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Wprowadzenie
Ponad dwudziestoletnia praktyka nauczania religii w polskich szko³ach wyranie wskazuje na jej niewystarczaj¹cy wp³yw na chrzecijañsk¹ postawê katechizowanych. Dowiadczenia minionych lat wskazuj¹ niezbicie na koniecznoæ
dope³niania religii w szkole katechez¹ w parafii. Szko³a nie jest w stanie zapewniæ
w sposób wyczerpuj¹cy wszystkich warunków, s³u¿¹cych realizacji szeciu podstawowych zadañ, które powinna realizowaæ katecheza. Do zadañ tych Dyrektorium ogólne o katechizacji z 1997 r. zalicza: rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacjê moraln¹, wychowanie do modlitwy, wychowanie do
¿ycia wspólnotowego, wprowadzenie do misji1. Chodzi zatem nie tylko o przekazanie wiedzy o religii, ale i o wychowanie w wierze Kocio³a oraz wtajemniczenie
w jego istotê. Bez udzia³u wspólnoty parafialnej nie mo¿e dokonaæ siê pe³na
inicjacja w misterium chrzecijañstwa. Wielokrotnie zwraca³ na to uwagê
Jan Pawe³ II, który apelowa³ o wzbogacenie katechezy szkolnej o nowe elementy
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Adam Bielinowicz, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, adam.bielinowicz@uwm.edu.pl
1 Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997, wyd.
polskie, Poznañ 1998, 8586 (dalej: DOK).
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zwi¹zane z parafi¹2 w taki sposób, aby oba rodowiska wychowawcze wzajemnie siê uzupe³nia³y i wspiera³y3. Dlatego te¿ Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego w Polsce z 2001 r. akcentuje pierwszoplanowe miejsce parafii
w pracy katechetycznej, zw³aszcza w odniesieniu do katechezy sakramentalnej4.

