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ROLA LITURGII W KATECHEZIE 

 Współcze)nie zwraca si' uwag' na )cisłe relacje mi'dzy katechez& i litur-

gi&. Zwi&zki te maj& dług& tradycj'. Liturgia, a szczególnie Eucharystia 

i inne sakramenty zawsze były uprzywilejowanym )rodowiskiem dla kate-

chezy. Przez długi okres historii chrze)cija%stwa głównym zadaniem kate-

chezy było przygotowanie do sakramentów )wi'tych i $ycia liturgicznego. 

Rozwijaj&cy si' w pierwszej połowie XX wieku ruch biblijny i liturgiczny, 

a szczególnie Sobór Watyka%ski II znacznie wpłyn'ły na o$ywienie wzajem-

nych relacji liturgiczno-katechetycznych. Podstaw& ustalenia tych zwi&zków 

była organiczna wi'+ słowa i sakramentu oraz ich rola w procesie zbawienia, 

któr& tworzy inicjatywa Bo$ej miło)ci i wierno)( ludzka wyra$ona w przy-

mierzu. Punktem centralnym tej historii jest Jezus Chrystus, całe Jego dzieło 

zbawcze. Ze wzgl'du na to, $e w liturgii najpełniej wyra$a si' zbawienie, 

jest ona uwa$ana za niezast&pione +ródło oraz cel katechezy.  

1. LITURGIA MIEJSCEM SŁOWA 

I ZNAKIEM WIARY

 Wiara, która rodzi si' ze słuchania słowa Bo$ego, swoj& pełni' osi&ga

w liturgii. Liturgia jest ze swej istoty szczytem głoszenia wiary, poniewa$
celebruje misterium Chrystusa. Głoszenie słowa Bo$ego jest zatem aktem 

liturgicznym. Oznacza to, $e słowo odsłania znaczenie misterium, a miste-

rium wskazuje na moc słowa Bo$ego, które prowadzi do wiary. Tym samym 

słowo Bo$e nie tylko obja)nia sakramentalne działanie, ale jest samym dzia-
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łaniem1. Zawiera ono pouczenie, ale równocze)nie zmierza do obudzenia 

wiary, o$ywienia jej i wzywa człowieka do dialogu. O takim patrzeniu na 

katechez' i liturgi' rozstrzyga samo słowo Bo$e, które stanowi niepodwa$al-

ny punkt odniesienia w wyja)nianiu sensu i znaczenia głoszenia zbawczych 

interwencji Boga w ludzk& histori' oraz )wi'towania tych wydarze% w spra-

wowanej liturgii2.

 Odnowa soborowa dowarto)ciowała wymiar profetyczny liturgii, która 

uwa$ana jest za pouczenie Ko)cioła, wyraz wiary i narz'dzie Tradycji3.

Liturgia pełni wa$n& funkcj' katechetyczn& (zob. KL 33). Jako pierwsze 

i niezast&pione +ródło ducha chrze)cija%skiego (zob. KL 14) nazywana jest 

„niewyczerpanym +ródłem katechezy”4 oraz „drogocenn& katechez& wpro-

wadzon& w czyn” (RdC 114). Zawiera ona i wyra$a w formie ekspresyjnej 

całe or'dzie chrze)cija%skie. Dlatego te$ katecheza ustawicznie otwiera si'
na liturgi', w niej uczestniczy i wł&cza si' w posług' liturgiczn&. Bez zwi&z-

ku z liturgi& łatwo mogłaby si' sta( jedynie teori& o zbawieniu. Dzi'ki litur-

gii, która jest duchem katechezy, ustawicznie pot'guje swoj& dynamik', wł&-
cza katechizowanego w proces zbawienia i razem z nim go realizuje. Prawd'
t' wyra$a Konstytucja o liturgii )wi'tej Sacrosanctum Concilium: „Liturgia 

jest szczytem, do którego zmierza działalno)( Ko)cioła, i zarazem jest 

+ródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem apostolskie prace 

zmierzaj& do tego, aby wszyscy, którzy przez wiar' i chrzest stali si' dzie(-
mi Boga, razem si' gromadzili, po)ród Ko)cioła chwalili Boga, uczestniczyli 

w ofierze i spo$ywali Wieczerz' Pa%sk&” (KL 10). 

