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WSPÓLNOTOWE PRIORYTETY 
W DZIEDZINIE EDUKACJI RELIGIJNEJ DOROSŁYCH 

Prawda, otrzymana przez Jezusa od Ojca w Duchu  wi!tym, jest or!dziem, 
w którym Bóg nie tylko oznajmia samego siebie człowiekowi, ale przede 
wszystkim ujawnia odwieczne postanowienia swej woli o zbawieniu ludzi 
(KO 6). Chrystus pragnie przekaza" całe Objawienie wraz z zawart# w nim 
zbawcz# moc#. Wol# Ojca jest to, aby zbawienie docierało do ka$dego czło-
wieka, w którym ze%rodkowuj# si! Bo$e starania tak dalece, $e staje si!
„drog#” samego Boga w ka$dej sytuacji ludzkiego $ycia (RH 13). Ta prawda 
o miło%ci Boga do ludzi osi#ga swój szczyt w osobie Jezusa, który zamieszkał 
w%ród ludzi, aby objawi" im tajemnice Bo$e (por. J 1, 1-18). Wszystkie słowa 
i czyny Jezusa były dostosowane do ludzkich mo$liwo%ci percepcyjnych 
i najbardziej bliskie człowiekowi poprzez fakt wcielenia1. Nietrudno wi!c zro-
zumie" %w. Piotra, który wołał: „Panie, do kogó$ pójdziemy?” (J 6, 6-8).  
 Pragnienie pój%cia za Jezusem z zamiarem słuchania Jego słów i do%wiad-
czania Jego miło%ci stało si! od samego pocz#tku stylem $ycia ludzi doros-
łych2. Dzisiaj, kiedy Jezus ze swoim bóstwem i człowiecze&stwem jest obecny 
w Ko%ciele, ka$dy człowiek, a zwłaszcza dorosły powinien kierowa" si! w Je-
go stron!. Ko%ciół natomiast, wypełniaj#c misj! Jezusa, zwraca si! do wszyst-
kich dorosłych z propozycj# niejednorodnych form katechezy3. Mówi#c o prio-
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1 Por. J a n  P a w e ł  II. Wierz% w Jezusa Chrystusa. Città del Vaticano 1990 s. 215. 
2 W. K o s k a. Katechetyka. Pozna& 1993 s. 18. 
3 Mi!dzynarodowa Rada do Spraw Katechezy. Katecheza dorosłych we wspólnocie chrze-
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rytetach edukacji religijnej dorosłych, mamy na uwadze niezadowalaj cy stan 
zaanga!owania osób dorosłych w !yciu publicznym i prezentowania przez nich 
w swoim "rodowisku my"li chrze"cija#skiej4. Wa!ne b$dzie potwierdzenie, !e
taka edukacja nie d !y jedynie do ucieczki w sfer$ !ycia duchowego i nie pre-
feruje ideowej neutralno"ci. Przeciwnie, anga!uje si$ na rzecz dorosłego, który 
!yje w konkretnych warunkach społecznych, kulturowych i religijnych5.