Stan katechezy parafialnej w archidiecezji warmińskiej
(październik 2012)
W archidiecezji warmiñskiej, podobnie jak w ca³ej Polsce, po transformacji
ustrojowej nauczanie religii przeniesiono z punktów katechetycznych do systemu
owiaty5, jednak parafia nie przesta³a byæ rodowiskiem katechetycznym i swoimi
funkcjami oraz zadaniami, które podejmuje, w dalszym ci¹gu oddzia³uje wychowawczo. Dlatego trudno zgodziæ siê z g³osami mówi¹cymi o koniecznoci powrotu katechezy do parafii, gdy¿ jest tu ona w pewnym zakresie ci¹gle obecna,
pomimo nauczania religii, które odbywa siê w szkole.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e zasiêg oddzia³ywania parafii na
m³ode i starsze pokolenia uleg³ znacz¹cej zmianie, a liczba (zw³aszcza) m³odych
ludzi maj¹cych kontakt z parafi¹ wyranie zmala³a. Po ponad dwudziestu latach
skutki przeniesienia nauczania religii do szko³y s¹ dobrze widoczne. W odniesieniu
do dzieci i m³odzie¿y zauwa¿alny jest spadek ich liczby w regularnym przystêpowaniu do sakramentów wiêtych i udzia³u w niedzielnej mszy w., a tak¿e s³absze
zaanga¿owanie w ¿ycie grup religijnych. Czêsto mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
katechizowani w szkole uczniowie izoluj¹ siê od parafii. Dla czêci z nich lekcja
religii stwarza namiastkê ¿ycia religijnego, zaspokajaj¹c elementarne potrzeby
religijne, a w konsekwencji zastêpuj¹c parafiê. S¹ to widoczne symptomy os³abienia wiêzi z parafi¹. Najwyraniej widaæ je w wiêkszych miastach archidiecezji
2 Katechizacja w szkole domaga siê oczywicie uzupe³nienia o wymiar parafialny duszpasterstwa dzieci i m³odzie¿y. Zdajê sobie sprawê z trudnoci, jakie napotyka ten rodzaj katechezy, niemniej
jednak trzeba znaleæ jakie rozwi¹zanie, by dzieci i m³odzie¿ nie traktowa³y nauki religii jedynie jako
jednego z przedmiotów nauczanych w szkole, ale by mog³y czerpaæ si³ê z bezporedniego kontaktu
z Bogiem w liturgii i sakramentach wiêtych (Jan Pawe³ II, Program dla Kocio³a w Polsce. Wizyta
ad limina 1998, Kraków 1998, s. 35).
3 Nauczanie religii w szkole i katecheza w rodowisku parafialnym wzajemnie siê warunkuj¹.
Relacja pomiêdzy nauczaniem religii w szkole i katechez¹ jest relacj¹ zró¿nicowania oraz komplementarnoci. Zob. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, DOK 73.
4 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego w Polsce,
Kraków 2001, 82.
5 W roku 1990 z obiektów parafialnych odesz³y dzieci i m³odzie¿. Czêsto stawiano pytanie, czy
nie by³o to równoznaczne z utrat¹ przez parafiê jej funkcji wychowawczej. Wydawa³o siê, ¿e po
przywróceniu religii polskiej szkole parafie zostan¹ zwolnione z pracy wychowawczej, ¿e zabraknie tu
dzieci i m³odzie¿y, tworz¹cych wokó³ wi¹tyni klimat autentycznego rodowiska wychowawczego.
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warmiñskiej. Parafia jawi siê wspó³czenie jako instytucja, która poszukuje swojego w³aciwego miejsca we wci¹¿ zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci spo³ecznej
i religijnej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zosta³a pe³niej w³¹czona
w proces katechizacji i pozosta³a dla niej uprzywilejowanym miejscem.
Dlatego niezbêdna jest pog³êbiona refleksja dotycz¹ca aktualnego stanu
katechezy i nowych wyzwañ, których ona siê domaga. W niniejszym artykule
autor dokona okrelenia obecnego stanu katechezy parafialnej w parafiach archidiecezji warmiñskiej oraz podejmie próbê wskazania potrzeb i metod jej o¿ywienia
i dostosowania do potrzeb katechizowanych, tak aby mog³a spe³niaæ wszystkie
cele, zadania i funkcje katechezy. Mówi¹c o katechezie parafialnej dzieci i m³odzie¿y nie mo¿na zapomnieæ o katechezie doros³ych, uznanej przez Magisterium
Kocio³a za pierwszorzêdny jej element. Dlatego niniejsza publikacja dotyczyæ
bêdzie tak¿e katechezy doros³ych.
Obecny stan katechezy parafialnej zaprezentowano w poni¿szej tabeli, która
zosta³a sporz¹dzona na podstawie analizy ankiet katechetycznych dostarczonych
na prze³omie padziernika i listopada 2012 r. do Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii
Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie przez 228 ksiê¿y proboszczów pos³uguj¹cych na terenie archidiecezji warmiñskiej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
47 proboszczów w rubryce dotycz¹cej katechezy parafialnej nie wpisa³o ¿adnej
informacji. W archidiecezji warmiñskiej wystêpuje wiele typów parafii6, a ich
ró¿norodnoæ niew¹tpliwie warunkuje kszta³t katechezy parafialnej.
Tabela 1
Stan katechezy parafialnej w archidiecezji warmiñskiej (padziernik 2012 r.)
Formy katechezy

Liczba parafii

Spotkania liturgiczne i formacyjne dla dzieci przygotowuj¹cych siê
do pierwszej spowiedzi i Komunii w.

178

Spotkania formacyjne dla rodziców dzieci przygotowuj¹cych siê
do przyjêcia pierwszej Komunii w.