 Aby odsłoni( tajemnic' Ko)cioła, trzeba si' zaanga$owa( w liturgi',
w której „Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ci&gu głosi 

Ewangeli', lud za) odpowiada Bogu )piewem i modlitw&. […] Widzialne 

znaki, jakimi posługuje si' )wi'ta liturgia na oznaczenie niewidzialnych 

rzeczywisto)ci Bo$ych, zostały wybrane przez Chrystusa lub przez Ko)ciół”

(KL 33). Dzi'ki modlitwie, sprawowaniu posługi sakramentalnej i zespa-

1 Zob. B. N a d o l s k i. Udział w Chrystusowej misji profetycznej II. „Katecheta” 1980 nr 24 

s. 241-245; t e n $ e. O pełniejsze uczestniczenie w liturgii słowa. „Katecheta” 1977 nr 21 s. 251-

254; A. H a j d u k. Katecheza i liturgia. Kraków 1999 s. 35-36; A. K i c i % s k i. Katecheza i litur-

gia. „Roczniki Teologiczne” 2007 z. 6 s. 117-128. 
2 Por. H. W r o % s k a. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin 2007 s. 222-223. 
3 Por. A. K i c i % s k i. Siedem sakramentów Ko)cioła w uj'ciu „Katechizmu Ko)cioła Kato-

lickiego”. W: Siedem sakramentów )wi'tych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwi%ska. 

Lublin 2007 s. 227-242; C. V a g a g g i n i. Il senso teologico della liturgia. Roma 1958. 
4 Conferenza Episcopale Italiana. Il Rinnovamento della catechesi. Documento di base. Roma 

1970 nr 113. Dalej skrót: RdC.  
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laniu si' z Chrystusem w Eucharystii najdoskonalej realizuje si' dzieło zba-

wienia w Ko)ciele5.

 W zgromadzeniu liturgicznym odczuwa si' blisko)( Jezusa Chrystusa, 

a w Nim − drugiego człowieka, z którym nawi&zuje si' bezpo)rednie i trwałe 

wi'zi. Tylko wówczas mo$na mówi( o wspólnocie, gdy opiera si' ona na 

bezpo)rednich relacjach mi'dzy lud+mi zgromadzonymi podczas Eucharystii 

wokół osoby Jezusa Chrystusa (por. KL 48). 

W liturgii uczestniczy wspólnota ze swymi potrzebami i pragnieniami, 

rado)ciami i smutkami. Doceniaj&c uczestnictwo jednostkowe, trzeba pod-

kre)li(, $e liturgia ze swej istoty wymaga zaanga$owania wspólnotowego. 

Jej podmiotem i uczestnikiem jest cały Ko)ciół, w którym Chrystus razem 

z wiernymi oddaje cze)( Bogu za Jego nieustann& miło)( wyra$an& wobec 

)wiata. Niekiedy liturgi' nazywa si' społecznym hymnem uwielbienia, skła-

danym Ojcu przez Syna w Duchu *wi'tym6.

 Liturgia oddaje chwał' Bogu i słu$y zbawieniu człowieka. Szczególn&
rol' odgrywaj& w niej sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. Wszystkie sakra-

menty, posługi ko)cielne i dzieła apostolstwa wi&$& si' z Eucharysti& i ku 

niej zmierzaj&. Dekret o posłudze i $yciu kapłanów Praesbyterorum ordinis 

wskazuje, $e „w Naj)wi'tszej Eucharystii zawiera si' całe dobro duchowe 

Ko)cioła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i chleb $ywy, który przez 

swoje o$ywione przez Ducha *wi'tego i o$ywiaj&ce Ciało daje $ycie lu-

dziom i w ten sposób usilnie ich zaprasza i pobudza, $eby samych siebie, 

swoj& prac' i wszystkie rzeczy stworzone wraz z Nim składali w ofierze” 

(DK 5). Eucharystia jest wi'c +ródłem i szczytem ewangelizacji. 

 Wiara dojrzała, jako cel katechezy, domaga si' spotkania z Chrystusem, 

który przez znaki uobecnia misterium paschalne, oddaje chwał' Bogu i staje 

si' dla ludzi pokarmem zbawienia7. Ko)ciół, sprawuj&c tajemnic' paschaln&,

5 M. Z a j & c. Sakramentalne aktualizowanie istoty Ko)cioła w decyduj&cych sytuacjach $ycia 

katechizowanych. W: Siedem sakramentów )wi'tych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słot-

wi%ska. Lublin 2007 s. 213-226. 
6 W r o % s k a. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne s. 223. 
7 „Ten sam Chrystus, Bóg i człowiek, najwy$szy Arcykapłan Starego i Nowego przymierza − 

stwierdza A. Szafra%ski − jest głównym działaj&cym w ofierze na krzy$u i we Mszy )w. od-

prawianej na wszystkich ołtarzach ziemi, ta sama jest ofiara, czyli przedmiot składany, którym jest 

sam Zbawiciel oddaj&cy swe własne $ycie za $ycie ludzi. Natomiast inny jest sposób ofiarowania 

