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Przepowiadanie katechetyczne w jego szerokim ujêciu, oprócz celebracji
sakramentów, nale¿y do podstawowych i najwa¿niejszych zadañ Kocio³a. Ma
ono na celu przekaz treci wiary (doktryn i norm moralnych), które znajduj¹
siê u podstaw dzia³alnoci ewangelizacyjnej i katechetycznej Kocio³a. Za realizacjê przepowiadania katechetycznego odpowiedzialni s¹ katecheci, duszpasterze, biskupi, papie¿ i wierni wieccy. Ca³a dzia³alnoæ nastêpcy wiêtego
Piotra na mocy misji otrzymanej od Chrystusa zmierza do ewangelizowania
i katechizowania wszystkich ludzi dobrej woli oraz pe³nego wprowadzania
wiernych w ¿ycie Kocio³a. We wspó³czesnych czasach zadanie to nabiera
szczególnego znaczenia, o czym pamiêtaj¹ kolejni nastêpcy wiêtego Piotra.
Równie¿ obecny papie¿ Benedykt XVI, uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e wiele osób ¿yje
dzi tak, jakby Bóg nie istnia³ lub zadowala siê powierzchown¹ religijnoci¹,
która nikomu nie daje mo¿liwoci poznania prawdy i odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce wiary i moralnoci, wychodzi naprzeciw cz³owieka, wyjaniaj¹c
w swoim nauczaniu podstawowe prawdy wiary, stawiaj¹c w centrum osobê Jezusa Chrystusa, o czym zawiadczaj¹ m.in. dwie czêci ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu
jego autorstwa. Taka tematyka jest istotna dla wspó³czesnej katechezy, gdy¿
przypomina o podstawowej zasadzie chrystocentryzmu.
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W niniejszym artykule podjêto próbê odczytania na nowo zasady chrystocentryzmu w katechezie w wietle I i II czêci ksi¹¿ki Benedykta XVI Jezus
z Nazaretu. G³ówny problem bêdzie wiêc dotyczy³ charakterystyki wy¿ej
wspomnianej zasady. Na problematykê sk³adaæ siê bêd¹ zatem zagadnienia
zwi¹zane z rozumieniem chrystocentryzmu. Inn¹, wa¿n¹ kwesti¹ bêd¹ odwo³ania do katechetycznych dokumentów Kocio³a. Chodzi tu o ukazanie wartoci
chrystocentryzmu, które s¹ obecne w wy¿ej wymienionych opracowaniach
i maj¹ pomóc twórcom nowych serii podrêczników oraz katechetom w realizacji zasady chrystocentryzmu w szkolnej i parafialnej katechezie. W kontekcie
tych analiz warto przypomnieæ, ¿e Benedykt XVI podczas ogólnopolskiego
spotkania z m³odzie¿¹ na Krakowskich B³oniach  27 maja 2006 r.  wyg³osi³
katechezê, w której postawi³ s³uchaczom pytanie  co to znaczy budowaæ
dom na skale? i udzieli³ jasnej, konkretnej odpowiedzi, ¿e Budowaæ na skale
to przede wszystkim budowaæ na Chrystusie i z Chrystusem1. Benedykt XVI
zachêca³ wtedy m³odzie¿ do têsknoty za Chrystusem, który jest fundamentem
¿ycia, [...] jest ska³¹ na której warto oprzeæ wszystko!2.
1. Chrystocentryzm jako zasada w katechezie

