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Wstęp
Papie¿ Jan Pawe³ II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae pisze:
Chocia¿ prawd¹ jest, ¿e katecheza mo¿e byæ wszêdzie prowadzona, to jednak
muszê podkreliæ [ ] ¿e wspólnota parafialna, jako zajmuj¹ca szczególne miejsce, powinna pozostaæ krzewicielk¹ i inspiratork¹ katechezy. [ ] Podsumowuj¹c  bez monopolizowania i uniformizmu  parafia, jak powiedzia³em wy¿ej,
powinna pozostaæ pierwszoplanowym miejscem katechizacji1.
Podobnie, nawi¹zuj¹c do przytoczonego fragmentu Catechesi tradendae,
redaktorzy Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji przypominaj¹, ¿e parafia jest
niew¹tpliwie najbardziej znacz¹cym miejscem, w którym formuje siê i ¿yje
wspólnota chrzecijañska. [ ] Jest ona ponadto zwyczajnym rodowiskiem,
w którym rodzi siê i wzrasta wiara. Stanowi wiêc bardzo odpowiedni¹ przestrzeñ
wspólnotow¹ do tego, by realizowana w niej pos³uga s³owa by³a równoczenie
nauczaniem, wychowaniem i ¿ywym dowiadczeniem. [ ] Mimo to parafia
[ ] powinna [ ] pozostaæ »krzewicielk¹ i inspiratork¹ katechezy«, chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e w pewnych okolicznociach nie mo¿e byæ orodkiem ca³ej eklezjalnej funkcji katechizacji i ¿e potrzebuje zintegrowania z innymi instytucjami2.
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr hab. Jerzy Adamczyk, Wy¿sze Seminarium Duchowne w Radomiu,
ul. M³yñska 23/25, 26-600 Radom, ksjerzyad@wp.pl.
1 Jan Pawe³ II Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae
(16 padziernika 1979), nr 67, w: Katecheza po Soborze Watykañskim II w wietle dokumentów Kocio³a,
cz. II, W. Kubik (red.), Warszawa 1985, s. 146217 (dalej: CT).
2 Congregazione per il Clero, Direttorio Generale per la Catechesi (15 agosto 1997), nr 257,
Libreria Editrice Vaticana 1997, tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium Ogólne
o Katechizacji, Poznañ 1998 (dalej: DOK).
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Zatem, co oczywiste, tak¿e prawodawcy kocielni przypisuj¹ podstawowe
znaczenie parafii jako szczególnemu miejscu i rodowisku, w którym dokonuje
siê nauczanie katechetyczne. W niniejszym tekcie autor podejmuje kwestiê katechizacji parafialnej w aspekcie kanonicznym i próbuje odpowiedzieæ na pytanie, jak winna wygl¹daæ katechizacja w parafii w optyce przepisów kocielnych.

1. Parafia jako podstawowe środowisko katechetyczne
Wed³ug kan. 515 § 1 parafia jest okrelon¹ wspólnot¹ wiernych, utworzon¹ na sposób sta³y w Kociele partykularnym, nad któr¹ pastersk¹ pieczê, pod
w³adz¹ biskupa diecezjalnego, powierza siê proboszczowi jako jej w³asnemu
pasterzowi3. Na czele parafii stoi proboszcz jako w³asny pasterz zleconej sobie
parafii. Podejmuje on pastersk¹ troskê o powierzon¹ mu wspólnotê pod w³adz¹
biskupa diecezjalnego. Powo³any jest do uczestnictwa w pos³udze Chrystusa,
a¿eby dla tej¿e wspólnoty wykonywa³ zadania nauczania, uwiêcania i kierowania, przy wspó³pracy tak¿e innych prezbiterów i diakonów oraz nios¹cych pomoc wiernych wieckich, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego4.
Proboszcz jest w³asnym pasterzem (pastor) powierzonych sobie wiernych.
Okrelenie w³asny podkrela bliski i personalny zwi¹zek  pewnego rodzaju
zalubiny  pasterza z parafi¹5. Proboszcz jest ustanowiony dla parafii, wspólnota parafialna ma st¹d prawo domagania siê od niego pos³ugi w zakresie
nauczania, uwiêcania i rz¹dzenia pasterskiego. Jest on pasterzem w³asnym
w tym sensie, ¿e uprawnienia i obowi¹zki, jakie odnosz¹ siê do niego, otrzymuje
za porednictwem urzêdu powierzonego mu przez biskupa diecezjalnego6.
Proboszcz swoje zadania wykonuje wspó³pracuj¹c z innymi prezbiterami
i diakonami oraz nios¹cymi pomoc wiernymi wieckimi, zgodnie z przepisami
prawa7. Prezbiter razem ze wspó³pracownikami wykonuje dla parafii zadania
nauczania, uwiêcania i kierowania, gdy¿ podstawowym elementem koncepcji
parafii jest duszpasterska troska [ ] przejawiaj¹ca siê g³ównie w g³oszeniu
3