Chrystusa. […] Ka$da Msza )w. ma nie tylko charakter misyjny, ale i paschalny, b'd&c
uobecnieniem Zbawiciela, który umarł i zmartwychwstał. […] Eucharystia jest posiłkiem ofiarnym, 

ale i ofiar& w postaci posiłku. Ofiara i posiłek, odpowiadaj&c )mierci i zmartwychwstaniu − s&
uczestnictwem w tajemnicy paschalnej Chrystusa uj'tej integralnie jako )mier(, zmartwychwstanie, 

wniebowst&pienie” (A. S z a f r a % s k i. Teologia liturgii eucharystycznej. Lublin 1971 s. 101). 
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w niej uczestniczy i dojrzewa, staj&c si' dzie% po dniu Ko)ciołem coraz bar-

dziej zmartwychwstałym8. St&d te$ cała działalno)( katechetyczna Ko)cioła 

zmierza do liturgii i koncentruje si' na Eucharystii, w której w sposób 

mistyczny dokonuje si' proces odnowy i zbawienia )wiata. Aby wej)(
w liturgi' i zespoli( si' z Chrystusem, trzeba wł&czy( si' w katechez', przy-

gotowuj&c& do uczestnictwa w Eucharystii. 

2. JEDNO*, KATECHEZY, LITURGII 

I DROGI ROZWOJU WIARY

 Katecheza powinna poucza( o liturgii, jej tre)ci i znakach. Bardziej jed-

nak ni$ nauczanie potrzebne jest wychowanie, formacja oraz wtajemniczenie 

liturgiczne. Stwierdzenie to zawarte jest w Dyrektorium ogólnym o katechi-

zacji: „katecheza, oprócz ukazywania znaczenia liturgii i sakramentów, po-

winna wychowywa( uczniów Jezusa Chrystusa do modlitwy, dzi'kczynienia, 

czynienia pokuty, odmawiania modlitw z ufno)ci&, do ducha wspólnoty, 

wła)ciwego zrozumienia symboliki, poniewa$ wszystko to jest konieczne do 

prawdziwego $ycia liturgicznego” (DOK 85). Katechizowany powinien mie(
)wiadomo)(, $e rzeczywisto)( liturgiczna, w któr& wchodzi, jest inna ni$ ta, 

z któr& ma do czynienia na co dzie%. W przeciwie%stwie do rzeczywisto)ci

empirycznej i zrozumiałej rzeczywisto)( liturgiczna jest duchowa i nieogar-

niona. W formacji katechetycznej potrzebne jest kształcenie intelektualne. 

Wa$niejsze jednak od niego staje si' budzenie religijnej wra$liwo)ci, otwar-

to)ci serca na dar Bo$y, akceptacji tego, co Chrystus przez Ko)ciół ofiaruje. 

Wobec rzeczywisto)ci liturgicznej trzeba zaufania, zanurzenia si' w proces 

zbawczy i pełnego w nim uczestnictwa9.

 Przygotowanie katechizowanego do uczestnictwa w liturgii jest koniecz-

ne. Zespolenie si' z Chrystusem, wł&czenie w misterium paschalne jest spra-

w& mi'dzyosobow&, ale równocze)nie wymaga katechezy liturgicznej. Bez-

po)rednie wprowadzenie przez posług' słowa Bo$ego, wzbudzenie przychyl-

nego nastawienia, u)wiadomienie pojawiaj&cych si' zdarze% sprawia, $e
powstaje wewn'trzny zwi&zek mi'dzy katechizowanym a rzeczywisto)ci&,
w któr& on wchodzi. St&d katecheza spełnia nie tylko funkcj' informacyjn&
i inicjacyjn&, ale równie$ towarzysz&c& w prze$ywaniu liturgii10.

8 Tam$e s. 102. 
9 Por. M. M a j e w s k i. To$samo)( katechezy integralnej. Kraków 1995 s. 60-61. 

10 Tam$e s. 61-63. 
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 Podobnie jak konieczna jest katecheza, która pomaga wej)( w liturgi'
i w pełni j& prze$ywa(, tak równie$ potrzebna jest katecheza podtrzymuj&ca

i przenosz&ca warto)ci liturgiczne w codzienne $ycie. Liturgia w istocie 

zmierza do odnowy $ycia chrze)cija%skiego. Katecheza powinna nawi&zy-

wa( do prze$y( liturgicznych, utrwala( jej warto)ci i podsuwa( sposoby 

zdobywania )wi'to)ci w codziennej pracy. Podejmuje ona te$ niektóre formy 

realizacji liturgii $ycia, sprawowanej zwłaszcza w małych grupach, na 

spotkaniach i we wspólnych rozmowach11.