Katecheza, polegaj¹ca na systematycznym nauczaniu i wychowaniu
w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych zmierza do przekazywania integralnego orêdzia, w którym centralne miejsce zajmuje osoba Jezusa Chrystusa. Jedn¹
z jej fundamentalnych norm postêpowania dydaktyczno-wychowawczego,
sprzyjaj¹c¹ realizacji za³o¿onych celów katechetycznych, jest zasada chrystocentryzmu. Podstawowe za³o¿enia tej zasady s¹ wyprowadzane z celu katechezy definiowanego jako: doprowadzenie [katechizowanych] nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet do g³êbokiej z Nim za¿y³oci3
oraz udzielanie konkretnej pomocy w ¿ywym, bezporednim i czynnym wyznawaniu wiary4. W³anie chrystocentryczne okrelenie celu katechezy zak³ada, ¿e wszystkie inicjatywy katechetyczne podejmowane w szkole i w parafii
maj¹ d¹¿yæ do tego, by uczeñ pozna³ Chrystusa, nawi¹za³ z Nim osobow¹
relacjê i d¹¿y³ do g³êbokiej przyjani. W ten sposób uwydatniona zostaje centralna rola zasady chrystocentryzmu, w myl której osoba Jezusa Chrystusa
1 Przemówienie Ojca wiêtego Benedykta XVI skierowane do m³odzie¿y podczas spotkania na
B³oniach Krakowskich, 27 V 2006 r., w: Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do
Polski 2528 maja 2006, Warszawa 2006, s. 71.
2 Ibidem, s. 72.
3 CT 5; por. tak¿e DOK 80.
4 DOK 66.
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stanowi centrum dziejów stworzenia i zbawienia oraz przepowiadania katechetycznego5. Z misji i pos³annictwa Chrystusa wynika i do Niego prowadzi ca³a
dydaktyczno-wychowawcza dzia³alnoæ Kocio³a6. Oznacza to, ¿e treci¹ katechezy jest osoba Jezusa Chrystusa7, którego uczniowie maj¹ poznawaæ, kochaæ
i naladowaæ, aby ¿yæ z Nim ¿yciem trynitarnym i z Nim przemieniaæ historiê. Z tak merytorycznie ukierunkowanej katechezy wynika podstawowy cel
katechezy: prowadzenie uczestników (dzieci, m³odzie¿y, doros³ych) do spotkania z Chrystusem i zjednoczenia z Nim, a nawet do g³êbokiej za¿y³oci
i komunii z Jezusem Chrystusem8. W zwi¹zku z tym do zadañ katechety nale¿y ukazywanie Chrystusa historycznego, uwielbionego i aktualizuj¹cego Bo¿e
Królestwo na ziemi, czyli przekazywanie ca³ej prawdy o cz³owieczeñstwie
i bóstwie Chrystusa oraz o Jego zbawczych czynach i s³owach9. Nie wystarczy
bowiem sama wiadomoæ ogólnego nastawienia chrystocentrycznego katechezy, lecz wa¿ny jest przekaz wiedzy o tajemnicy Chrystusa we wszystkich jej
aspektach10. Z zasady chrystocentryzmu wynika tak¿e obowi¹zek g³oszenia
orêdzia ewangelicznego, które przepowiada³ Jezus Chrystus11. Oznacza to, ¿e
w katechezie nale¿y przepowiadaæ w sposób bardzo jasny radoæ i wymagania drogi Chrystusa12, ukazuj¹c Go jako przynosz¹cego orêdzie prawdy
i wolnoci. Równie¿ koncentrowanie tematów wokó³ Chrystusa i odnoszenie
treci do Niego jako centrum historii zbawienia jest wyznacznikiem zasady
chrystocentryzmu w katechezie. Wszystko to okrela tematykê chrystologiczn¹, ukonkretnion¹ w procesie przekazywania wiedzy religijnej.
Pe³ne rozumienie zasady chrystocentryzmu w katechezie obejmuje tak¿e
elementy wychowawcze i formacyjne. Wskazuje bowiem na potrzebê wzorowania siê na Chrystusie jako Pierwszym Katechecie. St¹d te¿ ka¿dy kto zosta³