153

Dzia³alnoæ ruchów i stowarzyszeñ katolickich

122

Spotkania dla m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do przyjêcia
sakramentu bierzmowania

115

Spotkania s³u¿by liturgicznej o³tarza

114

Katechizacja narzeczonych

98

Spotkania scholii i chórów kocielnych

7

Katechezy dla doros³ych

6

Duszpasterstwo akademickie

2

6 S¹ to: parafie du¿e i ma³e; parafie o du¿ej gêstoci zaludnienia i parafie o kilku dojazdach; parafie
wiejskie, miejskie i wielkomiejskie; parafie diecezjalne i zakonne; parafie z aktywnym laikatem i z laikatem
biernym; parafie z wikariuszami i bez wikariuszy; parafie, które na swoim terytorium posiadaj¹ szko³y
i parafie bez szkó³ itd. W ka¿dym z tych typów mo¿na doszukaæ siê specyficznych form organizacji ¿ycia
religijnego i funkcji spo³ecznych. Zob. http://www.archwarmia.pl/parafie/parafie/ (29.10.2012).
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Do ruchów i stowarzyszeñ katolickich dzia³aj¹cych na terenie archidiecezji
warmiñskiej nale¿¹: ¯ywy Ró¿aniec, Domowy Koció³, Ruch Odnowy w Duchu
wiêtym, Ruch Rodzin Nazaretañskich, Droga Neokatechumenalna, Franciszkañski Zakon wieckich, Wspólnota Krwi Chrystusa, Apostolstwo Dobrej mierci,
Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Ochotników Cierpienia, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Ruch wiat³o¯ycie, Wspólnota Wiara i wiat³o, Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana.
Analizuj¹c aktualne dane statystyczne dotycz¹ce katechezy parafialnej
w archidiecezji warmiñskiej nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ parafii skutecznie
towarzyszy wspó³czesnemu spo³eczeñstwu, realizuj¹c wszystkie swoje funkcje
i przydzielaj¹c uprzywilejowane miejsce katechezie. Dlatego niezale¿nie od aktualnych problemów i pewnych niedoci¹gniêæ zwi¹zanych z katechez¹ w rodowisku parafialnym, nale¿y wyranie podkreliæ szanse, które w rodowisku parafialnym wci¹¿ siê nie wyczerpa³y i stanowi¹ znaczny potencja³.

Wskazania Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej
Mówi¹c o wyzwaniach na przysz³oæ stoj¹cych przed katechez¹ parafialn¹
warto siêgn¹æ do dokumentów Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmiñskiej7,
który daje szereg istotnych wskazówek, niezbêdnych do tego, aby parafia nieustannie i w jeszcze wiêkszym stopniu stawa³a siê miejscem katechezy. Dokument opublikowano pod koniec 2012 r.; ukazanie siê drukiem poprzedzi³y prace
poszczególnych komisji oraz zespo³ów synodalnych. Zadaniem Synodu by³o
przedstawienie duszpasterskiej perspektywy Kocio³a lokalnego na przysz³oæ.
Wskazania dla katechezy parafialnej zosta³y zapisane w statutach wypracowanych przez Synodaln¹ Komisjê Nauczania i Wychowania Chrzecijañskiego.
Setki godzin, czêsto burzliwych dyskusji osób wieckich i duchownych8 pozwoli³y
wypracowaæ wspólne stanowisko Komisji Nauczania i Wychowania Chrzecijañskiego Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmiñskiej. Opracowane statuty syno7
8