 Do)wiadczenie jedno)ci wspólnoty apostolskiej (zob. Dz 2, 42-47) i staro-

$ytnego katechumenatu jako modelu ka$dej katechezy (CT 23), a tak$e
tradycja Ojców Ko)cioła, wskazuj& na $yciow& syntez' celebracji, słuchania 

słowa Bo$ego, wyznania wiary i do)wiadczenia chrze)cija%skiego. W $yciu 

wiary nie mo$na d&$y( do uprzywilejowania $adnego z jej wymiarów, do 

koncentrowania si' wył&cznie na liturgii, sakramentach, na relacjach we-

wn&trz wspólnoty czy wyborach $yciowych, ale nale$y zapewni( obecno)(
wszystkich fundamentalnych elementów w $yciu wspólnoty12.

 Przepowiadanie słowa Bo$ego w katechezie prowadzi w sposób naturalny 

do liturgii, staje si' jej integraln& cz')ci&. Szczególnie liturgia euchary-

styczna oraz poszczególne sakramenty stanowi& punkt odniesienia dla prze-

powiadanego słowa Bo$ego. Przed Soborem Watyka%skim II stosunek słowa 

Bo$ego do liturgii miał charakter relacji dwóch jakby odr'bnych rzeczywis-

to)ci. W katechezie niektórych Ko)ciołów partykularnych wci&$ jeszcze daje 

o sobie zna( tradycja lu+nych zwi&zków słowa Bo$ego z liturgi&. Na zja-

wisko to zwraca uwag' Dyrektorium ogólne o katechizacji: „Katecheza 

z natury swej jest zwi&zana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów. 

Praktyka katechetyczna cz'sto jednak po)wiadcza słaby i fragmentaryczny 

zwi&zek z liturgi&. Wyra$a si' to w przywi&zywaniu małej wagi do znaków 

i obrz'dów liturgicznych, niewielkim dowarto)ciowaniu +ródeł liturgicz-

nych, działaniach katechetycznych mało zwi&zanych lub wcale niezwi&za-

nych z rokiem liturgicznym, marginesowej obecno)ci celebracji w ramach 

procesów katechetycznych” (DOK 30). Wci&$ jeszcze zdarza si', $e liturgia 

w ró$nych swoich aspektach jest traktowana instrumentalnie – jedynie jako 

dodatek do osi&gania celów katechetycznych przepowiadanego słowa Bo-

11 Por. W r o % s k a. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne s. 227; P. G o l i s z e k. Per-

sonalistyczne rozumienie sakramentów w katechezie. W: Siedem sakramentów )wi'tych w nau-

czaniu katechetycznym. Red. H. Słotwi%ska. Lublin 2007 s. 243-258. 
12 H. W r o % s k a. Katecheza w stowarzyszeniach, ruchach i grupach. W: Miejsca katechezy: 

rodzina – parafia – szkoła. Red. S. Kulpaczy%ski. Lublin 2005 s. 99-138; C. D u c h e s n a u. La 

celebrazione nella vita cristiana. Bologna 1977 s. 130-131. 
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$ego. W ten sposób pozbawia si' słowo Bo$e natury symbolicznej, np. 

w sakramentach inicjacji chrze)cija%skiej, pokuty i pojednania oraz Eucha-

rystii. Rzeczywista obecno)( Jezusa Chrystusa w Eucharystii nie mo$e by(
wykorzystywana tylko do celów dydaktycznych katechezy13.

 Liturgia jest miejscem przepowiadania i jednocze)nie znakiem wiary. Bez 

słowa obja)niaj&cego byłaby ona czynno)ci& magiczn&, a nie rzeczywisto)ci&
zbawcz&, ukazan& w znaku sakramentalnym14. W ten sposób ewangeliza-

cyjna posługa słowa Bo$ego w katechezie, kazaniu, homilii czy wykładzie 

religijnym przeobra$a akt rytualny w misteryjn& manifestacj' działania 

Chrystusa, uobecniaj&c& zbawienie15.