powo³any do »nauczania Chrystusa«, powinien [...] staraæ siê przede wszystkim o tê »najwy¿sz¹ wartoæ poznania Chrystusa«13. Odkrywaj¹c osobê Jezusa
Chrystusa i nawi¹zuj¹c z Nim g³êbok¹ przyjañ, katecheta odnajduje
w sobie ¿arliwoæ apostolsk¹. W³anie z [ ] przenikniêtego mi³oci¹ pozna5

P. Tomasik. Katecheza z Chrystusem. Wymóg chrystocentryzmu we wspó³czesnej katechezie,
Roczniki Teologiczne Wydzia³u Papieskiego 3 (2003), s. 242.
6 DWCH 4. Zob. te¿ wiêcej o tym np. w: J. Bagrowicz, Chrystocentryzm eklezjalny w katechezie, w: S. Kulpaczyñski (red.), Jezus Chrystus  centrum katechizacji, Lublin 2000, s. 38n; S. Dziekoñski, Wychowanie w nauczaniu Kocio³a od XIX w. do Soboru Watykañskiego II, Warszawa 2000, s. 81n.
7 Por. DCG 39; CT 5-6; DOK 80, 98.
8 Por. CT 5.
9 CT 5-6, 9.
10 Ibidem, 5.
11 Ibidem, 6.
12 KKK, 1697.
13 Ibidem, 428.
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nia Chrystusa rodzi siê pragnienie g³oszenia Go, »ewangelizowania« i prowadzenia innych do »tak« wiary w Jezusa Chrystusa14. Katecheta, dog³êbnie
poznaj¹c osobê Zbawiciela i pog³êbiaj¹c z Nim osobist¹ wiê w sposób przekonuj¹cy potrafi anga¿owaæ siê w formacjê katechizowanych. Znajduje to wyraz w procesie ukazywania uczniom egzystencjalnego znaczenia wiary w obecnoæ i dzia³anie Chrystusa  Porednika i Zbawiciela. Chodzi tu nie tylko
o ukazywanie katechizowanym dzie³ zbawczych, ale równie¿ o ich wype³nianie siê w ¿yciu ka¿dego ucznia. Katecheta w swojej pracy wychowawczej ma
za zadanie pomagaæ uczniom w rozpoznawaniu wezwania Chrystusa do osobistej odpowiedzi i kszta³towania w³asnej egzystencji w wietle Ewangelii15.
Odkrywaj¹c osobê Jezusa Chrystusa, katechizowani mog¹ te¿ lepiej poznawaæ
w³asn¹ to¿samoæ i powo³anie16. Tak wiêc zarówno wiernoæ orêdziu Chrystusa, jak te¿ ukazywanie Jego osoby, s³ów i czynów oraz doprowadzenie
uczniów do spotkania i zjednoczenia z Nim wiadczy o chrystocentrycznym
ukierunkowaniu katechezy. Du¿e znaczenie ma tu tak¿e wiara, ¿e Jezus Chrystus jest obecny w S³owie, liturgii, sakramentach, we wspólnocie Kocio³a
oraz przemawia i wzywa do pójcia za Nim poprzez ¿ycie zgodne z Jego
nauk¹. Chrystocentrycznie ukierunkowana katecheza wype³nia wiêc nie tylko zadania dydaktyczne, ale tak¿e wychowawcze i wtajemniczenia we
wspólnotê Kocio³a. Ta ostatnia funkcja uwidacznia siê w sposób szczególny
w omawianiu dzie³ Chrystusa w liturgii i w sakramentach oraz w kszta³towaniu
postaw liturgicznych poprzez udzia³ w celebracjach liturgicznych i korzystaniu
z sakramentów17.
Uogólniaj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e zasada chrystocentryzmu wskazuje na
osobê Jezusa Chrystusa  jako cel i treæ katechezy. W istocie bowiem katecheza ma prowadziæ uczniów do poznania i umi³owania Chrystusa. Ca³e te¿
przepowiadanie katechetyczne, niezale¿nie od zastosowanych metod, powinno
zmierzaæ do ukazywania z nowym dynamizmem osoby Jezusa Chrystusa jako
cz³owieka, Syna Bo¿ego i Zbawiciela oraz pomagaæ katechizowanym w interpretacji osobistych dowiadczeñ w wietle orêdzia ewangelicznego. Aby by³o
to mo¿liwe potrzebne s¹ odpowiednie opracowania teologiczne, które pomog¹
katechetom w interpretacji nauczania Kocio³a na temat cz³owieczeñstwa
i bóstwa Jezusa Chrystusa oraz Jego cudów i dzie³ zbawczych.