Prace synodalne zosta³y rozpoczête w 2006 r. i trwa³y do roku 2012.
W pracach Komisji Nauczania i Wychowania Chrzecijañskiego uczestniczy³o ponad trzydzieci osób, które reprezentowa³y ró¿ne rodowiska. Wród cz³onków byli m.in.: osoby wieckie zaanga¿owane w katechezê parafialn¹ oraz nauczanie religii w szko³ach, ksiê¿a proboszczowie, wyk³adowcy
katechetyki na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, pracownicy Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii
Metropolitalnej w Olsztynie. Komisja analizowa³a sugestie katechetyczne przes³ane z poszczególnych
parafii oraz szczegó³owo omawia³a zagadnienia zwi¹zane z katechez¹ parafialn¹, staraj¹c siê przede
wszystkim ukazaæ perspektywê na przysz³oæ. Zob. Archiwum Wydzia³u Nauki Katolickiej, Protoko³y
z posiedzeñ Komisji Nauczania i Wychowania Chrzecijañskiego, Teczka Pierwszy Synod Archidiecezji
Warmiñskiej 20062012.
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dalne s¹ mocno osadzon¹ w rzeczywistoci refleksj¹ nad katechez¹ parafialn¹, jej
obecnym stanem i kondycj¹ oraz ukazuj¹ j¹ w perspektywie przysz³oci. Dlatego
powinny staæ siê swoistym podrêcznikiem do katechizacji parafialnej.
Obecnie niezwykle istotn¹ kwesti¹ jest nie tylko lektura i pog³êbiona refleksja statutów synodalnych, ale przede wszystkim podjêcie próby wprowadzenia ich
w ¿ycie poszczególnych parafii w archidiecezji warmiñskiej. Wdra¿anie opracowanych przez Synod wskazówek dotycz¹cych katechezy parafialnej nie wydaje siê
zagadnieniem trudnym i niemo¿liwym do realizacji, domaga siê jednak przekroczenia pewnych schematów funkcjonowania wielu parafii. Dlatego powinno siê apelowaæ do katechetów wieckich i duszpasterzy, którzy winni przede wszystkim pamiêtaæ, ¿e nie przynale¿¹ tylko do danej parafii i przez to nie s¹ zwolnieni
z obowi¹zku dostrzegania dyspozycji katechetycznych Kocio³a lokalnego.
W statutach dotycz¹cych katechezy parafialnej poszczególne wskazania
zosta³y pogrupowane z uwzglêdnieniem adresatów katechezy. Wród nich odnajdujemy: katechizacjê parafialn¹ dzieci, m³odzie¿y, uczniów klas gimnazjalnych,
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, m³odzie¿y studiuj¹cej, m³odzie¿y pozaszkolnej
i pracuj¹cej oraz doros³ych9.
Zadaniem, które stawia Synod przed katechez¹ parafialn¹ dzieci, jest przede
wszystkim przygotowanie katechizowanych do modlitwy i ¿ycia sakramentalnego
oraz w³¹czenie ich do ¿ycia w parafii. Ponadto zwraca uwagê na istniej¹ce formy
katechizacji i zaleca ich kontynuacjê we wszystkich parafiach. Do form katechizacji zaliczono m.in.: spotkania przygotowuj¹ce do przyjêcia sakramentów pokuty
i pierwszej Komunii w., msze w. i nabo¿eñstwa dla dzieci, dzia³alnoæ wspólnot,
np. ministranci i lektorzy, dzieciêce zespo³y muzyczne, oazy10.
Wród zadañ odnosz¹cych siê do katechezy parafialnej m³odzie¿y Synod na
pierwszym miejscu wymienia: obowi¹zki chrzecijanina wynikaj¹ce z chrztu,
sakramentu pokuty i Eucharystii, przygotowanie do sakramentu bierzmowania
oraz pomoc w wyborze drogi powo³ania ¿yciowego11. Nastêpnie podkrela, ¿e
katechizacja powinna pomóc m³odym ludziom w odkrywaniu sensu ich ¿ycia,
umo¿liwiæ osi¹gniêcie dojrza³oci chrzecijañskiej, udzieliæ pomocy w odniesieniu
do wiata wartoci, doceniæ wartoæ ¿ycia duchowego i modlitwy, zbudowaæ
intelektualny fundament wiary, a przede wszystkim wprowadziæ m³odzie¿ w ¿ycie
wspólnoty Kocio³a12.
W sprawie bierzmowania Synod zaleca, aby przygotowanie do tego sakramentu trwa³o minimum dziewiêæ miesiêcy i by³o przeprowadzone w parafii za9 Zob. ibidem, 255267.
10 Zob. ibidem, 255.
11 Ibidem, 256.
12 Zob. ibidem.
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mieszkania ucznia. Spotkania kandydatów do bierzmowania nale¿y organizowaæ
przynajmniej raz na dwa tygodnie, przy czym Synod wyranie podkrela, ¿e nie
nale¿y tych spotkañ ograniczaæ jedynie do mszy w. Spotkania powinny odbywaæ