Parafia jest to konkretna spo³ecznoæ wiernych, communitas christifidelium, ustanowiona na
sta³e w obrêbie Kocio³a partykularnego i powierzona pasterskiej pieczy proboszcza, jako jej pasterza
podporz¹dkowanego w³adzy biskupa diecezjalnego. Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Instrukcja Kap³an, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, (4 sierpnia 2002), nr 18, Poznañ 2002.
4 Por. kan. 519 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (dalej: KPK).
5 Por. J. Bakalarz, Model parafii w wietle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Koció³
i Prawo, t. 7, s. 149.
6 Por. J. Krukowski (red.), Komentarz do kan. 519, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, T. 2, Ks. II (1). Lud Bo¿y, Poznañ 2005, s. 417418.
7 Por. kan. 519 KPK.
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Bo¿ego s³owa, sprawowaniu sakramentów i pasterskim kierownictwie wspólnot¹8. St¹d parafia jest te¿ uprzywilejowanym miejscem g³oszenia S³owa Bo¿ego9. Istotn¹ form¹ pos³ugi s³owa Bo¿ego w parafii jest katechizacja10, co
uwypukla kan. 528, w myl którego proboszcz jest obowi¹zany zatroszczyæ
siê o to, a¿eby przebywaj¹cym w parafii g³oszone by³o nieska¿one s³owo Bo¿e.
St¹d zabiega o to, by wierni byli w³aciwie o prawdach wiary pouczeni, zw³aszcza przez [ ] nauczanie katechetyczne11.
Parafia nie jest jedynym miejscem, gdzie realizuje siê katecheza, bowiem
trzeba przyznaæ, ¿e w pewnych okolicznociach nie mo¿e byæ ona orodkiem
ca³ej eklezjalnej funkcji katechizacji i ¿e potrzebuje zintegrowania z innymi instytucjami12 oraz, ¿e prawd¹ jest, ¿e katecheza mo¿e byæ wszêdzie prowadzona13, to jednak parafia powinna pozostaæ krzewicielk¹ i inspiratork¹ katechezy14. Jest wiêc parafia pierwszoplanowym miejscem katechizacji15,
zwyczajnym rodowiskiem, w którym rodzi siê i wzrasta wiara. Stanowi wiêc
bardzo odpowiedni¹ przestrzeñ wspólnotow¹ do tego, by realizowana w niej
pos³uga s³owa by³a równoczenie nauczaniem, wychowaniem i ¿ywym dowiadczeniem16.
Na parafiê, jako strukturê prawn¹, w ramach której ma miejsce nauczanie
katechetyczne wskazuje wiele przepisów kocielnych. Wspomniany kan. 528 § 1
zobowi¹zuje proboszcza do troski o to, a¿eby wierni byli w³aciwie o praw8 Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nr 19; por. J. Bakalarz, Model parafii, s. 149.
9 Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nr 4.
10 Do g³oszenia nauki chrzecijañskiej nale¿y stosowaæ ró¿ne dostêpne rodki, zw³aszcza przepowiadanie i nauczanie katechetyczne, które zajmuj¹ zawsze naczelne miejsce. Kan. 761 KPK.
11 Kan. 528, który podkrela odpowiedzialnoæ proboszcza za g³oszenie Bo¿ego s³owa i za
przekazywanie autentycznej nauki katolickiej, wymienia wyranie homiliê i nauczanie katechetyczne.
Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nr 20.
12 DOK, nr 258.
13 CT, nr 67. Komunia Kocio³a powszechnego i Kocio³ów partykularnych ujawnia siê i uwidacznia w bogatej ró¿norodnoci okrelonych wspólnot chrzecijañskich, w których chrzecijanie rodz¹
siê do wiary, wychowuj¹ siê i ¿yj¹: rodzina, parafia, szko³a katolicka, stowarzyszenia i ruchy chrzecijañskie, kocielne wspólnoty podstawowe... S¹ one «miejscami» katechezy, to znaczy przestrzeniami
wspólnotowymi, w których realizuje siê katecheza o inspiracji katechumenalnej i katecheza sta³a. DOK,
nr 253. Na ró¿ne miejsca prowadzenia katechizacji wskazuje porednio kan. 773 KPK, gdzie prawodawca przypomina, i¿ w³asnym i powa¿nym obowi¹zkiem, zw³aszcza duszpasterzy, jest troska o katechizacjê ludu chrzecijañskiego. Wszyscy duszpasterze winni troszczyæ siê o katechizacjê, a wiêc nie tylko
proboszcz, ale i kapelani, rektorzy kocio³ów, moderatorzy stowarzyszeñ, prefekci szkolni, rektorzy
sanktuariów itd.; zob. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa, Roma 1988, s. 65.
14 CT, nr 67. Parafia powinna wiêc nadal »pozostaæ krzewicielk¹ i inspiratork¹ katechezy«.
DOK, nr 257.
15 CT, nr 67.
16 DOK, nr 257.
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dach wiary pouczeni, zw³aszcza przez g³oszenie homilii [ ] oraz przez nauczanie katechetyczne. Tak¿e kan. 776 postanawia, ¿e z racji swej funkcji, proboszcz obowi¹zany jest troszczyæ siê o nauczanie katechetyczne doros³ych,
m³odzie¿y i dzieci. Dla osi¹gniêcia tego celu powinien skorzystaæ ze wspó³pracy
duchownych przydzielonych do parafii, cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego oraz stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego17 oraz uwzglêdniaj¹c normy
wydane przez biskupa diecezjalnego, proboszcz ma w szczególny sposób
troszczyæ siê18 o katechizacje ró¿nych kategorii wiernych.
Parafia jest tak¿e podstawowym miejscem katechetycznego przygotowania
do w³aciwego przyjêcia sakramentów. W tej materii kan. 843 § 2 postanawia,
¿e duszpasterze oraz inni wierni, w ramach w³asnej funkcji kocielnej, maj¹
obowi¹zek troszczyæ siê, aby ci, którzy prosz¹ o sakramenty, byli do ich przyjêcia przygotowani przez odpowiedni¹ ewangelizacjê i katechezê, z uwzglêdnieniem norm wydanych przez kompetentn¹ w³adzê19 oraz duszpasterze maj¹
obowi¹zek troszczyæ siê o to, aby w³asna wspólnota kocielna wiadczy³a pomoc wiernym, dziêki której stan ma³¿eñski zachowa ducha chrzecijañskiego
i bêdzie siê doskonali³. Ta pomoc winna byæ udzielana przede wszystkim poprzez przepowiadanie, katechezê odpowiednio przystosowan¹ dla ma³oletnich,
m³odzie¿y i starszych, tak¿e przy u¿yciu rodków spo³ecznego przekazu, dziêki
czemu wierni otrzymaj¹ pouczenie o znaczeniu ma³¿eñstwa chrzecijañskiego,
jak równie¿ o obowi¹zkach ma³¿onków i chrzecijañskich rodziców20.
Tak¿e normy pozakodeksowe wskazuj¹ na parafiê jako miejsce katechizacji. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji przypomina, ¿e »parafia jest w dalszym ci¹gu miejscem, w którym chrzecijanie, nawet nie praktykuj¹cy, z³¹czeni
s¹ cis³ymi wiêzami«. Powinna wiêc ona nadal »pozostaæ krzewicielk¹ i inspiratork¹ katechezy«, chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e w pewnych okolicznociach nie
mo¿e byæ orodkiem ca³ej eklezjalnej funkcji katechizacji i ¿e potrzebuje zintegrowania z innymi instytucjami21. Ten sam dokument zawiera tak¿e inne zapisy
tycz¹ce siê katechezy parafialnej, takie jak: podobnie trzeba stwierdziæ, ¿e
ruchy i stowarzyszenia, jeli chodzi o katechezê, nie s¹ zwyk³¹ alternatyw¹ dla
parafii, gdy¿ ta jest podstawow¹ wspólnot¹ wychowuj¹c¹22, do najwa¿niejszych zadañ diecezjalnego Referatu katechetycznego nale¿y rozwijanie i popieranie instytucji cile katechetycznych w diecezji (katechumenat chrzcielny, kate17 Por. J. Fuentes, Comentario al can. 776, w: A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.),
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. 3, cz. I, Pamplona 2002, s. 145146.
18 Kan. 777 KPK.
19 Por. J. Fuentes, Comentario al can. 776, s. 147.
20 Kan. 1063, nr 1 KPK.
21 DOK, nr 257.
22 DOK, nr 262; por. nr 266.
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cheza parafialna, grupa odpowiedzialnych za katechezê), które s¹ jakby »podstawowymi komórkami« dzia³alnoci katechetycznej23. Wed³ug Dyrektorium
o pasterskiej pos³udze biskupów Apostolorum Successores wieccy mog¹ byæ
zaproszeni do wspó³pracy z pasterzami, zgodnie z w³asnym stanem, w ró¿nych
dziedzinach, szczególnie w [ ] parafialnej pracy katechetycznej24.
O katechezie parafialnej mówi tak¿e Instrukcja Kap³an, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej w nastêpuj¹cych s³owach: kan. 528, który podkrela
odpowiedzialnoæ proboszcza za g³oszenie Bo¿ego s³owa i za przekazywanie
autentycznej nauki katolickiej, wymienia wyranie homiliê i nauczanie katechetyczne25.
Na parafialne nauczanie katechetyczne wskazuje tak¿e Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu diakonów sta³ych Diaconatus originem w nastêpuj¹cych s³owach: diakoni, [w celu realizacji nowej ewangelizacji  J.A] oprócz udzia³u
w diecezjalnych i parafialnych programach katechizacji, ewangelizacji i przygotowania do sakramentów, przekazuj¹ S³owo Bo¿e rodowiskom zawodowym26.

2. Podmiot aktywny nauczania katechetycznego w parafii
Funkcja katechetyczna proboszcza jest bardzo wa¿na, st¹d i obowi¹zki
z niej wynikaj¹ce, jasno okrelone przez prawo, s¹ donios³e. Jednym z zasadniczych zadañ wspomnianego duszpasterza jest zapewnienie realizacji nauczania
katechetycznego w jego parafii. Nie oznacza to, ¿e proboszcz ma sam nauczaæ
katechizmu, lecz jest odpowiedzialny za zorganizowanie katechezy parafialnej,
zwracaj¹c siê o pomoc do tych wszystkich, którzy mog¹ wspó³pracowaæ w tym
parafialnym zadaniu27. W kan. 776 przypomina siê, aby w wype³nianiu misji
katechetycznej proboszcz skorzysta³ ze wspó³pracy wiernych. Kodeks konkretnie wskazuje, aby zwróci³ siê o wspó³pracê do duchownych przydzielonych do
23
24

DOK, nr 266 e.
Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej pos³udze biskupów Apostolorum
Successores (22 lutego 2004), nr 111, Kielce 2005 (dalej: AS); por. ibidem, nr 130,
25 Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nr 20.
26 Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu diakonów sta³ych, Diaconatus originem, (22 lutego 1998), nr 26, Watykan 1998; por. nr 33.
27 Kan. 528, który podkrela odpowiedzialnoæ proboszcza za g³oszenie Bo¿ego s³owa i za
przekazywanie autentycznej nauki katolickiej, wymienia wyranie homiliê i nauczanie katechetyczne [ ]
Logiczne jest, ¿e wykonywanie wszystkich tych zadañ nie bêdzie osobistym obowi¹zkiem samego
proboszcza. Jego powinnoci¹ jest czuwanie nad ich w³aciwym wykonaniem w parafii, zgodnie
z prawowit¹ nauk¹ i kocieln¹ dyscyplin¹, stosownie do okolicznoci i przy za³o¿eniu osobistej odpowiedzialnoci proboszcza. Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nr 20.
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parafii, cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego oraz stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego, jak równie¿ wiernych wieckich, g³ównie katechetów28. Oznacza
to, ¿e wszyscy wierni mog¹ mieæ udzia³ w odpowiedzialnoci katechetycznej
proboszczów, ka¿dy w miarê swoich mo¿liwoci i kompetencji29. Potwierdza to
zapis Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji: prezbiter, a w szczególnoci proboszcz, ma nastêpuj¹ce zadania w dziedzinie katechezy: wzbudzaæ we wspólnocie
chrzecijañskiej zmys³ wspólnej odpowiedzialnoci w stosunku do katechezy, jako
zadania dotycz¹cego wszystkich, jak równie¿ uznanie i dowartociowanie katechetów i ich misji; troszczyæ siê o gruntowne przygotowanie katechezy i jej
odpowiednie zaprogramowanie, odwo³uj¹c siê do czynnego uczestnictwa samych katechetów, oraz staraæ siê o to, by by³a ona »w³aciwie zorganizowana...
i pokierowana«; wzbudzaæ powo³ania do pos³ugi katechetycznej i jako katecheta
katechetów troszczyæ siê o ich formacjê, powiêcaj¹c temu zadaniu najwy¿sz¹
uwagê30.
Gdy proboszcz zwróci siê do wymienionych osób z prob¹ o wspó³pracê
w katechizacji w parafii, to wed³ug kan. 776, jeli tylko nie podlegaj¹ prawnej
przeszkodzie, powinni chêtnie spieszyæ z pomoc¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e choæ
wierni winni respektowaæ dzia³anie ministerialne, jakim jest katechizacja parafialna, niemniej jednak kocielne prawo powszechne nie nak³ada na wszystkich
katolików obowi¹zku prawnego czynnej wspó³pracy w katechezie organizowanej w ich parafii. Wyra¿enie omnes [...] operam suam libenter praestare ne
renuant31 jest wezwaniem do wype³nienia obowi¹zku moralnego. O obowi¹zku
prawnym mo¿na mówiæ jedynie w odniesieniu do tych wiernych, którzy, bêd¹c
wiêtymi szafarzami, mog¹ byæ zobowi¹zywani i maj¹ obowi¹zek  chyba ¿e
usprawiedliwia ich prawnie uznana przeszkoda  przyj¹æ i wiernie wype³niæ
zadanie powierzone im przez w³asnego ordynariusza32.
28