1. KONIECZNO%& TRANSFORMACJI 
RELIGIJNEJ EDUKACJI DOROSŁYCH 

 Edukacja religijna dorosłych stała si$ współcze"nie nie tylko problemem 
naukowym katechetyki, ale równie! pal cym zagadnieniem duszpasterskim. 
Ojciec %wi$ty Jan Paweł II pisał: „Chodzi o problem wielkiej wagi, jakim 
jest katecheza dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy, poniewa!
zwraca si$ ona do osób wykonuj cych najwi$ksze zadania i w ogóle zdol-
nych do !ycia według Or$dzia Chrze"cija#skiego i to w jego pełni” (CT 43). 
Ko"ciół podkre"la konieczno"' katechezy dorosłych i widzi w niej istotny 
czynnik dynamizowania innych form katechezy. Działalno"', która utwier-
dza dorosłych chrze"cijan w wierze przyczynia si$ do wi$kszej efektywno"ci
katechizacji dzieci i młodzie!y.
 Katechez$, która „ma by' aktualna, znacz ca i rozwijaj ca wiar$ współ-
czesnego człowieka, trzeba ustawia' przyszło"ciowo. Przyszło"' jest bo-
wiem – jak zapowiadał słusznie przed trzydziestu laty ks. prof. M. Majewski 
– najbardziej dynamiczn  tera(niejszo"ci ”6. Skoro katecheza dorosłych ma 
stan ' przed innymi ni! dotychczas zadaniami i podj ' wi$ksze ni! dot d
działania, musi dokona' si$ transformacja w strategii edukacji religijnej do-
rosłych. Podejmuj c prób$ wskazania perspektyw takiej edukacji, której 
symptomy wyczerpuje katecheza dorosłych, nale!y uprzednio rozpozna' "ro-
dowisko, gdzie ona jest i b$dzie realizowana. Obecnie jest to teren neutral-
nego "wiatopogl dowo pa#stwa i autonomicznie działaj cego Ko"cioła7.

4 K. M i s i a s z e k. Polityczno-społeczny wymiar katechezy dorosłych. W: Ko!ciół w $yciu 

publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwa#. T. 1. Red. K. Gó(d(, K. Klauza, 
C. Rychlicki [i in.]. Lublin 2004 s. 247. 

5 Zob. E. A l b e r i c h. Katecheza dzisiaj. Podr%cznik katechetyki fundamentalnej. Warszawa 
2003 s. 215. 

6 M. M a j e w s k i. Propozycja katechezy integralnej. Łód( 1978 s. 9. 
7 Por. T. S o b o l e w s k i. My!li na temat kiczu nihilistycznego. W: Sacrum i kultura. Chrze-

!cija#skie korzenie przyszło!ci. Red. R. Rubinkiewicz, S. Zi$ba. Lublin 2000 s. 240. 
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 Pomimo licznych i gł�boko umotywowanych nawoływa , by wzmacnia!
to"samo#! dorosłych chrze#cijan, od wielu lat w#ród Europejczyków „osoba, 
grupa i kultura ludzka zatracaj$ siebie”8. Równie" miejsce osobowego Boga 
zaj$ł człowiek broni$cy jedynie swoich praw. Symptomy tego kryzysu w kra-
jach demokratycznych s$ dzisiaj coraz wyra%niejsze9. &eby ten problem 
rozwi$za!, dla dobra katechezy musz$ si� zaanga"owa! katecheci i nauczy-
ciele, pedagodzy i teologowie, a tak"e rodzice. Tylko taka reprezentacja 
mo"e zagwarantowa! dobre perspektywy nauczania religijnego10.
 W przełamywaniu kryzysu edukacji religijnej dorosłych zadecyduje w przy-
szło#ci postawa samych katechetów i umiej�tno#! wychodzenia naprzeciw 
oczekiwaniom ludzi dorosłych. Nie mo"na bowiem „[…] prowadzi! kate-
chezy stałej z pomini�ciem bezpo#redniego i wypróbowanego udziału doro-
słych, zarówno tych, którzy w niej uczestnicz$, jak i tych, którzy j$ orga-
nizuj$” (CT 43). Katecheta pragn$cy skutecznie naucza! musi si� liczy!
z oczekiwaniami i aspiracjami nowoczesnych słuchaczy. W tym kontek#cie 
decyduj$cego znaczenia nabieraj$ słowa kard. J. Ratzingera: „To chciałbym 
powiedzie!, "e "ywa wiara katechetów, któr$ oni na drodze swego "ycia 
znale%li, mo"e jedynie sta! si� podstaw$ przekazania jej dalej innym lu-
dziom [...] bo do wiary mo"e doprowadzi! tylko ten, kto sam wierzy”11.
 W poszukiwaniu kompleksowych rozwi$za  pomocne mog$ okaza! si�
do#wiadczenia krajów europejskich12. Chocia" do#wiadczenia innych spo-
łeczno#ci w "adnym przypadku nie rozstrzygaj$ ostatecznie problemu, daj$
jednak wgl$d w problematyk�, która ju" obecnie pojawia si� w trakcie 
katechizacji realizowanej przy polskich parafiach13. St$d rodzi si� postulat 
wykorzystania w przyszło#ci istniej$cych do#wiadcze  innych narodów, 
które ju" wcze#niej przeszły cał$ drog� katechizacji dorosłych, od entu-
zjazmu, poprzez trudno#ci, a" do kontestacji i jej przezwyci�"ania14.