 Zarówno katecheza, jak i liturgia s& wł&czone w rozwój wiary, st&d nie-

odzowne jest ich współdziałanie, które najdoskonalej dokonuje si' w spra-

wowaniu sakramentów. Liturgia, b'd&c aktem wiary Ko)cioła, jest skuteczna 

i wa$na tylko wtedy, gdy celebruje si' j& i prze$ywa z wiar&. Człowiek jest 

usprawiedliwiony przez wiar', co oznacza, $e postawa wiary nale$y we-

wn'trznie do rzeczywisto)ci liturgicznej i sakramentalnej16. Wiara nie jest 

czym) zewn'trznym w odniesieniu do sakramentu, ale stanowi jego konsty-

tutywn& cz')(. Jak nie ma prawdziwej wiary bez sakramentu, tak nie ma 

sakramentu bez wiary. Bez wiary sakramentalne ryty i znaki byłyby dzia-

łaniem magicznym, pustym i niezrozumiałym. Słowem wiary jest nie tylko 

biblijne objawienie si' Boga, ale równie$ liturgia. Celebracja liturgiczna bez 

wiary jest nieskuteczna i bez znaczenia, poniewa$ człowiek sprawiedliwy 

„$yje z wiary” (por. Rz 4, 13-17 i 7, 22-23) i przez wiar' zyskuje uspra-

wiedliwienie. Postawa wiary jest zatem wpisana zarówno w $ywe słowo Bo$e, 

jak równie$ w rzeczywisto)( liturgiczn& i sakramentaln&. Wiara nie jest czym)
zewn'trznym w odniesieniu do sakramentu, ale jest jego konstytutywn& cz')-
ci&. Tak jak nie ma prawdziwej wiary bez sakramentu, gdy$ nie byłaby to 

wiara wyznawana przez apostołów, tak nie ma sakramentu bez wiary17.

13 Zob. Cz. K r a k o w i a k. Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i mło-

dzie$y. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczy%ski. Lublin 1999 s. 29-54; J. K o p e (.
Wprowadzenie do kerygmy o liturgii Katechizmu Ko)cioła Katolickiego. W: Misterium liturgii 

w Katechizmie Ko)cioła Katolickiego. Red. J. Kope(. Opole 1995 s. 7-14; S. C z e r w i k. Wpro-

wadzenie do Konstytucji o Liturgii )wi'tej. W: Sobór Watyka%ski II. Konstytucje, dekrety, dekla-

racje. Tekst łaci%sko-polski. Pozna% 1968 s. 27-39; Y. C o n g a r. Zwi&zek mi'dzy kultem lub 

sakramentem a głoszeniem słowa. „Concilium” 1968 nr 1-10 s. 137-145. 
14 Por. W r o % s k a. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne s. 229-230. 
15 Zob. E. S c h i l l e b e e c k x. Cristo, sacramento dell’incontro con Dio. Roma 1962 s. 131-135. 
16 Por. E. A l b e r i c h. Katecheza dzisiaj. Warszawa 2003 s. 266-267. 
17 Tam$e s. 270-271. 
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 Działalno)( Ko)cioła jest propozycj&, która pobudza do odpowiedzi 

wiary. Sakramenty staj& si' skutecznymi znakami zbawiaj&cej łaski, gdy$
wyra$aj& wiar'. W ten sposób zostaje przezwyci'$ona mechaniczna i prawie 

magiczna wizja liturgii, cz'sto obecna w historii Ko)cioła. Znaki sakramen-

talne staj& si' „pełnym, )wiadomym i czynnym udziałem” (KL 14) oraz czy-

telnym procesem komunikacji interpersonalnej we wspólnocie. S& to twier-

dzenia o du$ym znaczeniu dla praktyki pastoralno-katechetycznej i dla wła)-
ciwego rozumienia zwi&zku, jaki istnieje mi'dzy liturgi& i katechez&.
 Proces rozwoju wiary jest powi&zany z celebracjami liturgicznymi, wy-