14
15
16
17

Ibidem, 429.
PDK 31, 73.
Ibidem.
Zob. wiêcej o tym np. w: S. £abendowicz, Chrystocentryzm w katechezie, Zeszyty Formacji
Katechetów 1 (2008), s. 1016; J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznañ 1999, s. 3841.
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2. Podstawowe wątki chrystologiczne w książce
Jezus z Nazaretu

Analizuj¹c zasadê chrystocentryzmu w katechezie zawsze nale¿y odnosiæ
siê do konkretnych opracowañ, które nie tylko omawiaj¹ j¹, ale równie¿ zawieraj¹ cenny materia³ merytoryczny. Niejako ostatnim ród³em treci chrystologicznych s¹ ksi¹¿ki Benedykta XVI: Jezus z Nazaretu, czêæ I i II18. Dotycz¹
one fundamentu wiary ka¿dego chrzecijanina  osoby Jezusa Chrystusa. Zawieraj¹ opis kwestii, które wzbudzaj¹ liczne pytania wród katechizowanych,
a niekiedy nawet przyczyniaj¹ siê do prze¿ywania w¹tpliwoci religijnych
i zafa³szowanego postrzegania osoby Jezusa Chrystusa. Tym samym ksi¹¿ki te
s¹ odpowiedzi¹ na wspó³czesny kryzys wiary. Papie¿ Benedykt XVI kompetentnie i przekonuj¹co ukazuje wspó³czesnemu cz³owiekowi kim naprawdê by³
i jest Jezus Chrystus jako cz³owiek, Syn Bo¿y i Zbawiciel. St¹d te¿ zawarte
w publikacjach cenne treci, niezbêdne do poprawnego i rzetelnego przekazu
wiadomoci o osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Benedykt XVI
mówi o fundamentach katechezy integralnej, wiernej Bogu i cz³owiekowi,
choæ nie przedstawia wprost tej koncepcji katechezy i zasady chrystocentryzmu w katechezie. Jednak podjête przez papie¿a kwestie odnosz¹ siê przede
wszystkim do treci istotnych dla chrystocentrycznie ukierunkowanego nauczania katechetycznego. Osoba Jezusa Chrystusa zostaje postawiona w centrum papieskich rozwa¿añ. Benedykt XVI z niezwyk³¹ si³¹ ukazuje wspó³czesnemu cz³owiekowi kim naprawdê by³ i jest Jezus Chrystus jako cz³owiek, Syn
Bo¿y i Zbawiciel w poszczególnych etapach historii zbawienia. Papie¿, jak
sam zaznacza, nie pisze dzie³a ¿ycia Jezusa, lecz zmierza do ukazania postaci
Jezusa Chrystusa i Jego orêdzia.
2.1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia (cz. I)