8 Por. M. M a j e w s k i. Przekaz wiary nowemu pokoleniu. W: W słu$bie człowiekowi. Red. 
Z. Marek. Kraków 1991 s. 46.  

9 Por. R. S t a f i n. Ko!ciele wypły# na gł%bi%. Refleksje duszpasterskie o Ko!ciele w Europie 

na przykładzie Niemiec i Polski. Tarnów 2007 s. 36. 
10 Por. J. T a r n o w s k i. Dialog w wychowaniu. W: Dialog w katechezie. Red. S. Kulpa-

czy ski. Lublin 1998 s. 19-20. 
11 Por. J. R a t z i n g e r. Die Krise der Katechese und ihre Überwindung. Einsiedeln 1983 

s. 64-65. 
12 D. D z i e w u l a k. Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997 s. 135. 
13 Por. M. Z a j $ c, P. M $ k o s a. Nauczanie religii w wielokulturowym społecze#stwie euro-

pejskim. „Przegl$d Uniwersytecki” (KUL) 2007 nr 4 (108) s. 24. 
14 Por. S t a f i n. Ko!ciele wypły# na gł%bi% s. 51.  
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 Istnieje potrzeba przygotowania nowych podr czników, katechizmów i po-
mocy katechetyczno-dydaktycznych na wysokim poziomie naukowym oraz 
edytorskim, dostosowanych do potrzeb katechizacji dorosłych. W celu o!y-
wienia i zdynamizowania wiary Jan Paweł II proponuje „[...] pogł bione stu-
dium Katechizmu Ko"cioła Katolickiego, który przedstawia wiernie i w spo-
sób uporz#dkowany [...] nauk  Pisma $wi tego, Tradycji !yj#cej w Ko"ciele
i autentycznego Magisterium, a tak!e duchowe dziedzictwo Ojców i "wi -
tych Ko"cioła, aby umo!liwi% lepsze poznanie chrze"cija&skiego Misterium 
i o!ywienie wiary ludu Bo!ego” (TMA 42). 
 Jak uczy Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (DOK), w zwi#zku z szybki-
mi przemianami kulturowymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi 
strategia duszpasterska, pozwalaj#ca skutecznie katechizowa% dorosłych, 
musi na nowo podejmowa% wysiłek inkulturacji, kieruj#c si  zasadami zgod-
no"ci z or dziem chrze"cija&skim i ł#czno"ci z Ko"ciołem powszechnym 
(DOK 110). Dyrektorium Ogólne o Katechizacji przypomina te!, !e „kate-
cheza dorosłych wymaga dokładnego okre"lenia typowych cech chrze"cija-
nina dorosłego w wierze, wyra!enia ich w tematach i tre"ciach, okre"lenia 
pewnych stałych elementów wykładu, ustalenia najskuteczniejszych wskaza&
metodologicznych, wybrania form i wzorów” (DOK 173). Dlatego spraw#
równie piln# b dzie nawi#zanie gł bszej współpracy z katolickimi uniwer-
sytetami i uczelniami wy!szymi, poniewa! swoimi poszukiwaniami obejmu-
j# prawdy i do"wiadczenia wiary oraz pomagaj# w zakre"leniu tre"ci prze-
kazu oraz ich przyswojeniu15.
 Poszukuj#c dla katechezy dorosłych perspektyw na przyszło"%, nale!ało-
by podj#% starania zmierzaj#ce do wydobycia i uratowania tego, co w czło-
wieku bezcenne. Katecheza dorosłych musi zatem o!ywia% we wszystkich 
katechizowanych nadziej  na prawdziwe wyzwolenie. Ma tak!e obowi#zek 
głosi% z moc#, !e przezwyci !enie trudno"ci i niepomy"lnych tendencji jest 
mo!liwe. Dzi" bardziej ni! kiedykolwiek Ko"ciół powinien by% "wiadom, !e
jego or dzie zyska wi ksz# wiarygodno"% dzi ki "wiadectwu działania ni!
dzi ki swej wewn trznej spójno"ci i logice16.
 W wychowaniu do dojrzałej wiary poprzez odnowion# teori  nale!y d#-
!y% do powi#zania wiadomo"ci religijnych z !yciem ludzi dorosłych. W tej 
działalno"ci potrzebny jest kompetentny katecheta. Ma to by% człowiek wy-