siê w ma³ych grupach licz¹cych do dwunastu osób; powinni prowadziæ je ksiê¿a
i osoby wieckie odpowiednio do tego przygotowane13. Za dopuszczenie do bierzmowania odpowiadaj¹ ksiê¿a proboszczowie, którzy powinni zawsze uwzglêdniaæ
opiniê katechetów na temat udzia³u m³odzie¿y w szkolnych lekcjach religii oraz braæ
pod uwagê zaanga¿owanie podczas przygotowañ prowadzonych w parafii14.
Synod zwraca szczególn¹ uwagê na katechezê uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i uwra¿liwia, aby tej katechezy nie ograniczaæ jedynie do lekcji religii, co
ma miejsce w wielu parafiach archidiecezji warmiñskiej. Zaleca siê, aby we
wszystkich parafiach organizowaæ m³odzie¿owe formy celebracji liturgicznych
oraz spotkania w ramach wspólnot i ruchów religijnych, ukierunkowane na pog³êbienie znajomoci podstawowych prawd wiary oraz pomoc w rozpoznaniu powo³ania do ¿ycia w ma³¿eñstwie, kap³añstwie lub zakonie. Zaleceniem koñcowym
jest, aby katechezê prowadziæ w klimacie dialogu, który bêdzie wprowadza³ m³odzie¿ w dojrza³¹ wiarê15.
W dokumencie synodalnym wskazano zadania odnosz¹ce siê do duszpasterstwa akademickiego, które powinno byæ prowadzone w ramach katechezy parafialnej we wszystkich parafiach, gdzie licznie zamieszkuje m³odzie¿ studiuj¹ca. Do
zadañ tych zaliczono wychowanie m³odych wiadomych katolików, odpowiedzialnych za losy Kocio³a i ojczyzny oraz wprowadzanie ich w apostolat osób wieckich16.
Synod dostrzega potrzebê szczególnego rodzaju katechezy parafialnej skierowanej do m³odzie¿y pozaszkolnej i pracuj¹cej. Katecheza ta winna nie tylko
pouczaæ, ale przede wszystkim inspirowaæ m³odych ludzi do duchowego rozwoju.
Nale¿y prowadziæ j¹ w ramach duszpasterstwa specjalistycznego lub poprzez
ma³e grupy czy ruchy kocielne17.
Synod najwiêcej miejsca powiêca katechezie doros³ych. Zwraca uwagê na
to, ¿e Koció³, aby móc rzetelnie realizowaæ zbawcz¹ wolê Boga wobec wspó³czesnego cz³owieka, zobowi¹zany jest do szczególnej troski o katechezê doros³ych, która powinna byæ dostosowana do ich mentalnoci, zainteresowañ i warunków ¿yciowych. Powinna ona mieæ charakter wspólnotowej refleksji, do której
13 Zaleceniem Synodu jest, aby powo³aæ Szko³ê Animatorów, której zadaniem bêdzie zorganizowanie formacji osób wieckich, przygotowuj¹cej do prowadzenia spotkañ z m³odzie¿¹ przed bierzmowaniem. Zob. ibidem, 258.
14 Zob. ibidem, 257259.
15 Zob. ibidem, 260-261.
16 Zob. ibidem, 262.
17 Zob. ibidem, 263.
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uczestnicy wnosz¹ swoje osobiste dowiadczenie, tak aby mog³a odwo³ywaæ siê
do istniej¹cych problemów w wietle Objawienia Bo¿ego, uwzglêdniaj¹c potrzebê
przekazywania ca³ego depozytu wiary. Synod zaleca, aby katechezê parafialn¹
doros³ych prowadziæ we wszystkich parafiach w ci¹gu ca³ego roku liturgicznego.
Postuluje, aby w ka¿dej parafii organizowaæ m.in.: celebracje liturgiczne po³¹czone z g³oszeniem s³owa; konferencje dla rodziców i chrzestnych; cykliczne spotkania
dla rodziców, których dzieci przygotowuj¹ siê do przyjêcia pierwszej Komunii w.
i bierzmowania; pielgrzymki do miejsc wiêtych z uwzglêdnieniem warmiñskich
sanktuariów; rekolekcje zamkniête; katechezy w ramach wspólnot i ruchów religijnych. Ponadto nale¿y poprzedziæ niedzieln¹ Eucharystiê sta³¹ krótk¹ konferencj¹ dotycz¹c¹ liturgii i godnego oraz owocnego w niej uczestnictwa18.
Ostatnim zaleceniem odnosz¹cym siê do katechezy parafialnej jest postulat,
aby przygotowaæ szczegó³owy program tej katechezy i wcielaæ go w ¿ycie na
terenie archidiecezji warmiñskiej19.
Podsumowaniem wskazañ dotycz¹cych katechezy parafialnej i podkreleniem jej istotnej roli jest nastêpuj¹ce stwierdzenie: Katecheza parafialna jest
podstawowym i naturalnym miejscem przepowiadania S³owa Bo¿ego. Jej g³ównym zadaniem jest budowanie wspólnoty parafialnej i doprowadzenie katechizowanych do pe³nej komunii z Bogiem20.