Chrystocentryzm pierwszej czêci ksi¹¿ki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu
ujawnia siê ju¿ w samym tytule, jak równie¿ w podjêtej tematyce i w strukturze.
W Przedmowie, opatrzonej dat¹ 30 wrzenia 2006 r., papie¿ pisze, ¿e ksi¹¿ka
18 Pierwsza czêæ Od chrztu w Jordanie do Przemienienia ukaza³a siê w jêzyku polskim
w kwietniu 2007 r. Zosta³a ona wydana nak³adem Wydawnictwa M z Krakowa w 2007 r. Autorem
przek³adu jest Wies³aw Szymona OP. Na ok³adce ukazano fragment dzie³a Rafaela Przemienienie
Pañskie, obrazuj¹cego unosz¹cego siê w niebiosach Jezusa w otoczeniu Moj¿esza i Eliasza na b³êkitnym tle. Kontynuacjê pierwszej czêci stanowi druga czêæ zatytu³owana Od wjazdu do Jerozolimy do
Zmartwychwstania, któr¹ opublikowano w marcu 2011 r. Autorem przek³adu jest, podobnie jak czêci
pierwszej, Wies³aw Szymona OP. Druga czêæ Jezusa z Nazaretu ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa
JEDNOÆ z Kielc. Zob. J. Ratzinger  Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I: Od chrztu w Jordanie do
Przemienienia, Kraków 2007; J. Ratzinger  Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II: Od wjazdu do
Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011.
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ta jest owocem jego d³ugiej wewnêtrznej drogi19 i osobistego szukania
»oblicza Pana« (zob. Ps 27,8) (s. 14). Benedykt XVI, jak sam zaznacza,
w analizach, które rozpoczyna od chrztu Jezusa w Jordanie, podejmuje próbê
ukazania Jezusa Ewangelii jako autentycznego Jezusa, jako »Jezusa historycznego« we w³aciwym znaczeniu tego okrelenia (s. 13). Uwa¿a, ¿e w³anie ten Jezus  Jezus Ewangelii  jest postaci¹ dobrze osadzon¹ w historii
i przekonuj¹c¹. Jego ukrzy¿owanie i oddzia³ywanie mo¿na zrozumieæ tylko
dlatego, ¿e sta³o siê co niezwyk³ego: postaæ Jezusa i Jego s³owa zdecydowanie przewy¿szy³y przeciêtne nadzieje i oczekiwania (s. 13). Istotnym celem
analiz Benedykta XVI, rozpoczynaj¹cych siê od chrztu Jezusa, jest przedstawienie postaci i orêdzia Jezusa w Jego dzia³alnoci publicznej i przyczynienie
siê w ten sposób do umacniania ¿ywej z Nim relacji (s. 15). St¹d mo¿na
stwierdziæ, ¿e zamierzenie to koresponduje z podstawowym celem katechezy
ukierunkowanej chrystocentrycznie. Nie tylko bowiem analizowana problematyka, ale tak¿e d¹¿enie do tego, by katechizowany odkry³ osobê Jezusa Chrystusa jako znacz¹c¹ dla jego ¿ycia i nawi¹za³ z Nim wiê przyjani stanowi
istotê zasady chrystocentryzmu w katechezie.
Chrystocentryzm pierwszej czêci Jezusa z Nazaretu ujawnia siê równie¿
w zagadnieniach, jakie analizuje Benedykt XVI. We wstêpie mamy pierwsze
spojrzenie na tajemnicê Jezusa (s. 17 i nastêpne). Papie¿ s³usznie przypomina
o proroctwach, które wype³ni³y siê w osobie Chrystusa i ukazuje Jego synowsk¹ egzystencjê (s. 22) oraz wspólnotê z Ojcem (s. 22). St¹d wynika zadanie dla katechezy, na które porednio wskazuje te¿ Benedykt XVI: ukazywanie
katechizowanym prawdy zbawienia, ¿e uczeñ, który chodzi za Jezusem, jest
wraz z Nim w³¹czany we wspólnotê z Bogiem (s. 22). W rozdziale 1 Chrzest
Jezusa, chrystocentryczny charakter ma ukazywanie Jezusa w relacji do Moj¿esza i Proroków oraz akcentowanie wewnêtrznej jednoci Jego drogi od
pierwszego momentu ¿ycia a¿ po Krzy¿ i Zmartwychwstanie (s. 2334). Dla
katechezy znacz¹ce jest ukazanie powi¹zania chrztu Jezusa z solidarnoci¹
Zbawiciela z grzesznikami. Niemniej istotne s¹ te¿ wyjanienia sensu chrztu
w Jordanie dla wiary wspó³czesnego cz³owieka i dla chrztu, jakiego udziela
Koció³ (s. 3334). W rozdziale 2, którego tematem jest kuszenie Jezusa, chrystocentryzm podkrelony jest przez ukazanie Chrystusa, który wchodzi w dramat ludzkiej egzystencji. Jezus dowiadcza pokus, nastêpnie je przezwyciê¿a,
19 Benedykt XVI pierwsze prace rozpocz¹³ w czasie letniego urlopu w 2003 r., a w sierpniu 2004 r.
papie¿ nada³ ostateczny kszta³t rozdzia³om 14. Po wyborze na papie¿a 19 kwietnia 2005 r. wykorzystywa³ wszystkie wolne chwile na pisanie kolejnych czêci ksi¹¿ki, co zaowocowa³o opublikowaniem
10 rozdzia³ów jako czêci pierwszej. Zob. J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I, s. 5, 15
(w dalszej czêci artyku³u odwo³ania do stron podano w tekcie g³ównym).