Wezwanie do aktywnego uczestnictwa wszystkich wiernych w misji Kocio³a nie pozosta³o
bez echa. Synod Biskupów obraduj¹cy w 1987 r. stwierdzi³, i¿ »Duch wiêty nieprzerwanie odnawia³
m³odoæ Kocio³a, budz¹c w wielu wieckich nowe energie wiêtoci i wspó³uczestnictwa. wiadcz¹
o tym miêdzy innymi: nowy styl wspó³pracy miêdzy kap³anami, zakonnikami i wieckimi; czynny udzia³
wieckich w liturgii, w g³oszeniu s³owa Bo¿ego i w katechezie«. Ró¿ne Dykasterie Kurii Rzymskiej,
Instrukcja Ecclesiae de mysterio (15 sierpnia 1997), Wprowadzenie, LOsservatore Romano (wydanie
polskie) 19 (1998), nr 12, s. 3040 (dalej: Edm); por. J. Fuentes, Comentario al can. 776, s. 146; por.
A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Roma 2001, s. 94.
29 Por. M. Morgante, La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Milano 1985, s. 40.
30 DOK, nr 225.
31 Kan. 776 KPK.
32 Kan. 274 § 2; por. kan. 757 KPK. O obowi¹zku duchownych przyjêcia odpowiedzialnoci
katechetycznej w dawnym prawie mówi konstytucja Benedykta XIV Etsi minime. Papie¿ przypomina, ¿e
szczególnym zadaniem biskupów jest przedstawianie w sposób jasny i metodyczny doktryny chrzecijañskiej. Powinni oni powiêciæ siê tej pracy, szczególnie wa¿nej, z ca³¹ trosk¹ i pilnoci¹. Bêd¹ oni spe³niaæ
to zadanie tak¿e poza czasem wizytacji pasterskiej, przekazuj¹c zdrow¹ doktrynê wiernym, dokonuj¹c
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Gdy idzie konkretnie o urzêdowych katechetów w parafii, bêd¹cych podmiotem aktywnym parafialnego nauczania katechetycznego, to w pierwszym
rz¹dzie s¹ nimi duchowni33. Prezbiter, jako wspó³pracownik Biskupa i pos³any
przez niego, jest odpowiedzialny za o¿ywianie, koordynowanie dzia³alnoci katechetycznej i kierowanie ni¹ we wspólnocie, która zosta³a mu powierzona34.
W³aciwa prezbiterowi funkcja w dziedzinie katechizacji wynika z sakramentu
wiêceñ. Przez wiêcenia, na mocy namaszczenia Ducha wiêtego, prezbiterzy upodabniaj¹ siê do Chrystusa Kap³ana, jako s³udzy G³owy, by kszta³towaæ
i budowaæ ca³e Cia³o, którym jest Koció³, jako wspó³pracownicy stanu
biskupiego. W odniesieniu do katechizacji sakrament wiêceñ ustanawia prezbiterów wychowawcami w wierze. Troszcz¹ siê wiêc oni o to, by wierni
nale¿¹cy do wspólnoty odpowiednio siê formowali i osi¹gnêli dojrza³oæ chrzecijañsk¹35.
Pierwszym duchownym, który jest g³ównym nauczaj¹cym i organizatorem
katechizacji jest proboszcz, bêd¹cy katechet¹ katechetów36. Jest on obowi¹zany zatroszczyæ siê, aby wierni byli w³aciwie o prawdach wiary pouczeni,
zw³aszcza przez nauczanie katechetyczne37. Jest jasne, ¿e wykonywanie tego
zadania nie bêdzie wy³¹cznie osobistym obowi¹zkiem samego proboszcza. Jego
powinnoci¹ jest czuwanie nad ich w³aciwym wykonaniem w parafii, zgodnie
z prawowit¹ nauk¹ i kocieln¹ dyscyplin¹, stosownie do okolicznoci i przy
za³o¿eniu osobistej odpowiedzialnoci proboszcza za nauczanie katechetyczne.
Niektóre inne funkcje, na przyk³ad katechizacja, mog¹ byæ tak¿e na sposób
sta³y pe³nione przez odpowiednio przygotowanych wiernych wieckich, którzy
trzymaj¹ siê prawowiernej nauki i wiod¹ wzorowe ¿ycie chrzecijañskie, przy
tego przez pytanie ch³opców i dziewcz¹t o rzeczy wys³uchane oraz bêd¹ ilustrowaæ swoimi s³owami
tajemnice naszej religii. To bêdzie bardzo po¿yteczne dla trzody jemu powierzonej, i jego przyk³ad bêdzie
pobudzaæ innych do uprawiania ze wszystkich si³ winnicy Pana Zastêpów. Tak jak wielcy biskupi Karol
Boromeusz czy Franciszek Salezy, nie bêd¹c w stanie osobicie wykonaæ tego zadania, przeznaczali do
wype³niania tego powa¿nego obowi¹zku wikariuszy wybranych sporód kanoników albo kap³anów, tak
biskupi dla wychowania m³odzie¿y zgodnie z podstawowymi prawdami wiary i obowi¹zkami wynikaj¹cymi
z religii maj¹ wybieraæ swoich zastêpców do tego zadania. Owi zastêpcy, szczególnie proboszczowie
i wikariusze maj¹ wype³niaæ dwa podstawowe obowi¹zki na³o¿one na duszpasterzy przez Sobór Trydencki:
pierwszy  przepowiadanie s³owa Bo¿ego w dni wi¹teczne i drugi  pouczanie o podstawowych prawdach
wiary dzieci i tych, którzy nie znaj¹ Prawa Bo¿ego. Por. Benedicto XIV, Constitutio Etsi minime (7 februarii
1742), nr 25, w: CIC Fontes  Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. I, ed. P. Gasparri, I. Seredi, Roma
1926, s. 715720; por. kan. 476 § 6, 1333, 1334 KPK 1917; por. J. Fuentes, Comentario al can. 776, s. 146.
33 Por. J. Fuentes, Comentario al can. 776, s. 148.
34 Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów (31 stycznia
1994), nr 47, Città del Vaticano 1994.
35 Por. DOK, nr 224; por. Congregatio pro Clericis, Directtorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium Diaconatus originem, nr 25.
36 DOK, nr 225; kan. 528 § 1, 776 KPK; por. M. Morgante, La parrocchia, s. 45.
37 Por. kan. 528 § 1 KPK.