Wnioski i postulaty
Wielu autorów wskazuje liczne przyczyny niedocenienia parafii jako miejsca
katechezy, obarczaj¹c odpowiedzialnoci¹ g³ównie przemiany ostatnich dwudziestu lat, laicki styl ¿ycia znacznej czêci spo³eczeñstwa, materialistyczne i hedonistyczne podejcie wielu osób do ¿ycia. Istniej¹ jednak elementy kluczowe, które
pozwalaj¹ skupiæ uwagê na przyczynach istnienia tego zjawiska i sposobach
zaradzenia mu.
Istotn¹ kwesti¹ staje siê forma komunikacji, któr¹ pos³ugiwaæ siê bêdzie
katecheza przy parafii. Nale¿y zgodziæ siê z Marianem Zaj¹cem, który s³usznie
zauwa¿a, ¿e musi ona byæ bardziej uniwersalna, daj¹ca mo¿liwoæ odnalezienia
siê w parafii wszystkim wierz¹cym21 . Osi¹gniêcia komunikacji nale¿y przenosiæ
na grunt katechezy w taki sposób, aby dochowaæ wiernoci Bo¿emu Orêdziu,
18
19
20
21

Zob. ibidem, 264266.
Zob. ibidem, 267.
Ibidem, 254.
Zob. M. Zaj¹c, Parafia miejscem katechezy, w: S. Kulpaczyñski (red.), Miejsca katechezy.
Rodzina, parafia, szko³a, Lublin 2005, s. 92.
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dostrzegaj¹c przy tym potrzeby i oczekiwania wspó³czesnego cz³owieka. Wskazuj¹c jednak na znaczenie komunikacji interpersonalnej w katechezie parafialnej,
a tak¿e i szkolnej, nale¿y pamiêtaæ, aby nie popaæ w skrajnoæ i nie przekszta³ciæ
katechezy jedynie w idealn¹ formê komunikacji. Powsta³oby wówczas niebezpieczeñstwo sp³ycenia orêdzia  katecheza zosta³aby sprowadzona jedynie do odpowiedniej socjotechniki, która w rzeczywistoci mog³aby staæ siê form¹ manipulacji. Co prawda, nie sposób nie doceniæ walorów komunikacji i warto o nich
przypominaæ. Roztropnym wyjciem w tej sytuacji wydaje siê byæ kompromis,
który proponuje Heinz Lemmerman: ,,dobra treæ i dobra forma rokuje skutecznoæ przekazu22. Zagadnienie komunikacji w katechezie szeroko opisuje Ryszard Czekalski w ksi¹¿ce zatytu³owanej Katecheza komunikacj¹ wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej. Autor zmierzy³ siê z pytaniem o mo¿liwoæ
nowego ujêcia katechezy, rozumianej jako komunikacja wiary i szeroko zarysowa³
podstawowe czynniki warunkuj¹ce poprawnoæ katechetycznej komunikacji (treci, rodowiska i rodki umo¿liwiaj¹ce jej zaistnienie)23.
Odpowiedzialnoæ za katechizacjê w parafii spoczywa w pierwszym rzêdzie
na proboszczu24, który powinien troszczyæ siê o w³aciw¹ organizacjê i poziom
katechezy parafialnej i szkolnej25. Dlatego warto postawiæ pytanie o kwalifikacje
ksiê¿y  kandydatów na proboszczów. Warto wskazaæ odpowiednie w³aciwoci
charakteru, które powinien mieæ sprawuj¹cy kierownicz¹ funkcjê w parafii oraz
zastanowiæ siê nad cechami i kwalifikacjami decyduj¹cymi o powodzeniu pracy
duszpasterskiej. Prawie trzydzieci lat temu podj¹³ siê tego tematu Janusz Mariañski w publikacji zatytu³owanej: ¯yæ parafi¹26. Oprócz uznanych powszechnie walorów osób kieruj¹cych zespo³ami ludzkimi, mo¿na wyró¿niæ tak¿e zespó³
cech charakterystycznych dla proboszcza  pasterza wspólnoty parafialnej, która jest istotnym miejscem prowadzenia katechizacji. Wród tych cech Mariañski
wymienia:
22
23

