaniem niezmiernej wagi17.
Biblia jest ksiêg¹ ca³ej wspólnoty Kocio³a. Mo¿e byæ wiêc w pe³ni zrozumiana
jedynie wtedy, gdy uwzglêdni siê kocieln¹ Tradycjê, z której wyros³a (por. CT 27).
Termin «krytyka» odnoszony do tekstu Pisma wiêtego oznacza zbiór zasad i dzia³añ, za pomoc¹ których mo¿na dokonaæ poprawnej jego analizy, a zatem odnaleæ w³aciwy, wyrazowy sens biblijny.
Inaczej mówi¹c, chodzi w tym wypadku o wszechstronne spojrzenie na tekst biblijny  jako na efekt
pracy literackiej okrelonego cz³owieka, dzia³aj¹cego w konkretnej epoce i pozostaj¹cego pod wp³ywem charyzmatu natchnienia. J. Szlaga, Hermeneutyka biblijna, w: Wstêp ogólny do Pisma wiêtego,
red. ten¿e, Poznañ  Warszawa 1986, s. 195.
13
Tam¿e, s. 205.
14
Tam¿e, s. 211.
15
Tam¿e.
16
Zob. W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 113; A. D³ugosz, B. Stypu³kowska, Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, Kraków 2000, s. 3567.
17
Zob. W. Kubik, Zarys dydaktyki ..., s. 114.
12
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W ten sposób akcentuje siê eklezjalny aspekt Pisma wiêtego, który wymaga, by
tekst wiêty by³ czytany i proklamowany w ³¹cznoci z ludem Bo¿ym.
Katecheta powinien wystrzegaæ siê akomodacji opartych na w³asnej fantazji lub
odbiegaj¹cych od tekstu. Przy opowiadaniu zdarzeñ biblijnych nie mo¿na do³¹czaæ
sytuacji zmylonych lub niezgodnych z prawd¹. Obowi¹zkiem nauczaj¹cego jest
wy³o¿enie sensu dos³ownego oraz duchowego Pisma wiêtego. Nie mo¿na traktowaæ Biblii jako zbioru tekstów potwierdzaj¹cych prawdy katechizmowe czy te¿ jako
zbioru buduj¹cych przyk³adów18.
Aby dokonaæ przejcia od tekstów biblijnych do ich zbawczego znaczenia dla
naszych czasów, trzeba zgodnie z zasadami hermeneutyki odwo³aæ siê do odpowiedniego rodzaju komentarzy. Najczêstsze niebezpieczeñstwo polega na korzystaniu
z komentarzy zbyt powierzchownych, ograniczaj¹cych siê do chronologicznego przedstawienia nastêpuj¹cych po sobie wydarzeñ i postaci biblijnych19.
Ewangelie powinno siê omawiaæ w taki sposób, ¿eby katecheza doprowadzi³a do
spotkania z Chrystusem, który bêd¹c kluczem do zrozumienia ca³ego orêdzia biblijnego przekazuje wezwanie Bo¿e, na które ka¿dy powinien daæ w³asn¹ odpowied.
Du¿e znaczenie maj¹ tu przypowieci. Przy ich pomocy przybli¿a siê s³uchaczom
treci niedostêpne bezporedniemu poznaniu. Szczególnej wartoci nadaje temu fakt,
¿e dokonuje siê to w sposób obrazowy, korzystaj¹c z dowiadczeñ czerpanych z ¿ycia, dziêki czemu mog¹ staæ siê one szczególnie bliskie s³uchaczom20.
W tym miejscu nale¿y podkreliæ, ¿e chc¹c pe³niej zrozumieæ tekst biblijny, nale¿y
zwróciæ uwagê katechizowanych na ich ¿yciowe dowiadczenie. Nieraz nie jest ono
przez nich uwzglêdniane, gdy¿ cz³owiek na ogó³ nie stara siê wnikaæ g³êbiej w swoje
¿ycie. Tego dowiadczenia nie mo¿na jednak lekcewa¿yæ, bo czêsto w³anie ono rzutuje na sposób naszego rozumowania. Katecheza winna zatem do tego prowadziæ.
Punktem wyjcia dla zrozumienia omawianych tekstów s¹ dowiadczenia ¿yciowe katechizowanych, ich zainteresowania i stawiane przez nich pytania. W takim
kontekcie nastêpuje owietlenie uwiadomionych sobie problemów ludzkiego ¿ycia
s³owem Bo¿ym, co pozwala wnikn¹æ w tekst biblijny na tyle g³êboko, by odczytaæ
dowiadczenia tych, którzy zamknêli je w s³owie natchnionym. Odkrycie prze¿ycia
wiary utrwalonego na kartach Pisma wiêtego powinno wywo³aæ rezonans u tych,
którzy je czytaj¹ lub go s³uchaj¹21. Je¿eli katecheza do tego doprowadzi, to spe³ni
swoje zadanie. Wtedy bowiem s³owo Bo¿e stanie siê wiat³em na drodze ludzkiego
¿ycia. Katechizowani zrozumiej¹ jego znaczenie, a to sk³oni ich do wiadomego
przyjêcia wiary i potwierdzania jej w ¿yciu postaw¹ chrzecijañskiego wiadectwa.
Zob. S. Harêzga, Biblia w Kociele, Kraków 1998, s. 63, 64.
Zob. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma wiêtego..., s. 107, 108.
20
Zob. W. Kubik, Zarys dydaktyki..., s. 120.
21
Zob. S. Harêzga, Biblia , s. 63.
18
19
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Dla osi¹gniêcia wskazanych celów katechezy konieczne jest w³o¿enie wielkiego
wysi³ku w kszta³cenie katechetów. W tym procesie istotn¹ rolê spe³nia formacja teologiczno-doktrynalna, któr¹ Jan Pawe³ II okreli³ jako podstawow¹ potrzebê naszych
czasów. Zdaniem papie¿a, zadaniem katechety jest przekazywanie s³uchaczom ca³ej nauki chrzecijañskiej, on sam musi j¹ najpierw dobrze poznaæ. Nie mo¿e tylko
dawaæ wiadectwa w³asnej wiary; musi przekazywaæ jej treæ22.
Pe³ne poznanie zdrowego dziedzictwa doktrynalnego jest nieodzownym warunkiem odpowiedzialnego przekazywania treci zbawczych w wietle dzisiejszych
uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych. Dlatego te¿ nale¿y wskazaæ na istotne kierunki i treci, które katecheci powinni gruntownie poznaæ i zastosowaæ w póniejszej
pracy.
Punktem wyjcia w procesie formacji katechetów powinna staæ siê refleksja nad
s³owem Bo¿ym. Dekret o formacji kap³añskiej stwierdza wyranie, ¿e Pismo wiête
jest jakby dusz¹ ca³ej formacji (por. nr 16)23. Z tego powodu Konstytucja dogmatyczna
o Objawieniu Bo¿ym zaleca nie tylko lekturê, ale równie¿ studium Pisma wiêtego:
Konieczn¹ przeto jest rzecz¹, by wszyscy duchowni, zw³aszcza kap³ani Chrystusowi,
i inni, którzy jak diakoni i katechici zajmuj¹ siê prawowicie pos³ug¹ s³owa, dziêki
wytrwa³ej lekturze i starannemu studium przylgnêli do Pisma wiêtego (nr 25).