132

Ks. Jerzy Adamczyk
Teologia

czym duszpasterz [proboszcz  J.A.] winien zawsze pozostawaæ w osobistym
kontakcie z katechizowanymi38.
Oprócz proboszcza podmiotem aktywnym katechizacji parafialnej s¹ duchowni przydzieleni do parafii39. W pierwszym rzêdzie s¹ to wikariusze parafialni, bêd¹cy wikariuszami proboszcza40. Przydzielani s¹ oni proboszczowi, ilekroæ wydaje siê to konieczne lub po¿yteczne do w³aciwego wype³niania
pasterskiej pos³ugi w parafii, jako wspó³pracownicy proboszcza i uczestnicy
jego troski, którzy wspóln¹ z proboszczem rad¹ i gorliwoci¹ oraz pod jego
w³adz¹ wykonuj¹ dzie³o pasterskiej pos³ugi41. S¹ oni przeznaczeni do wykonywania pod w³adz¹ proboszcza dzie³a pasterskiej pos³ugi, w tym katechizacji
parafialnej. Kan. 548 § 3 dodaje, ¿e za wykonanie wspólnymi si³ami pos³ugi,
np. katechizacji, s¹ odpowiedzialni obaj ci duszpasterze. Wyrazem dowartociowania urzêdu wikariusza parafialnego jest postanowienie kan. 548 § 2, zgodnie
z którym, jeli biskup czego innego nie zastrzeg³, wikariusz z racji urzêdu jest
obowi¹zany wspomagaæ proboszcza w ca³ej pos³udze parafialnej, z wyj¹tkiem
odprawiania Mszy w. za lud, a tak¿e zgodnie z prawem zastêpowaæ proboszcza, gdy sprawa tego wymaga. Obowi¹zki i uprawnienia wikariusza parafialnego okrelone s¹, oprócz w³aciwych kanonów Kodeksu, statutami diecezjalnymi, tak¿e pismem nominacyjnym biskupa diecezjalnego; wszystkie szczegó³y s¹
zawarte w konkretnym poleceniu proboszcza, który zaleca wikariuszowi realizacjê dzie³a katechetycznego w parafii42. Tak¿e w kwestii nauczania katechetycznego wikariusz parafialny przedstawia regularnie proboszczowi zamierzone lub
podjête poczynania pasterskie43.
Wspó³pracownikami proboszcza w katechizacji parafialnej s¹ te¿ inni prezbiterzy, którzy na terenie parafii pe³ni¹ funkcje: rektora kocio³a44, kapelana45,
duszpasterza migrantów46 czy inne zadania apostolskie w innych parafiach47.
38

le, nr 20.
39
40

Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchia-

Por. kan. 776 KPK.
Proboszcz, z pomoc¹ wikariuszy i innych prezbiterów przypisanych do parafii, uobecnia
w okrelonej wspólnocie diecezji wielowymiarow¹ pos³ugê biskupa: nauczyciela, kap³ana i pasterza.
AS, nr 213, por. nr 211.
41 Por. kan. 545 § 1 KPK.
42 Por. kan. 548 § 1; kan. 776 KPK.
43 Kan. 548 § 3 KPK.
44 Kan. 556-563 KPK.
45 Kan. 564-572 KPK. To, co siê mówi o proboszczu, przez analogiê i w szerokiej mierze obejmuj¹cej
obowi¹zek duszpasterskiego przewodnictwa, odnosi siê tak¿e do tych kap³anów, którzy wiadcz¹ jak¹kolwiek
pomoc w parafii i pe³ni¹ ró¿ne specyficzne funkcje duszpasterskie, na przyk³ad w zak³adach karnych,
w domach opieki, na uniwersytetach i w szko³ach, w duszpasterstwie migrantów i cudzoziemców itd.
Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nr 18.
46 Kan. 568 KPK.
47 Por. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, s. 94.
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W pewnym sensie wa¿nymi wspó³pracownikami (w dziedzinie katechizacji
parafialnej) proboszcza (moderatora), który wprawdzie nie jest ich prze³o¿onym
hierarchicznym (choæ sui generis jest proboszczem parafii) s¹ kap³ani, którym
powierzono in solidum pastersk¹ troskê o jedn¹ parafiê lub o wiele parafii, pod
tym wszak¿e niepodwa¿alnym warunkiem, ¿e tylko jeden z nich bêdzie ich
przewodnikiem, prowadz¹cym wspóln¹ dzia³alnoæ i odpowiedzialnym za ni¹
osobicie wobec biskupa. Jedyny wiêc urz¹d proboszcza, jedna troska duszpasterska o parafiê zostaje powierzona wieloosobowemu zespo³owi ró¿nych kap³anów, którzy otrzymuj¹ takie samo przygotowanie do powierzonego im urzêdu pe³nionego pod osobistym kierownictwem jednego ze wspó³braci48. Ci
sporód wspomnianego zespo³u prezbiterów, którzy aktualnie nie pe³ni¹ urzêdu
proboszcza (por. kan. 544), s¹ bliskimi kooperatorami jednego z nich, który jest
ich przewodnikiem, prowadz¹cym wspóln¹ dzia³alnoæ i odpowiedzialnym za
ni¹ osobicie wobec biskupa49.
Udzia³ w duszpasterstwie parafialnym (katechizacji) mog¹ mieæ równie¿
kap³ani rezyduj¹cy w parafii, i to zarówno emeryci po przekroczeniu 75. roku
¿ycia, jak i kap³ani, którzy wczeniej zrzekli siê urzêdu proboszcza, czy innych
urzêdów, poniewa¿ ka¿dy kap³an ma prawo do wykonywania funkcji zwi¹zanych z przyjêtymi wiêceniami50. St¹d, jeli nie istniej¹ powa¿ne motywy zdrowotne lub dyscyplinarne, tacy prezbiterzy mog¹ byæ ofiarnymi i dowiadczonymi wspó³pracownikami proboszcza. W poszczególnych wypadkach biskup
diecezjalny móg³by wspomnianym kap³anom zleciæ okrelony zakres pos³ugi
w konkretnej parafii51.
Aktywnym pracownikiem katechizacji parafialnej jest tak¿e kap³an moderator, który otrzyma³ uprawnienia proboszczowskie w parafii, która na skutek braku
kap³anów zosta³a powierzona przez biskupa diecezjalnego diakonowi lub jakiej
innej osobie niemaj¹cej wiêceñ kap³añskich, albo jakiej wspólnocie osób52.
48 Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nr 19; por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 517, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2.
Ks. II (1). Lud Bo¿y, J. Krukowski (red.), Poznañ 2005, s. 414415.
49 Por. Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità
parrocchiale, nr 19.
50 Edm, art. 4 § 2. Zrzeczenie siê urzêdu proboszcza, równie¿ to, które nastêpuje po przekroczeniu 75. roku ¿ycia, nie powinno byæ przyjmowane w sposób automatyczny, lecz po rozwa¿nym rozpatrzeniu wszystkiego, co dotyczy dobra wspólnoty oraz warunków rezygnuj¹cego proboszcza.
AS, nr 213; por. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, s. 94.
51 III Synod Gnienieñski przypomina, ¿e emerytowany kap³an (proboszcz), jeli stan zdrowia
mu na to pozwala, mo¿e za aprobat¹ arcybiskupa pomagaæ  jako rezydent  w pos³udze duszpasterskiej
w wybranej przez siebie, lub wskazanej przez arcybiskupa parafii, której proboszcz dostrzega tak¹
mo¿liwoæ i potrzebê. III Powojenny Synod Archidiecezji Gnienieñskiej z okazji Millenium jej powstania, Gniezno 2001, st. 40 § 4, s. 92; por. Edm, art. 4 § 1.
52 Kan. 517 § 2 KPK. Takie sytuacje maj¹ miejsce np. we Francji czy Szwajcarii.
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Wa¿nymi wspó³pracownikami proboszcza w katechizacji parafialnej (podmiotem aktywnym katechizacji) s¹ diakoni53, przede wszystkim stali54. Kan. 776
mówi o duchownych przydzielonych do parafii jako nauczaj¹cych katechizmu,
a diakoni nale¿¹ do duchownych. Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu diakonów
sta³ych posiada w tej kwestii zapis: niech pamiêtaj¹ równie¿ o pilnym zwróceniu uwagi na katechezê wiernych na ró¿nych etapach ¿ycia chrzecijañskiego,
pomagaj¹c w ten sposób poznanie wiary w Chrystusa, wzmocnienie jej poprzez
przyjmowanie sakramentów i wyra¿enie jej w swoim ¿yciu osobistym, rodzinnym, zawodowym i spo³ecznym55.
Podmiotem katechizacji parafialnej s¹ tak¿e diakoni, przygotowuj¹cy siê
do wiêceñ kap³añskich. Wed³ug kan. 1032 § 2 po zakoñczeniu okresu studiów, diakon powinien przez odpowiedni czas, okrelony przez biskupa lub
wy¿szego prze³o¿onego, pracowaæ w duszpasterstwie, wykonuj¹c wiêcenie
diakoñskie, zanim zostanie dopuszczony do prezbiteratu56. Powo³uj¹c siê na
ten kanon Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów przypomina, ¿e biskup
powinien zatroszczyæ siê, tak¿e z pomoc¹ roztropnie wybranych wspó³pracowników, o zapewnienie, by w pierwszym roku po wiêceniach kap³añskich lub
wiêceniach diakonatu, zosta³ zaprogramowany tak zwany rok duszpasterski,
który u³atwi³by przejcie od niezast¹pionego ¿ycia w seminarium do sprawowania wiêtej pos³ugi, pomagaj¹c na stopniowe osi¹ganie harmonijnej dojrza³oci
ludzkiej i specyficznie kap³añskiej57.
Odnonie do praktyk duszpasterskich diakonów przejciowych, wród
których jest z pewnoci¹ katechizacja parafialna58, wypowiada siê Ratio fundamentalis institutionis z 1985 r., gdzie czytamy: je¿eli biskupi  albo poszczególni albo na mocy wspólnego zarz¹dzenia Konferencji Biskupiej  odpowiednio postanowili, aby praktyka diakonatu zosta³a wprowadzona w ci¹gu roku lub
53