ra$aj&cymi jej najgł'bsze znaczenie. Wiara jest darem, jaki chrze)cijanin 

otrzymuje podczas chrztu, rozwija przez sakrament pokuty i pojednania oraz 

przez Eucharysti'. Rozwój wiary domaga si' katechezy, przygotowuj&cej

katechizowanego do osobowego spotkania z Chrystusem, otwarcia go na 

nowe $ycie i wyzwalaj&cej w nim postaw' miło)ci. Sakrament bierzmowania 

natomiast sprawia, $e wiara stopniowo dojrzewa do dawania )wiadectwa, 

które zaowocuje wówczas, je)li b'dzie wypływa( z odpowiedzialno)ci za 

Ko)ciół. Sakramenty kapła%stwa i mał$e%stwa uzdalniaj& chrze)cijan do po-

sługi innym. Aby funkcjonowanie katechizowanego było owocne, niezb'dna 

jest katecheza, uwra$liwiaj&ca na ewangeliczn& interpretacj' $ycia i dzia-

łalno)ci człowieka w )wietle dialogu Bosko-ludzkiego. *wiadomo)( włas-

nego powołania i współpracy w dziele jednoczenia )wiata powinna by( wy-

niesiona z katechezy i z liturgii sakramentu kapła%stwa i mał$e%stwa. Wie-

kowi podeszłemu towarzyszy utrata siły fizycznej i ograniczenie perspek-

tyw. Z tego wzgl'du pomoc katechetyczna wydaje si' by( tym bardziej 

potrzebna. Od strony duchowej niesie j& sakrament chorych, który pomaga 

w trudach i w cierpieniach oraz otwiera człowieka na $ycie wieczne. Ko-

nieczna jest wtedy katecheza, wyja)niaj&ca tajemnic' choroby, wzbudzaj&ca 

nadziej' i zwracaj&ca uwag' na nieprzemijalno)( czynów ludzkich18.

 Celebracja słowa Bo$ego uczy dialogu z Bogiem, przygotowuje do )wi&t
i niedziel, wprowadza w liturgi' sakramentów )wi'tych, wyja)nia gł'boki 

sens gestów oraz budzi wiar' uczestników19. Duszpasterstwo biblijne staje 

si' niemal automatycznie duszpasterstwem liturgicznym, w którym liturgii 

nie traktuje si' jako rytuału do przestrzegania i biernego uczestnictwa. 

18 Zob. P. M & k o s a. Zarys katechezy o sakramentach )wi'tych. W: Siedem sakramentów 

)wi'tych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwi%ska. Lublin 2007 s. 27-42; por. Evangeliz-

zazione e sacramenti. Documento pastorale dell’Episcopato italiano. Torino 1973 s. 22. 
19 Zob. A. S k o w r o n e k. Sakramenty w ogólno)ci. Chrzest, bierzmowanie. Włocławek 1995 

s. 76-82; t e n $ e. Sakrament chrztu. Liturgia − teologia – Pismo )w. Katowice 1973 s. 127-130. 
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W katechezie kerygmatycznej szczególnego znaczenia nabiera celebracja, 

przybieraj&ca posta( uroczystego głoszenia i proklamowania słowa Bo$ego

poł&czonego z odpowiedzi& na usłyszane słowo pie)ni&, gestem, a zwłaszcza 

$yciem. 

3. CELEBRACJA I SYMBOL UPRZYWILEJOWANYMI 

FORMAMI J#ZYKA KATECHETYCZNEGO 

 Specyficznym elementem liturgii jest j'zyk celebracji i )wi'towania. 

*wi'to w poł&czeniu z celebracj&, która jest jego centralnym momentem, 

nadaj& )wi'towaniu szczególn& warto)( w procesie przekazu wiary. Celeb-

racja i )wi'towanie maj& podstawowe znaczenie dla człowieka, poniewa$ s&
zwi&zane z rozwojem do)wiadcze% religijnych20.

 Celebracja potwierdza głoszone warto)ci. Człowiek potrzebuje celebro-

wania, aby znale+( okazj' do afirmacji warto)ci, które s& dla niego istotne: 

miło)ci, przyja+ni, rodziny, grupy, zbawienia. Rodzi si' te$ potrzeba )wi'to-

wania wa$nych wydarze% czy osób, które odegrały w przeszło)ci lub odgry-

waj& obecnie wyj&tkow& rol'. S& to momenty znacz&ce dla potwierdzenia 

wyznawanych warto)ci oraz ich zinterioryzowania21. Maj& one du$e znacze-

nie katechetyczne. 

*wi'to i celebracja odpowiadaj& na potrzeb' $ycia wspólnotowego. *wi'-
to jest czasem spotkania, porozumiewania si', odkrywania własnej zbioro-

wej to$samo)ci. Ma ono na celu tworzenie komunii osób w okre)lonym ry-

cie, który ł&czy członków grupy i wprowadza ich do $ywej tradycji. Celeb-

racja i )wi'towanie wpływaj& na skuteczno)( wychowania do poczucia przy-

nale$no)ci do wspólnoty22.

 Celebracja ma znaczenie eschatologiczne. Celebrowanie )wi&t liturgicz-

nych, imienin, urodzin, chrztu )w., bierzmowania, rocznicy )lubu lub )mierci 

bliskich osób odsyła do rzeczywisto)ci eschatologicznej23. Typowe dla 

celebracji gesty: specjalny strój, uczta, podarunek, przekraczanie niektórych 

reguł $ycia społecznego itp., s& wyrazem antycypowania )wiata, którego lu-

dzie pragn&. Dochodzi wtedy do głosu inna ni$ zwyczajna logika, wyra-

20 Zob. K.H. S c h m i t t. Erfolgreiche Katechese. Ermutigungen für die Praxis. Kösel–

München 2000 s. 92- 98. 
21 D u c h e s n e a u. La celebrazione nella vita cristiana s. 130-131. 
22 Tam$e s. 53-58. 
23 Tam$e s. 130-131. 
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$aj&ca pragnienie )wiata idealnego. W tym sensie liturgia ukierunkowuje 

osoby ku nowej pozytywnej przyszło)ci24.