Wezwanie soborowe do lepszego zrozumienia Biblii przez studium jest powrotem do najbardziej autentycznej tradycji Kocio³a z pierwszych wieków chrzecijañstwa i tych okresów, w których by³a ona podstaw¹ nauczania, wychowania i ¿ycia
wspólnoty wierz¹cych. Zdaniem Stanis³awa £abendowicza24, biblijna formacja katechety powinna obejmowaæ trzy fazy kszta³cenia:
 Kszta³towanie to¿samoci katechety i jego duchowoci. Sobór Watykañski II
usilnie zachêca i upomina wszystkich, którzy zajmuj¹ siê pos³ug¹ s³owa, by przez
czytanie Pisma wiêtego nabywali wznios³ego poznania Jezusa Chrystusa (por.
Flp 3,8), a przez to doszli do g³êbokiej z Nim za¿y³oci (por. KO 25).
 Kszta³towanie u katechety wiedzy biblijnej dla lepszego zrozumienia s³owa
Bo¿ego. Pismo wiête jest elementem fundamentalnym, który musi uwzglêdniaæ wszelkiego rodzaju nauczanie teologiczne (por. KO 24). Stanowi te¿ punkt
wyjcia i zasadê inspiruj¹c¹ dla ca³ej teologii.
Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, Città del Vaticano 1987, s. 31.
Formacja katechetów uwzglêdnia równie¿ wymiar eklezjalny, liturgiczny i moralny, które jednak
z przyczyn formalnych nie zostan¹ tu bli¿ej omówione. Szerzej na ten temat pisze w swojej pracy
S. £abendowicz, Formacja katechetów w dokumentach Kocio³a i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykañskim II, Sandomierz 1997, s. 93143.
24
Tam¿e, s. 99, 100.
22
23
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 Kszta³cenie umiejêtnoci przekazu, czyli zdolnoci metodycznych katechety
oraz form dostosowanych do wieku odbiorców i konkretnych warunków katechizowanych.
Realizacja zamierzeñ formacyjnych powinna wiêc iæ w dwóch kierunkach: naukowym i praktycznym. Kierunek naukowy by³by realizowany przez pog³êbianie
znajomoci zasad hermeneutyki biblijnej i egzegezy, za kierunek praktyczny przez
praktykowanie medytacji25.
Du¿e znaczenie dla prowadzenia katechizacji w duchu odnowy soborowej ma odpowiednia formacja kandydatów do kap³añstwa. Dlatego te¿ II Polski Synod Plenarny w swoich tekstach roboczych zwróci³ uwagê na fakt, ¿e ju¿ na poziomie seminarium
duchownego powinna mieæ miejsce wspó³praca wyk³adowców poszczególnych dyscyplin teologicznych w celu jak najlepszego przekazania studentom treci zwi¹zanych ze
ród³ami chrzecijañskiego nauczania. Profesorowie winni dokonaæ wzajemnej korelacji w zakresie materia³u dydaktycznego i æwiczeñ praktycznych z alumnami26.
II Polski Synod Plenarny szczególnie podkrela koniecznoæ objêcia duszpastersk¹ formacj¹ neoprezbiterów27. Potrzebny jest równie¿ wysi³ek zmierzaj¹cy do sta³ej
formacji pracuj¹cych ju¿ katechetów. Katechetyczna formacja kap³anów i katechetów wieckich winna odbywaæ siê przez organizacjê dni teologicznych, wyk³adów
na konferencjach rejonowych, dni skupienia, rekolekcji czy pielgrzymek.
Konfrontacja praktycznego dowiadczenia wszystkich ucz¹cych, zdobywanego
przez nich zarówno w pierwszych latach pracy dydaktycznej, jak i w póniejszym
okresie, z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu wnioskami i postulatami pastoralno-katechetycznymi mo¿e przyczyniæ siê do wiêkszej skutecznoci wiadczonej pos³ugi katechetycznej.