Por. kan. 774 § 1 KPK; por. DOK, nr 216, 219 a; por. A. Urru, La funzione di insegnare della
Chiesa. Nella legislazione attuale, s. 94.
54 Pos³uga s³owa. Treci¹ tej pos³ugi jest kaznodziejstwo, katecheza, wszelkie nauczanie
chrzecijañskie. [ ] Sprawowanie tych funkcji nale¿y przede wszystkim do biskupa diecezjalnego, który w swoim Kociele jest kierownikiem ca³ej pos³ugi s³owa. [ ] Pos³ugê tê sprawuj¹ równie¿ diakoni pozostaj¹cy we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium. Edm, art. 2 § 1; por.
kan. 757 KPK.
55 Congregatio pro Clericis, Directtorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium Diaconatus originem, nr 25; por. nr 3334. Diakoni, oprócz udzia³u w diecezjalnych i parafialnych programach katechizacji, ewangelizacji i przygotowania do sakramentów, przekazuj¹ S³owo Bo¿e rodowiskom
zawodowym. Ibidem, nr 26.
56 Jest równie¿ rzecz¹ diakonów uczestniczyæ w pos³udze s³owa, we wspólnocie z biskupem
i jego prezbiterium. Kan. 757 KPK.
57 Congregatio pro Clericis, Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri Tota Ecclesia, nr 82
oraz przypis nr 240 odnosz¹cy siê do przywo³anego fragmentu.
58 Por. kan. 757, 776 KPK.
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nawet kilku lat po studiach, tego rodzaju podsumowanie nauk lub proste zharmonizowanie nauk po¿yteczniej bêdzie przenieæ na czas, gdy powróc¹ do
Seminarium, aby siê przygotowaæ do kap³añstwa. Ten etap nale¿y odpowiednio
przed³u¿yæ, aby bezporednie przygotowanie do kap³añstwa by³o naprawdê
skuteczne59.
Czynny udzia³ w katechizacji parafialnej mog¹ mieæ tak¿e alumni seminarium duchownego, spe³niaj¹cy pos³ugi duszpasterskie60. Wed³ug kan. 256 § 1
nale¿y pilnie pouczaæ alumnów w tym, co w szczególny sposób jest zwi¹zane
ze wiêtym pos³ugiwaniem, zw³aszcza w umiejêtnoci katechizowania [ ]. Natomiast redaktorzy Ratio fundamentalis institutionis z 1985 r. podkrelaj¹
z naciskiem, ¿e nale¿y te¿ zapewniæ alumnom formacjê cile pastoraln¹, dostosowan¹ do ró¿nych uwarunkowañ regionalnych. [ ] Formacja ta winna siê
odnosiæ przede wszystkim do umiejêtnoci katechizowania [ ]61, jak równie¿
uwzglêdniwszy po³o¿enie seminarium, liczbê alumnów i inne okolicznoci, nale¿y organizowaæ w ci¹gu roku szkolnego æwiczenia, które wtedy wydaj¹ siê
bardziej stosowne, jak: katechizacja62.
Wed³ug kan. 776 zaanga¿owanymi w katechizacjê parafialn¹ s¹ tak¿e cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego oraz stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego. Koció³ w sposób szczególny wzywa osoby ¿ycia konsekrowanego do
katechizacji i wyra¿a ¿yczenie, aby »wspólnoty (zakonne) zechcia³y powiêciæ
maksimum zdolnoci i mo¿liwoci szczytnemu dzie³u katechizacji«63. Specyficzny wk³ad do katechizacji zakonników, zakonnic i cz³onków stowarzyszeñ
¿ycia apostolskiego wynika z ich specyficznego stanu. Profesja rad ewangelicznych, która charakteryzuje ¿ycie zakonne, stanowi dar dla ca³ej wspólnoty
chrzecijañskiej. W diecezjalnej dzia³alnoci katechetycznej ich oryginalny
i szczególny udzia³ nie mo¿e byæ zast¹piony ani przez kap³anów, ani przez
wieckich. Ten wk³ad rodzi siê z publicznego wiadectwa ich konsekracji, która
czyni ich ¿ywym znakiem Królestwa Bo¿ego64.
Cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego oraz stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego winni anga¿owaæ siê w nauczanie katechetyczne w parafii, ale
z uwzglêdnieniem charakteru ka¿dego instytutu65. Anga¿uj¹c wspomniane oso59 Sacra Congregazione per Leducazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis
(6 ianuarii 1970 r.), Acta Apostolicae Sedis (1970), s. 321384, editio apparata post Codicem iuris
canonici promulgatum (19 marzo 1985), nr 63, Typis Polyglottis Vaticanis 1985.
60 Por. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa, s. 68.
61 Ratio fundamentalis, nr 94.
62 Ibidem, nr 98.
63 DOK, nr 228; por. kan. 778 KPK.
64 Por. DOK, nr 228.
65 Kan. 776 KPK.
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by w katechizacji trzeba mieæ na uwadze, czy charakter odnonego instytutu jest
zgodny z tym typem apostolatu66.
Warto dodaæ, ¿e instytuty nastawione tylko na kontemplacjê, otrzymuj¹
zawsze w mistycznym ciele Chrystusa znakomity udzia³; sk³adaj¹ bowiem Bogu
doskona³¹ ofiarê chwa³y, Ludowi Bo¿emu dodaj¹ blasku przez obfite owoce
wiêtoci i pobudzaj¹ go przyk³adem oraz przyczyniaj¹ siê do jego wzrostu
dziêki tajemniczej p³odnoci apostolskiej. Z tej to racji, choæby nawet nagli³a
koniecznoæ czynnego apostolstwa, cz³onkowie tych instytutów nie mog¹ byæ
odwo³ywani do niesienia pomocy w wykonywaniu ró¿nych pos³ug pasterskich67, a wiêc i do katechizacji parafialnej.
Wreszcie podmiotem aktywnym katechezy parafialnej s¹ wierni wieccy,
zw³aszcza katecheci68. Albowiem odpowiednio przygotowani wieccy s¹ zdolni, by otrzymaæ od wiêtych pasterzy te urzêdy kocielne i pos³ugi, które wolno
im piastowaæ zgodnie z przepisami prawa69, a wiêc urz¹d katechety pracuj¹cego w parafii. Wed³ug Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, tak¿e dzia³alnoæ
katechetyczna prowadzona przez wieckich ma w³asny charakter wynikaj¹cy
z ich pozycji w Kociele: »w³aciwoci¹ specyficzn¹ laików jest ich charakter
wieckich«70. Na wieckich urzêdowych katechetów wskazuje inny fragment
przywo³anego dyrektorium: powo³anie wieckiego do katechizacji wynika
z sakramentu chrztu i jest umacniane przez bierzmowanie  sakramenty, za porednictwem których uczestniczy on w misji kap³añskiej, prorockiej i królewskiej
Chrystusa. Oprócz wspólnego powo³ania do apostolatu niektórzy wieccy czuj¹
siê wewnêtrznie powo³ani przez Boga do podjêcia katechizacji. Koció³ pobudza
i rozpoznaje to Boskie powo³anie, i udziela misji do katechizowania71. Tak¿e kan.
759 podkrela mo¿liwoæ zaanga¿owania urzêdowego wieckich w katechizacjê,
tak¿e tê parafialn¹: wierni wieccy na mocy chrztu i bierzmowania s¹ wiadkami
ewangelicznego orêdzia przez s³owo i przyk³ad ¿ycia chrzecijañskiego. Mog¹ byæ
te¿ powo³ywani na wspó³pracowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu
pos³ugi s³owa. Instrukcja Ecclesiae de mysterio przypomina, ¿e wierny wiecki
niemaj¹cy wiêceñ mo¿e [ ] pos³ugiwaæ siê tak¿e konkretnym terminem, którym
prawo kanoniczne okrela powierzon¹ mu funkcjê, takim jak katecheta [ ]72.
66 »Wiele rodzin zakonnych mêskich i ¿eñskich powsta³o w tym celu, by siê powiêciæ chrzecijañskiemu nauczaniu dzieci i m³odzie¿y, zw³aszcza najbardziej opuszczonej«. Sam charyzmat za³o¿ycieli
sprawia, ¿e liczni zakonnicy i zakonnice wspó³pracuj¹ dzisiaj w diecezjalnej katechezie doros³ych.
W ci¹gu historii zawsze »brali bardzo ¿ywy udzia³ w katechetycznej dzia³alnoci Kocio³a«. DOK, nr 229.
67 Kan. 674 KPK.
68 Kan. 776 KPK.
69 Kan. 228 § 1 KPK.
70 DOK, nr 230.
71 DOK, nr 231.
72 Art. 1 § 3.
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W kan. 776 we frazie proboszcz powinien skorzystaæ ze wspó³pracy
wiernych wieckich, g³ównie katechetów, pojawia siê okrelenie katecheci.
Termin ten ma znaczenie zarówno szerokie, dotycz¹ce ka¿dego, kto przekazuje
katechezê, oraz formu³ê cis³¹ wskazuj¹c na wiernych, którzy po otrzymaniu
specjalnego przygotowania oraz udzieleniu misji do katechizowania przez kompetentn¹ w³adzê kocieln¹ s¹ wyznaczani przez proboszcza do katechizacji parafialnej. Katecheci w znaczeniu cis³ym s¹ katechetami urzêdowymi73.