Zasada chrystocentryzmu w katechezie w świetle książki Benedykta XVI...

143

Studia Warmińskie 48 (2011)

unaoczniaj¹c ludziom sens walki wewnêtrznej i w³aciwe rozumienie Królestwa Bo¿ego (s. 3550). Kontynuacj¹ tej tematyki s¹ zagadnienia podjête
w rozdziale 3, powiêconym Ewangelii o Królestwie Bo¿ym. Papie¿ najpierw
opisuje samo rozumienie Królestwa w dziejach Kocio³a, a nastêpnie analizuje
treæ Jezusowego orêdzia o Królestwie Niebieskim. Dla chrystocentrycznie
ukierunkowanej katechezy cenne jest stwierdzenie, ¿e nowa bliskoæ królestwa, o której Jezus mówi i której g³oszenie stanowi specyficzny moment Jego
orêdzia, to On sam. Przez Jego obecnoæ i dzia³anie Bóg, jako dzia³aj¹cy na
zupe³nie nowy sposób, tutaj i teraz wszed³ w historiê. [...] w Nim dzia³a
i króluje Bóg  króluje na sposób Boski, to znaczy bez uciekania siê do pomocy w³adzy wieckiej: króluje przez mi³oæ »a¿ do koñca (J 13,1)« (s. 62). Na
tym w³anie opiera siê ca³e przepowiadanie katechetyczne, na wszystkich etapach formacji religijnej w szkole i w parafii. W rozdziale 4, zatytu³owanym
Kazanie na Górze (s. 65114), papie¿ analizuje B³ogos³awieñstwa i Torê Mesjasza, zwracaj¹c uwagê m.in. na sens poszczególnych b³ogos³awieñstw, spór
o szabat, czwarte przykazanie w odniesieniu do rodziny, narodu i wspólnoty
uczniów Jezusa. Papie¿ ukazuje Jezusa jako profetycznego interpretatora Tory,
który wskazuje na wielkoæ i godnoæ oraz powo³anie cz³owieka do zjednoczenia z Bogiem i budowania ³adu spo³ecznego (s. 113114). Takie ujêcie osoby
Jezusa Chrystusa jest znacz¹ce dla katechezy, pozwala bowiem na ³¹czenie
wiary z ¿yciem i dowartociowuje wymiar egzystencjalny chrzecijañstwa.
Równie¿ w rozdziale 5, powiêconym Modlitwie Pañskiej, mamy cenne myli
ukierunkowuj¹ce chrystocentrycznie przepowiadanie katechetyczne. Papie¿ interpretuje poszczególne proby z modlitwy Ojcze Nasz, zwracaj¹c uwagê na
koniecznoæ trwania z Jezusem Chrystusem we wspólnocie. Tym samym Benedykt XVI dostarcza treci cennych  od strony merytorycznej  dla przepowiadania katechetycznego. Uzupe³nia je o kolejne kwestie, w których zwraca
uwagê na uczniów Jezusa (rozdzia³ 6; s. 147157), orêdzie ewangeliczne zawarte w przypowieciach (rozdzia³ 7; s. 159186), Ewangeliê Jana i opisane
w niej symbole wody, krzewu winnego, wina, chleba, pasterza (rozdzia³ 8;
s. 187239), wyznanie Piotra i Przemienienie (rozdzia³ 9; s. 241264).
W rozdziale 10, zatytu³owanym Jezus mówi o sobie, papie¿ analizuje przymioty
odnosz¹ce siê do Chrystusa: Syn Cz³owieczy, Syn, Ja jestem (s. 265292).
Trafnie Benedykt XVI stwierdza, ¿e ostatecznie za wszystkimi tymi obrazami
jest to jedno: Jezus daje nam »¿ycie«, dlatego, ¿e daje nam Boga. Mo¿e Go
dawaæ, poniewa¿ sam stanowi jedno z Bogiem. Poniewa¿ jest Synem (s. 291).
Prawda ta zawiera w sobie nie tylko aspekty treciowe, znacz¹ce dla przepowiadania katechetycznego, ale równie¿ podmiotowe, zwi¹zane z wewnêtrzn¹,
pe³n¹ dynamizmu obecnoci¹ Chrystusa  Nauczyciela w ca³ym procesie kate-
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chetycznym skierowanym do cz³owieka. Maj¹c na uwadze inne kwestie zwi¹zane z ow¹ prawd¹, jakie podj¹³ Benedykt XVI w ksi¹¿ce Jezus z Nazaretu czêæ I,
mo¿na zauwa¿yæ koncentryczne uporz¹dkowanie poszczególnych tematów
wokó³ misterium Chrystusa. Poza tym ka¿da kwestia, któr¹ analizuje papie¿,
ujmowana jest nie tylko w aspekcie biblijnym, ale równie¿ historycznym
i egzystencjalnym. Dziêki temu tajemnica Chrystusa zostaje ukazana w powi¹zaniu z obecnoci¹ Chrystusa w historii Kocio³a, w dziejach wiata i w ¿yciu
cz³owieka, co niew¹tpliwie ma znaczenie dla praktycznej realizacji zasady
chrystocentryzmu w katechezie. Dostarcza katechetom materia³u, który zosta³
zapisany  w formie ogólnej  w podstawie programowej oraz w programie
katechezy szkolnej i parafialnej. Z kolei informacje bibliograficzne, zapisane
na koñcu ksi¹¿ki, mo¿na wykorzystaæ w celu pog³êbienia i umocnienia racjonalnych fundamentów w³asnej wiary oraz w procesie ukazywania uczniom
prawdy, ¿e Jezus Ewangelii i historii to ta sama postaæ. W praktyce katechetycznej kwestie chrystologiczne podjête przez Benedykta XVI wymagaj¹ odpowiedniego prze³o¿enia na jêzyk katechizowanych i wykorzystania poszczególnych treci w planowaniu jednostek tematycznych.
2.2. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (cz. II)