H. Lemmerman, Szko³a retoryki, Wroc³aw 1995, s. 80.
Zob. R. Czekalski, Katecheza komunikacj¹ wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej,
P³ock 2006.
24 Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 776-777) nak³ada na proboszcza nastêpuj¹ce zadania
odnonie do katechezy: troska o prowadzenie katechezy przygotowuj¹cej do uczestnictwa w sakramentach; zorganizowanie nauczania katechetycznego, trwaj¹cego odpowiedni okres, dla dzieci w celu zapewnienia im w³aciwego przygotowania do pierwszego przyjêcia sakramentu pokuty, Najwiêtszej Eucharystii i bierzmowania; zatroszczenie siê o to, by dzieci po przyjêciu pierwszej Komunii wiêtej w dalszym
ci¹gu pog³êbia³y sw¹ formacjê katechetyczn¹; objêcie katechizacj¹ osób upoledzonych fizycznie
i umys³owo; wprowadzenie ró¿nych form katechezy dla m³odzie¿y i doros³ych w celu owiecenia
i pog³êbienia ich wiary.
25 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego w Polsce,
Kraków 2001, 140.
26 Zob. J. Mariañski, ¯yæ parafi¹, Wroc³aw 1984.
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1. Umiejêtnoæ koncentracji na sprawach istotnych. Nie da siê wykonywaæ
wszystkiego i za wszystkich. Proboszcz powinien wybieraæ priorytety, widzieæ
ca³oæ spraw i koncentrowaæ siê na problemach w danej chwili najwa¿niejszych.
2. Zdolnoæ sprawnego podejmowania decyzji. Wi¹¿e siê ona z samodzielnoci¹ i odpowiedzialnoci¹ za podejmowane dzia³ania. Osoba niezdolna do podejmowania w odpowiednim czasie wa¿nych decyzji nie nadaje siê na kierownicze
stanowisko w parafii.
3. Pozytywne cechy charakteru. Chodzi tu o cnoty kardynalne (roztropnoæ, sprawiedliwoæ, umiarkowanie, mêstwo) oraz takie cechy, jak: prawoæ,
prawdomównoæ, poczucie sprawiedliwoci, odpowiedzialnoæ za innych.
4. Umiejêtnoæ doboru w³aciwych wspó³pracowników.
5. Permanentne kszta³cenie siê. Konieczna jest sta³a formacja i dokszta³canie siê w zakresie teologii, duszpasterstwa, katechetyki itp.
6. Umiejêtnoæ w³aciwej komunikacji i przekazu informacji. Proboszcz powinien wiedzieæ, co wa¿nego dzieje siê w parafii i równoczenie informowaæ
wspó³pracowników o wa¿nych sprawach parafialnych.
7. Zdolnoæ zaufania samemu sobie. Przewiadczenie, ¿e idzie siê we w³aciwym kierunku, optymizm niepoddaj¹cy siê rezygnacji  to cechy opieraj¹ce siê
nie tylko na przes³ankach czysto ludzkich, ale wynikaj¹ce z inspiracji Stwórcy27.
Chocia¿ trudno mówiæ o jednolitym modelu wizerunku proboszcza, to jednak
przytoczone cechy przewodnika wspólnoty parafialnej w du¿ym stopniu umo¿liwiaj¹ w³aciwe pe³nienie pos³ugi i s¹ gwarancj¹, ¿e katecheza parafialna bêdzie
skutecznym narzêdziem ewangelizacji.