3. Adresaci katechezy
Proboszcz jest obowi¹zany zatroszczyæ siê o to, a¿eby przebywaj¹cym
w parafii g³oszone by³o nieska¿one s³owo Bo¿e zw³aszcza przez nauczanie
katechetyczne, st¹d konsekwentnie wierni maj¹ prawo otrzymaæ w parafii stosown¹ katechizacjê. Wed³ug kan. 213, wierni maj¹ prawo otrzymywaæ pomoce
od swoich Pasterzy z duchowych dóbr Kocio³a, zw³aszcza za s³owa Bo¿ego
i sakramentów. Wród form pos³ugi s³owa Bo¿ego istotne miejsce ma nauczanie katechetyczne74.
Dotykamy kwestii zwi¹zanej ze zdefiniowaniem odbiorców katechezy,
która wszak jest g³oszeniem nauki chrzecijañskiej, a¿eby wiara wiernych przez
przyjmowanie nauki i dowiadczenie ¿ycia chrzecijañskiego stawa³a siê ¿ywa,
wyrana i czynna75.
W Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji znajdujemy nastêpuj¹cy fragment
odnosz¹cy siê do odbiorców katechezy: katecheza dostosowana do ró¿nego
wieku jest istotnym wymaganiem, jakie staje przed wspólnot¹ chrzecijañsk¹.
Z jednej strony bowiem wiara uczestniczy w rozwoju osoby, a z drugiej ka¿dy
okres ¿ycia jest wystawiony na wyzwanie nadania mu charakteru chrzecijañskiego i przede wszystkim musi siê utrwalaæ przez coraz to nowe zadania
powo³ania chrzecijañskiego76. Tak wiêc równie¿ parafialne nauczanie katechetyczne, aby osi¹gnê³o skutecznoæ winno dostosowywaæ siê do ró¿nych kategorii adresatów77. Prawo kanoniczne w wyranych sformu³owaniach wskazuje
na rozmaite kategorie katechizowanych, ró¿nicuj¹c ich ze wzglêdu na wiek.
73 Por. kan. 228 § 1, kan. 780 KPK, DOK, nr 231, Edm art. 1 § 3; por. J. Fuentes, Comentario al
can. 776, s. 147; por. M. Morgante, La parrocchia, s. 4445.
74 Por. kan. 761 KPK.
75 Kan. 773; por. kan. 761 KPK.
76 Nr 171.
77 Liczne s¹ drogi i sposoby przystosowania chrzecijañskiego orêdzia do ró¿nych potrzeb
ludzkich. Bior¹c pod uwagê rozwój fizyczny i psychiczny osób katechizowanych, mamy formy katechezy dostosowane do wieku. DCG, nr 77.
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Wed³ug kan. 777 odbiorcami katechezy w parafii s¹ przede wszystkim
dzieci. Okres dzieciñstwa, tradycyjnie dzielony na wczesne dzieciñstwo lub
wiek przedszkolny i póne dzieciñstwo, w oczach wiary i rozumu posiada
szczególn¹ ³askê pocz¹tków ¿ycia. [ ] Dziecko domaga siê pe³nego szacunku
i pomocy w swoich wymaganiach wzrostu ludzkiego i duchowego, tak¿e poprzez katechezê, której nigdy nie mo¿e brakowaæ dzieciom chrzecijañskim. Kto
bowiem da³ dziecku ¿ycie, ubogacaj¹c je darem chrztu, ten ma obowi¹zek
ci¹g³ego karmienia tego ¿ycia78. Kan. 776 nakazuje, aby proboszcz z racji swej
funkcji troszczy³ siê o nauczanie katechetyczne dzieci.
Prawodawca gwarantuje dzieciom prawo do w³aciwego przygotowania
do pierwszego przyjêcia sakramentów79 pokuty80 i Najwiêtszej Eucharystii81
oraz do sakramentu bierzmowania82 przez nauczanie katechetyczne trwaj¹ce
odpowiedni czas.
Odnonie do sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii w. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji przypomina: za wiek odpowiedni do przyjêcia po
raz pierwszy tych sakramentów uwa¿a siê wiek okrelany w dokumentach kocielnych jako wiek u¿ywania rozumu, czyli rozeznania. Wiek ten »zarówno do
spowiedzi, jak i Komunii wiêtej jest wtedy odpowiedni, gdy dziecko dochodzi
do u¿ywania rozumu, tzn. mniej wiêcej oko³o siódmego roku ¿ycia«83.
Na temat dzieci, jako adresatów katechezy parafialnej, czytamy w Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji: Wci¹¿ pierwszorzêdn¹ rolê odgrywa typ katechety dzieci, na którym spoczywa delikatna misja przekazania »pierwszych nauk
katechizmowych i przygotowania do przyjêcia sakramentu pokuty, Eucharystii
i bierzmowania«84.
78 DOK, nr 177. Na temat cech charakterystycznych katechezy dzieci zob. DOK, nr 178179;
por. kan. 528 § 1 KPK.
79 Duszpasterze oraz inni wierni, w ramach w³asnej funkcji kocielnej, maj¹ obowi¹zek troszczyæ
siê, aby ci, którzy prosz¹ o sakramenty, byli do ich przyjêcia przygotowani przez odpowiedni¹ ewangelizacjê i katechezê, z uwzglêdnieniem norm wydanych przez kompetentn¹ w³adzê. Kan. 843 § 2 KPK.
80 Jest przede wszystkim obowi¹zkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastêpuj¹, jak równie¿
proboszcza troszczyæ siê, a¿eby dzieci, po dojciu do u¿ywania rozumu, zosta³y odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posili³y siê tym Bo¿ym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi.
Kan. 914 KPK; por. DOK, nr 232.
81 Dzieci wtedy mo¿na dopuciæ do Komunii wiêtej, gdy posiadaj¹ wystarczaj¹ce rozeznanie
i s¹ dok³adnie przygotowane, tak by stosownie do swojej mo¿liwoci rozumia³y tajemnicê Chrystusa oraz
mog³y z wiar¹ i pobo¿noci¹ przyj¹æ Cia³o Chrystusa. Kan. 913 § 1; por. kan. 914 KPK; por. DOK,
nr 232, 258 a.
82 Wierni s¹ obowi¹zani przyj¹æ ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze,
zw³aszcza proboszczowie maj¹ troszczyæ siê, ¿eby wierni zostali w³aciwie przygotowani do jego przyjêcia i w odpowiednim czasie do niego przyst¹pili. Kan. 890 KPK; por. A. Urru, La funzione di insegnare
della Chiesa, s. 65.
83 Directorium Catechisticum Generale (11 aprilis 1971), Appendix, nr 1, Libreria Editrice Vaticana
1971, tekst polski: Wiadomoci Archidiecezjalne Warszawskie 63 (1973), nr 2, s. 37112 (dalej: DCG).
84 Nr 232; zob. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa, s. 69.
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Proboszcz ma tak¿e w szczególny sposób troszczyæ siê: aby dzieci, po
przyjêciu pierwszej Komunii wiêtej, by³y w dalszym ci¹gu przez formacjê katechetyczn¹ szczegó³owiej i w sposób bardziej pog³êbiony kszta³towane85. Tak
wiêc dzieci maj¹ prawo do katechezy ci¹g³ej. Kan. 777 nr 3 zaznacza, ¿e katecheza dzieci winna byæ kontynuowana po pierwszej komunii. St¹d proboszczowie musz¹ staraæ siê, aby nauczanie katechetyczne nie koñczy³o siê faktycznie
wraz z udzieleniem sakramentów i ofiarowali dzieciom katechezê, poprzez któr¹
formacja bêdzie obszerniejsza i g³êbsza86.
Kolejn¹ grup¹ odbiorców katechizacji parafialnej jest m³odzie¿. W kan. 776
uwypuklony jest obowi¹zek proboszcza dotycz¹cy nauczania katechetycznego
m³odzie¿y. O koniecznoci objêcia katechez¹ tych wiernych mówi porednio
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji: ogólnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kryzys duchowy i kulturowy, jaki obejmuje wiat, ma swoje pierwsze ofiary w m³odych
pokoleniach. Jest tak¿e prawd¹, ¿e zaanga¿owanie na rzecz lepszego spo³eczeñstwa znajduje w nich najlepsze nadzieje. Powinno to jeszcze bardziej pobudzaæ
Koció³ do odwa¿nego i twórczego g³oszenia Ewangelii m³odzie¿y87. W tym
dokumencie wyró¿niono stadia wieku m³odzieñczego: okres poprzedzaj¹cy
dojrzewanie, okres dojrzewania i m³odoæ88.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym kan. 777, nr 5, bior¹c pod uwagê przepisy
wydane przez biskupa diecezjalnego, proboszcz jest zobowi¹zany w szczególny
sposób troszczyæ siê, a¿eby przez zastosowanie ró¿nych form i poczynañ
umacniaæ, owiecaæ i potêgowaæ wiarê m³odzie¿y. Wiara m³odzie¿y winna byæ
rozwijana i owiecana za pomoc¹ podejmowanych inicjatyw. Chodzi tu o formacjê chrzecijañsk¹ sta³¹, niezbêdn¹ do tego, aby móc zawsze stawiaæ czo³o
nowym trudnociom na drodze swojej wiary i ¿ycia moralnego, które wierz¹cy
niejednokrotnie napotyka, i aby móc coraz lepiej dawaæ uzasadnienie wiary
wobec ka¿dego spotkanego na ró¿nych drogach swojego ¿ycia i w ró¿nych
rodowiskach, w których wypadnie mu przebywaæ89.
Kan. 528 § 1 zobowi¹zuje proboszcza, aby zabiega³ o to, by wierni byli
w³aciwie o prawdach wiary pouczeni, zw³aszcza [ ] przez nauczanie katechetyczne. W sposób szczególny troszczy siê o katolickie wychowanie dzieci
i m³odzie¿y. M³odzie¿ bêdzie tak¿e adresatem katechezy parafialnej w okazji
przyjmowania sakramentów. Postanawia siê zatem (kan. 1063), ¿e duszpasterze
85
86