 Celebracja, odpowiednio do prze$ywanych warto)ci i ideałów zawartych 

w )wi'cie, pobudza równie$ do odnawiania zobowi&za%. Przywołanie wa$-
nych wydarze% i osób niesie z sob& silny bodziec do spójnego działania oso-

bistego i społecznego. Ka$da celebracja ma wielk& sił' motywowania, zdol-

no)( do odnowy moralnej, aby skuteczniej realizowa( wspólne ideały25.

 Liturgia korzysta z j'zyka symbolicznego. Symbol jest fundamentalnym 

)rodkiem wyrazu w $yciu człowieka, szczególnie w wyra$aniu znacz&cych 

do)wiadcze% $yciowych. Mo$e on by( okre)lony jako „znak, który poza 

swoimi bezpo)rednimi znaczeniami zbiera, streszcza i wyra$a bogate, zło-

$one znaczenia, które nie mogłyby wyra$a( si' w inny sposób”26. Tylko 

przez gesty symboliczne mo$na wyrazi( gł'bi' i bogactwo do)wiadcze%,

które anga$uj& cał& osob'. W nich spotykaj& si' harmonijnie rzeczywisto)(
wymierna i duchowa27.

 Podstawowe symbole chrze)cija%skie to woda, )wiatło, ogie%, krzy$,
ołtarz, Ko)ciół, ojciec, matka, rodzina, wspólnota. "ycie w bliskiej ł&czno)ci 

z tymi przedmiotami, osobami, społeczno)ciami, stykanie si' z nimi i posłu-

giwanie si' nimi kształtuje wewn'trzn& postaw' wiary28. Wa$nym )rodowis-

kiem kształtowania symboli jest wspólnota, a w niej proces komunikacji, 

wyst'puj&cy mi'dzy członkami, którzy j& tworz&. To, co dzieje si' we 

wspólnocie, przekracza ustalone po ludzku kr'gi. Rzeczywisto)(, do)wiad-

czenia, wzajemne relacje mi'dzyludzkie domagaj& si' poszerzenia zakresów. 

Zdarzenia i sytuacje wspólnotowe z jednej strony )wiadcz& o tym, $e musi 

istnie( jaka) inna rzeczywisto)(, a z drugiej − rzucaj& )wiatło na człowieka 

i jego przyszło)(, zwłaszcza pozaziemsk&29. To zarazem wyja)nia, dlaczego 

chrze)cija%stwo wchodzi we wspólnot', otacza j& szczególn& trosk& i widzi 

w niej dla siebie przyszło)(.
 Symbol jest j'zykiem misterium dzi'ki swej zdolno)ci przywoływania 

i objawiania. Jest to nieodzowny )rodek do wyra$ania i przekazywania do-

24 A l b e r i c h. Katecheza dzisiaj s. 276-277. 
25 Tam$e s. 277-278. 
26 A. F o s s i o n. Dieu toujours recommence. Essai sur le catéchèse contemporaine. Bruxelles 

1997 s. 100. 
27 W. B a r t h o l o m ä u s. Muter und Vater in „Gott”. „Katechetische Blätter” 1981 Nr 6 

s. 456-466; por. M. M a j e w s k i. Katecheza wierna Bogu i człowiekowi. Kraków 1986 s. 164-165. 
28 Zob. S. K u l p a c z y % s k i. Symbole w odbiorze katechizowanych dzieci. Lublin 2002 

s. 20-55. 
29 Por. A. D o n g h i. Gesty i słowa. Kraków 1999. 
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)wiadcze% religijnych. W tym sensie liturgia staje si' uprzywilejowanym 

narz'dziem przekazu katechetycznego. „Liturgia mo$e sta( si' dla katechezy 

niewyczerpanym +ródłem elementów symbolicznych czy rzeczywist& okazj&
do wprowadzania w poszczególne aspekty misterium Chrystusa i Ko)cioła, 

a tak$e do pobudzenia wiary i $ycia chrze)cija%skiego”30. Symbole mog&
uchroni( katechez' przed pokus& wył&cznie nauczania. Przybli$aj& one po-

znawan& rzeczywisto)( do codzienno)ci i nadaj& jej potrzebny dynamizm. 