15 Zob. Mi dzynarodowa Rada do Spraw Katechezy. Katecheza dorosłych nr 43-53 
16 A. S z o s t e k. Jak rozumie', odnajdywa' i realizowa' ducha Soboru? W: W czterdziesto-

lecie Soboru Watyka#skiego II. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki. Lublin 2007 s. 349. 
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kształcony i działaj�cy jak prawdziwy  wiadek przekazywanej prawdy, który 
nie tylko uczy o Bogu, podaj�c informacje, ale sam wierzy w Boga i poka-
zuje to swoim !yciem. Postawa katechety jako fachowca pod wzgl"dem 
metodyczno-pedagogicznym oraz  wiadectwo wiary powinno wpłyn�# na 
podniesienie poziomu realizowanej katechezy17.
 Katecheza dorosłych powinna tak!e przeprowadzi# samokrytyk" swojej 
aktualnej działalno ci, aby nie tylko informowa# o interesuj�cych zagadnie-
niach teologiczno-duszpasterskich, ale przede wszystkim formowa# do umie-
j"tno ci prze!ywania swojego !ycia w  wietle Objawienia Bo!ego. Powinna 
nade wszystko ukształtowa# w dorosłych, !yj�cych w  wiecie naznaczonym 
wieloma pytaniami poczucie chrze cija$skiej to!samo ci i współodpowie-
dzialno ci za Ko ciół lokalny i powszechny18.
 Pomimo !e człowiek ma „[...] nieprzeparte pragnienie nieustannego !y-
cia” (TMA 9), w nowoczesnej katechezie dorosłych powinna pojawi# si"
problematyka dotycz�ca rzeczy ostatecznych. Jest to szczególnie wa!ne 
w sytuacji, gdy dzisiaj akcentuje si" tylko wymiar doczesno ci i preferuje 
konsumpcyjny styl !ycia. W tre ci takiej katechezy powinny si" znale%#
problemy prze!ywane przez dorosłych w ich codziennym !yciu, a odnosz�ce
si" do eschatologii (DOK 175). Nie trzeba si" obawia# rozwi�zywania prob-
lemów metafizycznych, radykalnego przeciwstawiania si" tendencji tworze-
nia raju na ziemi i pyta$ o sens !ycia19.
 Nadal istnieje zadanie wykorzystywania w katechezie dorosłych najnow-
szych dokumentów katechetycznych Ko cioła, mówi�cych o nowej jako ci
tej formy edukacyjnej. Nieuniknione w tej sytuacji jest wypracowanie dla 
katechezy skierowanej do ludzi dorosłych metod, które zbli!aj� do mod-
litwy, liturgii i prze!ywania wspólnoty religijnej w domu rodzinnym20. Kate-
cheza powinna poszukiwa# takich metod nauczania, które pozwol� jej na 
zachowanie uprzywilejowanej funkcji, albowiem swoich celów nie wy-
czerpuje w samym podawaniu informacji21. Za pomoc� nowych metod na-

17 G. U d v a r d y. Rola kapłana w katechezie. W: Kapłan a katecheza w Europie. Kongres 
Biskupów i Odpowiedzialnych Krajowych za katechizacj% w Europie. Rzym 5-8 maja 2003. Tłum. 
W. Lisowski. Red. A. Bałoniak. Pozna$ 2003 s. 18. 