Kan. 777, nr 3 KPK.
Por. J. Fuentes, Comentario al can. 777, w: A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.),
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico , t. 3, cz. I, Pamplona 2002, s. 151; por. A. Urru,
La funzione di insegnare della Chiesa, s. 6970.
87 DOK, nr 181.
88 DOK, nr 181, por. DCG, nr 83.
89 Por. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa, s. 70.
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maj¹ obowi¹zek troszczyæ siê o to, aby w³asna wspólnota kocielna wiadczy³a
pomoc wiernym, dziêki której stan ma³¿eñski zachowa ducha chrzecijañskiego
i bêdzie siê doskonali³. Ta pomoc winna byæ udzielana przede wszystkim poprzez [ ] katechezê odpowiednio przystosowan¹ dla ma³oletnich, m³odzie¿y
dziêki czemu wierni otrzymaj¹ pouczenie o znaczeniu ma³¿eñstwa chrzecijañskiego, jak równie¿ o obowi¹zkach ma³¿onków i chrzecijañskich rodziców.
M³odzie¿ mo¿e byæ odbiorc¹ katechezy tak¿e przed przyjêciem sakramentu
bierzmowania w przypadku, gdy Konferencja Episkopatu okreli³a inny (wy¿szy) wiek ni¿ w pobli¿u wieku rozeznania90.
Wreszcie ostatni¹ grupê odbiorców katechezy dostosowanej do wieku
tworz¹ wierni doroli. Proboszcz obowi¹zany jest troszczyæ siê o nauczanie katechetyczne tak¿e doros³ych91, jak równie¿ winien przez wprowadzanie ró¿nych
form oddzia³ywania i wspó³pracy z doros³ymi umacniaæ, owiecaæ i potêgowaæ
ich wiarê92. Katecheza doros³ych jest to najznakomitsza forma katechezy, poniewa¿ zwraca siê ona do osób wykonuj¹cych najwiêksze zadania i w ogóle zdolnych do ¿ycia wed³ug Orêdzia Chrzecijañskiego i to z jego pe³ni93.
Inna kategoria adresatów katechezy parafialnej, która mo¿e obejmowaæ
wiernych w ka¿dym wieku to upoledzeni fizycznie i umys³owo. Maj¹ oni prawo
do stosownej katechezy, na ile pozwala na to ich stan94. J. Fuentes zauwa¿a, ¿e
katecheza dla osób niepe³nosprawnych jest konsekwencj¹ ustawicznej troski
duszpasterskiej obejmuj¹cej wszystkich wiernych. Równie¿ ci ochrzczeni maj¹
prawo otrzymaæ s³owo Bo¿e i sakramenty95.
W tym miejscu warto postawiæ pytanie: czy wierni mog¹ byæ zobowi¹zywani uczestniczyæ w katechizacji parafialnej? Proboszczowie nie mog¹ dopuszczaæ do sakramentów pokuty i bierzmowania tych, którzy nie otrzymali
odpowiedniego nauczania katechetycznego96. Ponadto, proboszcz i szafarz
90
91
92
93

Kan. 891 KPK.
Kan. 776; por. kan. 891; 1063, nr 1 KPK.
Kan. 777, nr 5 KPK.
CT, nr 43. Niech duszpasterze pamiêtaj¹, ¿e katechizacjê doros³ych nale¿y uznaæ za docelow¹
formê katechezy, ku której skierowane s¹ w pewien sposób  zawsze równie¿ konieczne  wszystkie
pozosta³e formy, a to z tej racji, ¿e ta w³anie katechizacja ma na uwadze ludzi zdolnych do odpowiedzialnego w pe³ni przyzwolenia. DCG, nr 20; por. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa. Nella
legislazione attuale, s. 97; por. J. Fuentes, Comentario al can. 776, s. 146.
94 Por. kan. 777, nr 4 KPK.
95 Comentario al can. 777, s. 152. Wierni maj¹ prawo otrzymywaæ pomoce od swoich Pasterzy
z duchowych dóbr Kocio³a, zw³aszcza za s³owa Bo¿ego i sakramentów. Kan. 213 KPK.
96 Do pierwszej spowiedzi i do pierwszej Komunii wiêtej nie jest konieczna pe³na i doskona³a
znajomoæ nauki chrzecijañskiej. Dziecko powinno wyuczyæ siê ca³ego katechizmu stopniowo, odpowiednio do swej pojêtnoci. Sacra Congregatio pro Sacramentis, Decretum Quam singulari (8 augusti
1910), nr 2, Acta Apostolicae Sedis 2 (1910), s. 577583; Proboszczowie, zgodnie z kanonem 1330, do
w³aciwego przyjêcia sakramentów pokuty i bierzmowania, nie mog¹ dopuszczaæ dzieci, które nie
uczestniczy³y w odpowiedniej katechizacji. Sacra Congregatio Concilii, Decretum Provido sane consilio
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sakramentów s¹ zobowi¹zani jedynie do sprawdzenia, czy wierny otrzyma³ odpowiedni¹ formacjê; nie wymaga siê natomiast, aby bra³ on udzia³ w okrelonym
dzia³aniu ewangelizacyjnym. Koció³ bowiem chce tylko tego, aby ludzie byli
uformowani w wierze. Z tego powodu szafarze sakramentów mog¹ tylko oceniæ
w³aciwe ukszta³towanie chrzecijañskie, niezale¿nie od miejsca, w którym wierny je otrzyma³. Proboszcz mo¿e odmówiæ wiernemu sakramentu, do którego nie
jest nale¿ycie przygotowany. Bêdzie te¿ móg³ zwróciæ siê do kompetentnej
w³adzy diecezjalnej, aby zobowi¹za³a wiernych, by otrzymywali za porednictwem ró¿nych rodzajów katechezy odpowiednie formacjê, szanuj¹c ich swobodê wyboru w tym wzglêdzie. W³anie z uwagi na znaczenie materii (przygotowania do przyjêcia sakramentów), w³adza kocielna bêdzie zobligowana do
zobowi¹zania wiernych, aby podejmowaæ formacjê w zakresie podstawowych
tajemnic wiary i w tym wszystkim, co konieczne jest dla zbawienia. Prawodawca
nie obci¹¿a wprost wiernych obowi¹zkiem uczestniczenia w katechizacji parafialnej, ale zobowi¹zuje parafiê, która powinna zaofiarowaæ wiernym rodki katechetyczne, aby mogli wype³niæ swoje obowi¹zki97.