Problemy chrystologiczne, istotne dla katechezy, s¹ równie¿ podejmowane w drugiej czêci ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu. Papie¿ rozwa¿a kolejne etapy
z ¿ycia Jezusa Chrystusa20, takie jak: wjazd Jezusa do Jerozolimy i oczyszczenie wi¹tyni (rozdzia³ 1; s. 1133), eschatologiczna mowa Jezusa (rozdzia³ 2;
s. 3563), umycie nóg (rozdzia³ 3; s. 6587), modlitwa arcykap³añska Jezusa
(rozdzia³ 4; s. 89114), Ostatnia Wieczerza (rozdzia³ 5; 115157), Getsemani
(rozdzia³ 6; s. 159180), proces Jezusa (rozdzia³ 7; s. 181216), ukrzy¿owanie
Jezusa i z³o¿enie do grobu (rozdzia³ 8; s. 217255), zmartwychwstanie Jezusa
(rozdzia³ 9; s. 257294). Obok tych prawd wiary, które s¹ zawarte w Sk³adzie
Apostolskim Benedykt XVI wyjania równie¿ formu³ê wiary: Wst¹pi³ na niebiosa  siedzi po prawicy Ojca (s. 295310). Prowadz¹c swoje rozwa¿ania,
papie¿ zwraca uwagê na rzeczywistego Jezusa, obecnego w dziejach wiata
i cz³owieka, tak¿e wspó³czesnego. D¹¿y do tego, aby jego refleksje, oparte na
tekstach biblijnych oraz nauczaniu Kocio³a i stwierdzeniach teologów, przyczyni³y siê do nawi¹zania przez czytelnika osobowej relacji z Synem Bo¿ym.
Tym samym papie¿ potwierdza, ¿e ka¿de przepowiadanie katechetyczne powinno mieæ na celu nie tylko przekaz wiedzy o Chrystusie, ale równie¿ dopro20
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wadzenie uczniów do spotkania i osobistej relacji z Jezusem. Takie wnioski
znajduj¹ uzasadnienia tak¿e w stwierdzeniach Benedykta XVI, zapisanych
w przedmowie. Papie¿ zaznacza, ¿e w swoich rozwa¿aniach nie tylko chce
ukazaæ Jezusa w wietle Ewangelii, lecz równie¿ pragnie pobudziæ czytelnika
do tego, by lektura ksi¹¿ki zapocz¹tkowa³a spotkanie z Jezusem w Jego s³owie
i we wspólnocie Kocio³a (s. 89). Przy tym Benedykt XVI d¹¿y do utwierdzenia czytelnika w przekonaniu o historycznoci postaci Jezusa. Ma to istotne
znaczenie dla katechezy ukierunkowanej chrystocentrycznie. Stanowi doskona³¹ lekturê dla katechetów, którzy w ramach permanentnej formacji powinni
wzbogacaæ swoj¹ wiedzê teologiczn¹. Przypomina te¿, ¿e w samym centrum
przepowiadania katechetycznego zawsze powinna byæ osoba Chrystusa oraz
aktualizacja Jego orêdzia, tak, by adresaci katechezy mogli odnaleæ w Chrystusie odpowied na nurtuj¹ce ich pytania egzystencjalne. Równie¿ niektóre
fragmenty ksi¹¿ki mo¿na, po odpowiednim opracowaniu i wzbogaceniu o dodatkowe wyjanienia, wykorzystaæ do pracy z m³odzie¿¹ na lekcji religii czy
podczas spotkañ w parafii. Wszystkie bowiem prawdy rozwa¿ane przez Benedykta XVI mog¹ pomagaæ w ukazywaniu katechizowanym, kim naprawdê by³
i jest Jezus Chrystus. Mog¹ te¿ byæ pomocne w procesie uzasadniania m³odym
prawdy, dlaczego Jezus Chrystus powinien byæ centraln¹ osob¹ w ¿yciu chrzecijanina, ukierunkowuj¹c¹ postêpowanie cz³owieka wierz¹cego. W pe³ni równie¿ harmonizuj¹ z potrzeb¹ ukazywania m³odzie¿y prawdy, ¿e Jezus nie
przychodzi jako burzyciel, nie przybywa z mieczem rewolucjonisty. Przychodzi z darem uzdrawiania. Zwraca siê do tych, którzy z powodu jakiej u³omnoci spychani s¹ na margines w³asnego ¿ycia i na margines spo³eczeñstwa.
Ukazuje Boga jako mi³uj¹cego, a Jego potêgê  jako potêgê mi³oci (s. 33).
Ta prawda wymaga ci¹g³ego przypominania i ukazywania jej w kontekcie
wspó³czesnych problemów spo³ecznych i politycznych.
Zanalizowane przez papie¿a w czêci II kwestie chrystologiczne dope³niaj¹ tematykê czêci pierwszej. Znajdujemy w nich wiele odniesieñ do modlitwy indywidualnej i celebracji eucharystycznej (s. 114, 156157, 309310)
oraz do celebrowania Zmartwychwstania jako daru, w którym Pan b³ogos³awi
(s. 157). St¹d te¿ koresponduj¹ z programem nauczania religii i katechezy
parafialnej (g³ównie w gimnazjum i w szko³ach ponadgimnazjalnych), w którym wiele uwagi powiêca siê tekstom ze Starego i Nowego Testamentu na
temat osoby Jezusa Chrystusa. Rozwa¿ania Benedykta XVI podjête w II czêci
ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu stanowi¹ te¿ doskona³¹ pomoc w podejmowaniu tematów dra¿liwych, dotycz¹cych np. dialogu katolicko-¿ydowskiego. Papie¿
wyjania bowiem kim w³aciwie byli oskar¿yciele Jezusa, którzy nalegali na
wydanie na Niego wyroku mierci (s. 200201). Wskazuje te¿ jaka jest prawda
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o Bogu i cz³owieku, któr¹ Jezus g³osi³ i któr¹ zawiadczy³ swoim ¿yciem
(s. 206 i nastêpne). Benedykt XVI przypomina, ¿e W Jezusie ukazuje siê
cz³owiek jako taki. W Nim ukazuje siê udrêczenie wszystkich zbitych i sponiewieranych. [...] Odk¹d Jezus pozwoli³ siê biæ, odt¹d w³anie poranieni i bici s¹
obrazem Boga, który zechcia³ za nas cierpieæ (s. 214).
W ksi¹¿ce Benedykta XVI mamy równie¿ na nowo wyra¿one wiadectwo wiary w odkupieñcz¹ obecnoæ Jezusa Chrystusa ¿yj¹cego w swoim Kociele. Daje siê zauwa¿yæ mocn¹ wiarê papie¿a w to, ¿e klucz, orodek i cel
ca³ej ludzkiej historii znajduje siê w Osobie Jezusa Chrystusa, który jest ten
sam, wczoraj, dzi i na wieki. W wietle wiêc Chrystusa, papie¿ pragnie przemówiæ do wszystkich katechetów i katechizowanych, aby daæ odpowied na
pytania stawiane przez wspó³czesnego cz³owieka. W ksi¹¿ce Benedykta XVI
katecheci odnajd¹ wiele cennych wyjanieñ i odpowiedzi, tak niezbêdnych
w dyskusjach z m³odzie¿¹. Daje siê w nich zauwa¿yæ chrystocentryzm trynitarny: przez Chrystusa do Ojca w Duchu wiêtym (por. DOK 99). W zwi¹zku
z tym katecheza odwo³uj¹ca siê do refleksji papie¿a ma ukazywaæ wewnêtrzne
¿ycie Boga na podstawie zbawczych dzie³ (od wjazdu do Jerozolimy po Zmartwychwstanie) na rzecz ludzkoci.
Chrystocentryczne ukierunkowanie katechezy w wietle rozwa¿añ Benedykta XVI, zapisanych w ksi¹¿ce Jezus z Nazaretu, czêæ II, nie jest niczym
innym jak postawieniem w centrum treci katechetycznych osoby Jezusa Chrystusa. Koresponduje zatem z dokumentami Kocio³a, w których zwraca siê
uwagê na chrystocentryzm w katechezie21. Ponadto katecheza, jak wy¿ej zauwa¿ono, ma byæ przede wszystkim g³oszeniem Jezusa Chrystusa  Zbawiciela
i Porednika miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Do jej podstawowych zadañ nale¿y wspieranie uczniów w poznawaniu Chrystusa i w nawi¹zywaniu z Nim
osobowej wiêzi. St¹d te¿ katecheta potrzebuje odpowiednich, pog³êbianych
w ramach permanentnej formacji, treci katechetycznych.
Zakończenie