Zakończenie
Na zakoñczenie warto postawiæ pytanie: czy parafia rozumiana jako miejsce
realizacji katechezy udwignie ciê¿ar pok³adanych w niej nadziei? Wskazania
Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmiñskiej, dokumenty Kocio³a oraz literatura katechetyczna nie oznaczaj¹ jeszcze, ¿e bêd¹ one analizowane i wprowadzane
w ¿ycie. Posiadanie nowoczesnej infrastruktury parafialnej z piêknymi wi¹tyniami i wyremontowanymi salami spotkañ samoczynnie nie zmieni religijnoci i nie
pog³êbi wiary parafian. Nale¿y pok³adaæ nadziejê, ¿e wspó³czesne próby o¿ywienia parafii jako orodka katechezy z pewnoci¹ w perspektywie wieloletniej przynios¹ pozytywne skutki. Dlatego ju¿ dzi nale¿y sprostaæ wymaganiom Synodu,
wcielaj¹c je w ¿ycie. Konieczne s¹ konkretne decyzje i dzia³ania po stronie
27

Ibidem, s. 144145.
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wieckich i duchownych, dziêki którym katecheza nie bêdzie tylko szuka³a godnego miejsca dla siebie w parafii, ale stanie siê istotnym elementem ewangelizacji
w pos³udze Kocio³a i zacznie autentycznie umacniaæ to¿samoæ chrzecijañsk¹,
pomagaæ ¿yæ wartociami Ewangelii. Nale¿y pok³adaæ nadziejê, ¿e trwaj¹ca
obecnie w archidiecezji warmiñskiej ewangelizacja28 niew¹tpliwie przyczyni siê
do o¿ywienia katechezy parafialnej.
THE PARISH CATECHESIS IN THE ARCHDIOCESE OF WARMIA
– STATE (OCTOBER 2012) AND CHALLENGES IN THE FUTURE
(SUMMARY)

The author of the article uses statistical data to present various forms of parish catechesis
that are conducted today in the Archdiocese of Warmia. Then, referring to both the documents of
The First (XIV) Synod of the Archdiocese of Warmia and subject literature, the author reflects on
parish catechesis, which is necessary to make a parish a proper and successful place of adult, youth
and children catechesis.

DIE KATECHESE IN DEN PFARREIEN DER ERZDIÖZESE ERMLAND
– STAND (OKTOBER 2012) UND DIE HERAUSFORDERUNGEN
IN DER ZUKUNFT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Autor des Artikels präsentiert auf der Grundlage von statistischen Daten Formen der
modernen Pfarrkatechese in der Erzdiözese Ermland. Gestützt auf die Dokumente der Ersten (XIV.)
Synode der Erzdiözese Ermland und themenbezogener Literatur unterzieht er anschließend die
Pfarrkatechese einer Reflexion, die notwendig ist, damit die Pfarrei in immer größerem Maße ein Ort
der Katechese für Erwachsene, Jugendliche und Kinder werden kann.

28

Zob. H. Tryk, Ruszy³y rekolekcje ewangelizacyjne, http://ewangelizacja.archwarmia.pl/aktual-