18 Por. A. D u l l e s. Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II. Tłum. A. Nowak. Kraków 
2003 s. 119; Z. M a r e k. Wychowywa' do wiary. Kraków 1996 s. 28. 

19 E. K a p e l l a r i i. Czas człowieka czasem z Bogiem. Tłum. J. Jurczy$ski. Warszawa 2003 
s. 243. 

20 M. M a j e w s k i. Słowo wst%pne. W: Katecheza ró$nymi metodami. Kraków 1994 s. 6. 
21 Zob. M. Z a j � c. Cele katechetyczne. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Cha-

łupniak [i in.]. Opole 2004 s. 39-42. 
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le y d! y" do sytuacji, w której zorganizowane okazjonalnie grupy doro-
słych b#d! mogły przechodzi" z lu$nej struktury zwi!zanej celem w kie-
runku wspólnoty zorganizowanej w imi# Chrystusa. Nale y d! y" do wy-
tworzenia atmosfery charakterystycznej dla małych grup, opartej na kon-
takcie osobowym i relacjach bezpo%rednich. Wtedy dorosły przejdzie od 
zasad ogólnych do osobistych decyzji, rozwinie wiar# i ducha apostolstwa22.
 Zdecydowana zmiana musi nast!pi" w programowaniu katechetycznym. 
Nowy program powinien jasno okre%li" sposoby zmierzaj!ce do rozwoju 
wiary człowieka dorosłego, sta" si# bardziej biblijny i by" otwarty na wiele 
wymiarów katechetycznych23. Powinien on tak e wi#cej mówi" o sposobach 
animacji katechetycznej ni  o samych tylko metodach przekazu zbawczego 
or#dzia24.
 W epoce dominacji elektronicznych no%ników informacji i ze wzgl#du na 
powszechno%" i nieodwracalno%" tego zjawiska w kulturze, edukacji, roz-
rywce nale y wychowywa" do odpowiedzialno%ci w ich u ywaniu. Nato-
miast, aby zaspokoi" potrzeby współczesnego człowieka,  yj!cego ju  nie-
odwracalnie w epoce tzw. amplifikacji zmysłów, po yteczne byłoby wskaza-
nie na mo liwo%ci efektywnego wykorzystania nowoczesnych metod w kate-
chezie, stworzenie bibliotek pomocy audiowizualnych w ka dej parafii25.
 Nadszedł czas, aby zebrane do%wiadczenia upowszechnia". Zbyt mało 
miejsca po%wi#ca si# sprawom tej katechezy w publikacjach. Wszyscy wie-
dz!,  e ona istnieje, ale wydaje si#, jakby istniała poza oficjalnym dzia-
łaniem duszpasterskim26. Powszechne prze%wiadczenie o jej potrzebie po-
winno by" propagowane przez samych uczestników spotka& dla dorosłych. 
Wypada stworzy" platform# szerokiej wymiany my%li na temat katechezy 
dorosłych. 

22 Por. A. K i c i & s k i. Dorosły jako przedmiot katechezy. „Katecheta” 46:2002 nr 1 s. 9-18. 
23 Zob. R. C h a ł u p n i a k. Jaka katecheza dla dorosłych. „Katecheta” 46:2002 nr 4 s. 10-23. 
24 Istniej! polskie propozycje katechetyczne dla dorosłych, które mog! słu y" jako pomoc 

w ich edukacji religijnej: W duchu i prawdzie. Katechizm Ko!cioła Katolickiego w refleksji 
i w $yciu. Red. C. Noworolnik, M. Zaj!c. Tarnów 1997; S. Ł a b e n d o w i c z. Wyznawa' wiar%
dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Ko!cioła Katolickiego. Sandomierz 1999; 
Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Ko!cioła Katolickiego opracowana na 
zlecenie Komisji Episkopatu polski ds. Wychowania katolickiego. Red. J. Charyta&ski, A. Spław-
ski. Kraków 1999. 

25 S. B u d z i k. Internet i rzeczywisto!' wirtualna. Szanse i zagro$enia dla kultury. W: Euro-
pa wspólnych warto!ci. Chrze!cija#skie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy. Red. 
S. Zi#ba. Lublin 2004 s. 313. 