*

*

*

We wspó³czesnej katechezie obserwuje siê wyrane dowartociowanie roli Pisma
wiêtego, jako podstawowego ród³a nauczania, co jest w du¿ej mierze owocem soborowej refleksji Kocio³a. Jednym z zadañ katechezy jest wprowadzanie nauczanych
w takie zrozumienie Biblii i rozmi³owanie w jej czytaniu, by mo¿liwe sta³o siê dla nich

25
Zob. M. Brzozowski, Przepowiadanie s³owa Bo¿ego, w: Byæ chrzecijaninem, red. M. Rusecki,
Lublin 1992, s. 434.
26
Zob. II Polski Synod Plenarny, Teksty robocze, Poznañ  Warszawa 1991, s. 62.
27
Zob. II Polski Synod Plenarny (19911999), Poznañ 2001, s. 181. W archidiecezji katowickiej
formacj¹ t¹ objêci s¹ kap³ani w pierwszych latach po wiêceniach, uczêszczaj¹cy na Studium Pastoralne
w Katowicach. Studium to jest Punktem Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie (dawniej ATK). W ramach sekcji katechetycznej prowadzi siê wiele wyk³adów przybli¿aj¹cych sposoby biblijnego ukierunkowania katechezy.
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odkrycie orêdzia, które Bóg swoim s³owem kieruje do ludzkoci. Praktyka wykazuje
jednak, ¿e ró¿nie korzysta siê z Pisma wiêtego w pos³udze katechetycznej. Dlatego
te¿ uzasadnione jest podejmowanie wszelkich wysi³ków zmierzaj¹cych do ci¹g³ego
doskonalenia sposobu przekazu treci biblijnych. Wskazana koniecznoæ oraz osobiste
zainteresowania autora sta³y siê motywacj¹ do podjêcia niniejszego opracowania.
ASPECT BIBLIQUE DE LA CATÉCHÈSE EN TÉORIE ET EN PRATIQUE
Résumé
Dans la catéchèse d’aujourd’hui on peut observer une mise en valeur nette du rôle
de l’Écriture Sainte, source d’enseignement de base, ce qui est en grande partie l’effet de la
réflexion de l’Église liée au Concile Vatican II. Le Concile affirme qu’une des fonctions de la
catéchèse est l’introduction des catéchisés à la compréhension de la Bible et à la passion de sa
lecture de manière à ce qu’ils puissent découvrir le message que Dieu adresse à l’humanité par
Sa Parole. Cependant la pratique montre que les façons d’analyser l’Écriture Sainte pendant la
catéchèse sont différentes. C’est pourquoi tous les efforts visant une amélioration continue de
la méthodologie de transmission des messages bibliques sont bien justifiés. Le soin particulier
est à assurer aux séminaristes et aux futurs catéchistes qui, à titre de la mission qui leur a été
confiée, seront chargés dans le futur de l’évangélisation dans le cadre de la catéchèse. C’est
donc la nécessité précitée mais aussi des intérêts personnels de l’auteur qui étaient à l’origine
de cette élaboration.