Chrystocentryzm, jak wy¿ej zaznaczono, nale¿y do podstawowych zasad
okrelaj¹cych cele, zadania i treci katechezy. Jego podstawowe rozumienie
wyprowadzane jest z ca³ej ekonomii zbawczej Bo¿ego Objawienia. St¹d te¿
zasada chrystocentryzmu wskazuje na elementy biblijne, historyczne, liturgiczne i egzystencjalne w ukierunkowaniu katechezy. Nie pozwala ograniczaæ
21

Por. DCG 39; CT 5-6, DOK 80, 98; PDK 7374.
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przepowiadania katechetycznego do realizacji konkretnego podrêcznika. Przeciwnie wymaga aktualizacji orêdzia ewangelicznego oraz odwo³ania do dokumentów katechetycznych, podstawy programowej i programów katechetycznych. Niemniej istotn¹ rolê w poszukiwaniu róde³ treci chrystologicznych,
zakorzenionych w Biblii jako depozycie wiary, stanowi¹ opracowania teologiczne. Do nich nale¿y zaliczyæ czêæ pierwsz¹ i drug¹ ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu, autorstwa papie¿a Benedykta XVI. Z pewnoci¹ dzie³o to mo¿e pos³u¿yæ do
kszta³towania chrystokszta³tnoci nie tylko u uczniów, ale równie¿ u samych
katechetów. Papie¿ dostarcza bowiem czytelnikom nie tylko gotowych odpowiedzi, uzasadnionych teologicznie i historycznie, lecz równie¿ inspiruje
 poprzez stawianie pytañ i poszukiwanie na nie odpowiedzi  do osobistej
medytacji. W rozwa¿aniach Benedykta XVI zawarte jest te¿ wezwanie do
zwiastowania osoby Chrystusa oraz Jego s³ów i dzie³a zbawienia, niezale¿nie
od zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych oraz od mentalnoci uczestników katechezy. Tak wiêc w refleksji chrystologicznej podjêtej
przez papie¿a rysuje siê troska o przekaz integralnych treci i formacjê postaw
chrzecijañskich. Osoba Jezusa Chrystusa jest ujmowana jako centrum dzie³a
zbawienia i przepowiadania Kocio³a, a wiêc tak¿e katechezy. Opieraj¹c siê na
wiedzy o konkretnym, historycznym i zbawczym dziele dokonanym przez
Chrystusa warto, by autorzy nowych serii podrêczników katechetycznych korzystali z bogactwa treci teologicznych podanych przez Benedykta XVI. Nie
mo¿na bowiem dobrze planowaæ katechezy bez wyranego i czytelnego zorientowania chrystocentrycznego oraz bez aktualizacji treci chrystologicznych. Jasne ukazywanie osoby Jezusa Chrystusa wymaga tak¿e zaanga¿owania
katechety w proces osobistego pog³êbiania wiêzi z Chrystusem. Dopiero tak
ukszta³towany katecheta bêdzie zdolny do ukazywania uczniom  w sposób
przekonuj¹cy, ¿e Pan jest obecny i przychodzi w odpowiednim czasie. [...].
Chrystus przebywaj¹cy u Ojca nie jest daleko od [...] [cz³owieka]; to raczej [...]
[cz³owiek jest] daleko od Niego; jednak droga ³¹cz¹ca [...] [cz³owieka]
z nim jest zawsze otwarta. Nie jest to droga prowadz¹ca w przestrzeni kosmiczno-geograficznej, lecz »droga prowadz¹ca w przestrzeni« serca, droga
przechodzenia od wymiaru zamykania siê w sobie samym do nowego wymiaru
Boskiej mi³oci, oganiaj¹cej ca³y wiat (cz. II, s. 303).
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THE PRINCIPLE OF CHRISTOCENTRISM IN CATECHESIS
IN THE LIGHT OF BENEDICT’S XVI PUBLICATION
JESUS FROM NAZARETH PART I AND II
(SUMMARY)

Catechesis oriented towards christocentrism belongs to the basic and most crucial tasks of
the Church. Its aim is not only transfering knowledge about Christ and his salvation but also
supporting believers in establishing connection with Christ. It requires christocentric orientation in
catechesis.
The aim of this article is an attempt to reread the principle of christocentrism in catechesis
in the light of of Benedists XVI reflections gathered in Ist and IInd volume of his book Jesus from
Nazareth. Firstly, the essential principle of christocentrism in catechesis will be shown. Next, the
main issues connected with understanding of christocentrism in the above mentioned parts of the
book Jesus from Nazareth by The Pope Benedict XVI and their usefulness will be described.

DER CHRISTOZENTRISMUS ALS PRINZIP DER KATECHESE IM LICHT
DER BÜCHER JESUS VON NAZARETH, VON PAPST BENEDIKT XVI
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die christozentrisch orientierte Katechese gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Kirche.
Ihr Ziel ist nicht nur Vermittlung des Wissens über die Person Jesu Christi und sein Heil Werk,
sondern auch eine Unterstützung der Katechisierten bei der Anknüpfung der Beziehungen mit
Christus. Diese Aufgabe verlangt nach christozentrisch orientierte katechetische Verkündigung.
Das Ziel dieses Aufsatzes ist ein Versuch eine neue Ablesung des christozentrischen Prinzips in der Katechese im Licht der beiden Jesu-Bücher von Papst Benedikt XVI. Zuerst wird die
Rolle des christozentrischen Prinzips in der Katechese dargestellt. Dann werden die Hauptideen, die
mit dem Verständnis des christozentrischen Prinzips in den beiden Jesu-Bücher von Papst Benedikt
XVI verbunden sind, und deren Verwendbarkeit in der gegenwärtigen Katechese, präsentiert.