26 Pisze na ten temat: R. N i p a r k o. Katecheza dorosłych. W: Wokół katechezy posoborowej

s. 157-161. 
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2. INTEGROWANIE �RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 

POPRZEZ POJ CIE WSPÓLNOTY

 Droga edukacji religijnej dorosłych powinna prawdopodobnie zmierza!
według linii wspólnotowej, wskazanej przez kard. J. Ratzingera: „Ko"ciół
musi si# uwalnia! krok po kroku od pozorów zabezpieczania si# przy po-
mocy tego "wiata i musi sta! si# znowu tym, czym jest: wspólnot$ wierz$-
cych. Przez te zewn#trzne straty b#dzie tylko rosła jego misjonarska 
moc”27. Post#puj$ca sekularyzacja staje si# okoliczno"ci$ wymuszaj$c$ po-
dejmowanie prób takiego działania. Cała wspólnota musi zosta! odpo-
wiednio przygotowana do katechizacji, posiada! odpowiedni$ motywacj#
i uprawnienia. Nale%y poło%y! nacisk na stał$ formacj# głosicieli Ewan-
gelii (DOK 173). 
 Interesuj$ce postulaty co do katechezy dorosłych przedstawia Dyrekto-
rium Ogólne o Katechizacji, kiedy zwraca uwag# na kryteria, jakie zapew-
niaj$ autentyczn$ formacj# chrze"cija&sk$. Po raz pierwszy wskazane jest 
jako konieczne zainteresowanie si# adresatami w kontek"cie ich dorosło"ci, 
jako m#%czyzn i kobiet, co oznacza zwrócenie uwagi na ich problemy i do-
"wiadczenia, na bogactwo duchowe i kulturowe, z pełnym poszanowaniem 
obiektywnie istniej$cych ró%nic28. Ten postulat dla katechezy przyszło"cio-
wej pojawia si# po raz pierwszy w tak zdecydowanej formie. Oznacza to 
w praktyce, %e przekaz wiary dla dorosłych powinien szeroko uwzgl#dnia!
ich pytania i potrzeby wiary, które s$ liczne i zró%nicowane. Inaczej nale%y
traktowa! „[…] dorosłych wierz$cych, którzy spójnie prze%ywaj$ swój wy-
bór wiary i szczerze pragn$ jego pogł#bienia; dorosłych, którzy chocia%
zostali ochrzczeni, nie byli odpowiednio katechizowani lub nie doprowadzili 
do ko&ca procesu wtajemniczenia chrze"cija&skiego, albo te% oddalili si# od 
wiary, tak %e mog$ by! nazwani jakby katechumenami; dorosłych nie ochrz-
czonych, którym odpowiada prawdziwy i wła"ciwy katechumenat” (DOK 
172). Wspomniane osoby, cho! wszystkie nale%$ do "wiata ludzi dorosłych, 

27 J. R a t z i n g e r. Skandalöser Realismus? Gott handelt in der Geschichte. (Urfelder Texte 4). 
Bad Tölz 2005 s. 38.

28 Pilnym zadaniem, które stoi przed odpowiedzialnymi za organizacj# katechizacji, staje 
si# „zauwa%enie stanu "wieckiego dorosłych, którym chrzest udziela zdolno"ci do «szukania 
Królestwa Bo%ego, przy zajmowaniu si# sprawami "wieckimi i kierowaniu nimi po my"li 
Bo%ej», a zarazem powołuje ich do "wi#to"ci: dostrzeganie wagi wł$czenia wspólnoty, aby 
była miejscem przyj#cia i wsparcia dla wierz$cego; zainteresowanie organicznym programem 
duszpasterskim dla dorosłych, w którym katecheza ł$czy si# z form$ liturgiczn$ i praktyk$
miło"ci” (DOK 174). 