4. Organizacja katechizacji w parafii
Katechizacja, jak ka¿da forma duszpasterstwa, jest dzia³aniem zorganizowanym. Papie¿ Jan Pawe³ II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae
pisa³, ¿e Koció³ jest przynaglany, aby zachowa³ dla katechezy najwiêksze swe
bogactwa, a mianowicie ludzi i si³y, nie szczêdz¹c ¿adnych starañ, trudów
i rodków materialnych, aby lepiej j¹ organizowaæ i kszta³ciæ tych, którzy bêd¹
jej odpowiednio s³u¿yæ. Nie jest to ludzkie wyrachowanie, ale postawa wiary.
Taka za postawa wiary odnosi siê zawsze do wiernoci samego Boga, który
nigdy nie odmawia odpowiedzi98. Z pewnoci¹ organizacja katechizacji parafialnej ma donios³e znaczenie, skoro parafia jest zwyczajnym rodowiskiem,
(12 ianuarii 1935), nr 10 a, Acta Apostolicae Sedis 27 (1935), s. 145154, lub w: X. Ochoa, Leges
Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, vol. I, Roma 1966, col. 15971603.
97 Por. kan. 213, 217 i 229 KPK; por. J. Fuentes, Comentario al can. 777, s. 152. J. Fuentes
pisze, ¿e ka¿dy chrzecijanin bêdzie wykorzystywa³ ró¿norodne propozycje katechetyczne, jakie uwa¿a
za odpowiednie dla siebie. Nie ma ¿adnej normy kodeksowej, która zobowi¹zuje do uczêszczania na
okrelon¹ katechezê, nawet kiedy wierny pragnie otrzymaæ niezbêdne przygotowanie do przyjêcia sakramentów. Dlatego normy partykularne winny uszanowaæ prawo wiernych do wybrania dowolnych rodków formacji w s³owie Bo¿ym. Szafarze, ze swej strony, w pewnych momentach, w szczególny sposób,
kiedy udzielaj¹ sakramentów, maj¹ obowi¹zek sprawdziæ, czy wierni, niezale¿nie od u¿ytych rodków,
zdobyli nale¿yte przygotowanie. Comentario al can. 777, s. 137.
98 CT, nr 15.
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w którym rodzi siê i wzrasta wiara. Stanowi wiêc bardzo odpowiedni¹ przestrzeñ wspólnotow¹ do tego, by realizowana w niej pos³uga s³owa by³a równoczenie nauczaniem, wychowaniem i ¿ywym dowiadczeniem99.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. tylko porednio mówi o organizacji
parafialnego nauczania katechetycznego. Jednak ju¿ samo podejmowanie prawnego zagadnienia katechizacji parafialnej suponuje jej organizacjê100.
Zgodnie z kan. 528 § 1 proboszcz jest obowi¹zany zatroszczyæ siê o to,
a¿eby przebywaj¹cym w parafii g³oszone by³o nieska¿one s³owo Bo¿e. St¹d
zabiega, by wierni byli w³aciwie o prawdach wiary pouczeni, zw³aszcza przez
nauczanie katechetyczne. Kan. 776 przypomina, ¿e z racji swej funkcji, proboszcz obowi¹zany jest troszczyæ siê o nauczanie katechetyczne doros³ych,
m³odzie¿y i dzieci, a kan. 777 obliguje proboszcza, aby uwzglêdniaj¹c normy
wydane przez biskupa diecezjalnego, w szczególny sposób troszczy³ siê o stosown¹ katechezê w parafii skierowan¹ do wszystkich przebywaj¹cych w parafii.
Normy tê wskazuj¹ na proboszcza jako g³ównego odpowiedzialnego za organizacjê katechizacji w jego parafii. W ramach postanowienia kan. 773, ¿e w³asnym i powa¿nym obowi¹zkiem, zw³aszcza duszpasterzy, jest troska o katechizacjê ludu chrzecijañskiego101 mieci siê tak¿e obowi¹zek zorganizowania
przez proboszcza nauczania katechetycznego. Proboszcz ma zaanga¿owaæ
okrelonych wspó³pracowników w dziele katechizacji102, zorganizowaæ katechizacjê permanentn¹103 w parafii oraz tê przygotowuj¹c¹ do przyjmowania okrelonych sakramentów104.
Wa¿nym elementem organizacyjnym w parafii jest zabezpieczenie odpowiednich narzêdzi katechetycznych, gdy¿ nauczanie katechetyczne winno byæ
prowadzone z zastosowaniem wszelkich rodków, pomocy dydaktycznych oraz
rodków spo³ecznego przekazu, które wydaj¹ siê bardziej skuteczne do tego, by
wierni, w sposób dostosowany do ich charakteru, mo¿liwoci, wieku oraz warunków ¿ycia, mogli g³êbiej poznaæ naukê katolick¹ i lepiej wed³ug niej uk³adaæ
¿ycie105.
Niew¹tpliwie do organizacji katechezy w parafii nale¿y miejsce jej prowadzenia (sale katechetyczne i inne pomieszczenia106) oraz czas jej realizacji107.
99
100
101
102
103
104
105
106
107

DOK, nr 257; por. M. Morgante, La parrocchia, s. 42.
Zob. J. Fuentes, Comentario al can. 777, s. 150.
Por. kan. 774 KPK.
Por. kan. 776 KPK.
Por. kan. 777, nr 3 KPK, 5; por. J. Fuentes, Comentario al can. 777, s. 150.
Por. kan. 777, nr 12; 1063, nr 1; kan. 843 § 2 KPK; por. M. Morgante, La parrocchia, s. 40.
Kan. 779 KPK.
Por. AS, nr 130.
Por. kan. 777; zob. kan. 843 § 2, 890 KPK.
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Nie zosta³y jeszcze uzgodnione kwestie dotycz¹ce organizacji katechizacji parafialnej bêdzie musia³o zostaæ uregulowane przez prawo partykularne108.

Podsumowanie
1. Wed³ug prawa kanonicznego parafia jawi siê wprawdzie nie jako jedyne,
ale jako podstawowe rodowisko katechetyczne, w którym proboszcz jest obowi¹zany zatroszczyæ siê o to, a¿eby przebywaj¹cym w parafii g³oszone by³o
nieska¿one s³owo Bo¿e m.in. przez nauczanie katechetyczne. Dla osi¹gniêcia
tego celu powinien on skorzystaæ ze wspó³pracy duchownych przydzielonych
do parafii, cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego oraz stowarzyszeñ ¿ycia
apostolskiego, a tak¿e wieckich, którzy razem z proboszczem s¹ podmiotem
aktywnym katechizacji parafialnej i katechetami urzêdowymi. Jeli tylko nie podlegaj¹ prawnej przeszkodzie, powinni chêtnie spieszyæ z pomoc¹ w tym dzia³aniu.
2. Adresatami katechezy parafialnej s¹ wierni, którzy maj¹ prawo otrzymywaæ pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kocio³a, zw³aszcza za
s³owa Bo¿ego i sakramentów, tak¿e nauczanie katechetyczne.
3. Prawo kanoniczne w wyranych sformu³owaniach wskazuje na rozmaite
kategorie katechizowanych, ró¿nicuj¹c ich ze wzglêdu na wiek czy sytuacjê
¿yciow¹. Tak wiêc odbiorcami katechezy, która winna dostosowywaæ siê do
ró¿nych kategorii adresatów s¹: dzieci, m³odzie¿ i doroli, ale tak¿e niepe³nosprawni, niezale¿nie od wieku.
4. Donios³e znaczenie dla owocnoci katechizacji parafialnej ma jej wspó³praca proboszcza z ludmi.
KATECHIZACJA PARAFIALNA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW KOŚCIELNYCH
(STRESZCZENIE)

Artyku³ jest powiêcony katechizacji parafialnej w odniesieniu do obowi¹zuj¹cych przepisów
kocielnych. Przypomniano, ¿e parafia jest podstawowym rodowiskiem katechetycznym. Ukazano
podmiot aktywny nauczania katechetycznego w parafii, a tak¿e adresatów katechezy, ró¿nicuj¹c ich
ze wzglêdu na wiek czy sytuacjê ¿yciow¹. Koñcowa czêæ przed³o¿enia traktuje o organizacji katechizacji w parafii.
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Por. kan. 386 § 1, 773, 774 § 1, 777 KPK, AS, nr 128, DOK, nr 220; zob. DOK, nr 225;
por. J. Fuentes, Comentario al can. 776, s. 145.
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PARISH CATECHIZATION IN THE OBLIGATORY
CHURCH REQUIREMENTS
(SUMMARY)

The following article is devoted to the parish catechization in the obligatory church requirements. Firstly, it has been discussed that the parish is the basic catechetical environment. Secondly,
the active subject of catechetical education in the parish has been presented, as well as the catechesis addressees, which have been divided according to their age or living conditions. The final part is
focused on the organization of the catechesis in the parish.

PFARRKATECHISATION IN DEN GELTENDEN
KIRCHLICHEN VORSCHRIFTEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der vorliegende Artikel wurde dem Pfarrkatechismus in den geltenden kirchlichen Vorschriften
gewidmet. Zuerst wurde daran erinnert, dass eine Pfarrei ein grundlegendes katechetisches Milieu ist.
Dann wurden die Art des Katechismus in einer Pfarrei dargestellt sowie Adressaten einer Katechese
in verschiedenem Alter und in unterschiedlicher Lebenssituation vorgestellt. Der finale Teil dieses
Artikels schildert die Organisation des Pfarrkatechismus.