KS. MARIAN ZAJ�C86

nie stanowi  spójnej grupy. Katechizacja musi odbywa! si" w mniejszych 
zespołach ludzkich29.
 Poniewa# katecheza dorosłych kierowana jest do osób, które s  wezwane 
do podj"cia ró#nego rodzaju odpowiedzialnych funkcji społecznych, warto-
$ci  szczególnie chronion , stale o$wiecan  i rozwijan  powinna by! wiara 
człowieka dorosłego (DOK 173). Oznacza to, #e chocia# w poszukiwaniu 
zbawienia człowiek dorosły zdany jest na innego człowieka, to jednak 
skuteczno$! tych poszukiwa% gwarantuje tylko Bóg, który domaga si" indy-
widualnej odpowiedzi wiary30.
 Wskazuj c perspektywy katechezy dorosłych w dziedzinie jej praktycznej 
realizacji, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji zwraca uwag" na jej formy 
(DOK 173). Nigdy nie straci na aktualno$ci wspieranie #ycia sakramental-
nego i kierownictwa duchowego. Niezb"dne b"dzie wspieranie dorosłych 
w wyborze prawdziwych warto$ci, a tak#e w okre$laniu niebezpiecze%stw 
naszej cywilizacji. Nale#y spełnia! oczekiwania dorosłych dotycz ce wyja$-
niania dzisiejszych problemów religijnych i moralnych, dotycz cych szcze-
gólnie kwestii społecznych i wychowania nowych pokole%. Konsekwentnie 
trzeba wyja$nia! relacje, jakie zachodz  mi"dzy działaniem doczesnym 
i działaniem eklezjalnym, pokazuj c wzajemne implikacje i ró#nice. Jako ko-
nieczne w dzisiejszej rzeczywisto$ci jawi si" rozwijanie poprawnego zrozu-
mienia wiary i prawd podanych do wierzenia, oraz przekonania, #e Ewangelia 
jest zawsze aktualna i bliska. Konieczne jest tak#e skuteczne rozwijanie 
kultury chrze$cija%skiej. Pozwoli to przezwyci"#y! pewne formy integryzmu 
i fundamentalizmu, jak równie# arbitralnej i subiektywnej interpretacji aktual-
nej rzeczywisto$ci religijnej w edukacji dorosłych chrze$cijan31.
 Wypracowane przez wieki formy katechezy dorosłych wzbogacone usta-
wicznym nowym do$wiadczeniem, nie zaspokajaj  jednak wszystkich potrzeb, 

29 Obszernie na ten temat zob. H. W r o % s k a. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne.
Lublin 2007 s. 231. 

30 „Aby odpowiedzie! na najpilniejsze potrzeby naszych czasów, katecheza dorosłych po-
winna zaproponowa! wiar" chrze$cija%sk  w jej integralno$ci, autentyczno$ci i systematyczno$ci, 
zgodnie z takim jej rozumieniem, jakie ma Ko$ciół, stawiaj c na pierwszym planie głoszenie 
zbawienia, o$wiecaj c rozmaite dzisiejsze trudno$ci, ciemno$ci, nieporozumienia, przes dy i za-
strze#enia, pokazuj c wpływ duchowy i moralny or"dzia, wprowadzaj c do chrze$cija%skiego 
czytania Pisma &wi"tego i do praktyki modlitwy. Podstawow  rol" w katechezie dorosłych od-
grywa Katechizm Ko$cioła Katolickiego i – z odniesieniem do niego – katechizmy dla dorosłych 
w poszczególnych Ko$ciołach” (DOK 175). 

31 S. Ł a b e n d o w i c z. Katecheza dorosłych Ko!cioła posoborowego w !wietle dokumentów 

i literatury katechetycznej. Radom 2007 s. 390. 
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jakie przynosi �ycie. Wobec tego, korzystaj c z istniej cych ju� form, nale�y
wci � poszukiwa! nowych, bardziej aktualnych i efektywnych sposobów dzia-
łania, zakładaj c udział dorosłych w programowaniu tej katechezy32.
 W programowaniu katechezy dorosłych nale�y pami"ta!, �e w zró�nico-
wanej sytuacji współczesnego Ko#cioła pojawiaj  si" uwarunkowania, które 
b"d  si" domaga! jedynie katechezy wtajemniczenia chrze#cija$skiego lub 
katechumenatu dorosłych. W innych sytuacjach najskuteczniejsza mo�e si"
okaza! katecheza w odpowiednio dostosowanych formach tradycyjnych, 
w ci gu roku liturgicznego lub w szczególnej postaci, jak  s  misje. Jej kon-
tynuacj  mo�e by! katecheza doskonal ca, skierowana do tych, których za-
daniem jest formacja we wspólnocie, to znaczy do katechetów lub tych, 
którzy s  zaanga�owani w apostolacie #wieckich (DOK 176).
 W oddziaływaniu na ludzi dorosłych nie nale�y te� porzuca! katechezy 
rozwijanej z okazji szczególnie znacz cych wydarze$ w �yciu, takich jak 
mał�e$stwo, chrzest dzieci i inne sakramenty wtajemniczenia chrze#cija$-
skiego, w krytycznym okresie dojrzewania, w chorobie. Z katechetycznego 
punktu widzenia s  to okoliczno#ci, w których osoby s  najbardziej nasta-
wione na szukanie prawdziwego sensu �ycia33. Przytaczany dokument wska-
zuje tak�e na katechez" z okazji szczególnych do#wiadcze$, takich jak 
podj"cie pracy, słu�ba wojskowa, emigracja. S  to zmiany, które mog  przy-
czyni! si" ubogacenia wewn"trznego, ale tak�e do zagubienia, dlatego po-
trzeba wsparcia ze strony słowa Bo�ego (DOK 176). Najwa�niejszy postulat, 
jaki nale�y postawi! w tym kontek#cie, dotyczy zorganizowania systema-
tycznej katechizacji dorosłych. 

ZAKO%CZENIE

 Przygotowanie dorosłego człowieka do udziału w �yciu społecznym i poli-
tycznym, do aktywnej w nim obecno#ci i pełnienia w sposób odpowiedzialny 
ról społecznych, wymaga du�ego wysiłku wychowawczego. Liczne uwarun-
kowania współczesno#ci, zwłaszcza narastaj cy pluralizm społeczny i kulturo-
wy, post"puj ca gwałtownie laicyzacja i sekularyzacja �ycia, domagaj  si" no-
wego spojrzenia na wychowanie i edukacj" religijn  osób dorosłych.  

32 H. L o m b a e r t s. Poszukiwanie współczesnych modeli katechezy dorosłych. Leuven 1998 
s. 128. 

33 Ł a b e n d o w i c z. Katecheza dorosłych s. 409. 
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 Nale y jednak pami!ta",  e nie sama edukacja religijna dorosłych jest 
rzecz# istotn#, ale człowiek, któremu ma ona pomóc  y" w pełni po chrze-
$cija%sku, kształtowa" wiar! oraz pełne odpowiedzialno$ci zaanga owanie 
w $wiat i  ycie. Ko$ciół dostrzega czynnik odnowy współczesnego  ycia 
religijnego w formacji dorosłych, akcentuje w tym dziele rol! wspólnoty 
eklezjalnej i zaleca duszpasterstwu jej realizacj!.
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THE COMMUNITY PRIORITIES 
IN THE FIELD OF RELIGIOUS EDUCATION OF ADULTS 

S u m m a r y  

 A great deal of aid in defining the role of an adult in a pluralist society may come nowadays 
from the field of religious education comprised within the catechesis of adults. In its assumptions 
it emphasizes the fact that the ultimate aim of a man’s activity is not only the physical and 
material promotion of the person, but giving the Christian testimony as well. It also reminds 
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about the necessity to be engaged in educational activities aiming at creating the attitudes of a de-
voted service to another man in an ecclesiastical community. The catechesis of adults is a chal-
lenge and a binding index in education of adults, which first of all touches the conscience. Faith-
fulness to it is a test of humanity and its internal truth. At the same time it is an attempt to give 
a meaning to religious education of adults. 

Translated by Tadeusz Karłowicz 

Słowa kluczowe: katecheza, nauczanie, dorosły. 

Key words: catechesis, education, adult.