Dlatego trzeba otworzy( katechez' na symbole. Nale$y si' o nie troszczy(,
rozwija( je, a przede wszystkim wprowadza( do $ycia wspólnotowego31.

 J'zyk rytualny i symboliczny celebracji znajduje si' zawsze w centrum 

liturgii. Istnieje powi&zanie mi'dzy zadaniami katechezy i pedagogicznymi 

warto)ciami chrze)cija%skich celebracji. *cisły zwi&zek mi'dzy do)wiadcze-

niem, warto)ciami i celebracj& pozwala sformułowa( zasad', jak& powinien 

rz&dzi( si' proces komunikacji religijnej. „To, co nie jest celebrowane, nie 

mo$e słu$y( odkrywaniu gł'bi i jej znaczenia dla $ycia. Tak$e wiara, aby 

stała si' do)wiadczeniem wa$nym i słu$&cym interpretacji egzystencji, po-

trzebuje, aby była celebrowana”32. Katecheza jest szczególnie wezwana do 

tego, aby wprowadza( wymiar celebrowania do swoich sposobów oddzia-

ływa% formacyjnych. Mo$e si' to dokonywa( w rytach liturgicznych, w ce-

lebracjach spontanicznych, w paraliturgii, w spotkaniach modlitewnych itd. 

Celebracje liturgiczne w katechezie odgrywaj& wa$n& rol' formacyjn&33.

 Liturgia słowa Bo$ego ł&czy słowo Bo$e z rozwa$aniem i modlitw&, a ke-

rygmat wi&$e ze )piewem, słuchaniem, rytem i gestami. Taka celebracja wł&-
cza całego uczestnika: jego ciało, dusz', umysł i wol'. Jest w niej miejsce na 

cisz', osobiste i wspólnotowe prze$ycia oraz spontaniczn& modlitw'34.

 Zdaniem E. Albericha35 duszpasterstwo liturgiczne, w tym katecheza, 

wci&$ nie mo$e si' uwolni( od izolacji i tradycyjnego j'zyka, który funk-

cjonuje w celebracjach i komunikacji wewn&trzwspólnotowej. Niektórzy 

twierdz&, $e duszpasterstwo liturgiczne nie zostało w pełni zrealizowane 

z trzech powodów: braku odpowiedniej katechezy, ograniczenia posoboro-

30 D. S a r t o r e. Catechesi e liturgia. W: Nuovo Dizionario di Liturgia. Red. D. Sartore, A.M. 

Triacca. Cinisello Balsamo 1988 s. 228. 
31 Por. W r o % s k a. Katecheza a małe grupy s. 228. 
32 A l b e r i c h. Katecheza dzisiaj s. 277. 
33 Tam$e s. 278. 
34 Zob. G. K u s z. Biblia w katechezie wczoraj i dzi). W: Biblia w nauczaniu chrze)cija%skim.

Red. J. Kudasiewicz. Lublin 1991 s. 97-99. 
35 Zob. A l b e r i c h. Katecheza dzisiaj s. 264-270. 
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wej reformy liturgicznej oraz niedostatków w sposobie celebracji36. Odna-

wianie rytów liturgicznych nie znalazło odpowiedniego miejsca i odzewu 

w katechezie, poniewa$ zabrakło w niej interioryzacji znacze% rytów, maj&-
cych wpływ na kształtowanie postaw wiary. Próby konstrukcji odpowied-

niego modelu katechezy liturgicznej zatrzymały si' na samym sformułowa-

niu problemu37.

*

 Katecheza ma wymiar liturgiczny, ale jej proces nie musi za ka$dym razem 

odwoływa( si' do metod liturgicznych. Oprócz katechezy liturgicznej w pro-

cesie katechetycznym istnieje jeszcze wiele innych form przekazu wiary: dia-

log, nauczanie, grupowa refleksja, dyskusja, analiza słowa Bo$ego i dokumen-

tów Ko)cioła. Podkre)laj&c istotne znaczenie zwi&zku liturgii i katechezy dla 

o$ywienia wiary katechizowanych, nawi&zania osobowego kontaktu z Chry-

stusem i kształtowania wspólnoty chrze)cija%skiej miło)ci, nie nale$y absolu-

tyzowa( j'zyka liturgicznego. Metody biblijne i liturgiczne maj& swoj& specy-

fik', ale powinny stanowi( integraln& cało)( procesu katechetycznego38.
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ROLE OF LITURGY IN CATECHESIS 

S u m m a r y  

Catechesis and liturgy enable the Church to fulfill its saving mission awarded by the Christ. 

Preaching the word is to lead to the celebration of liturgy. The heart of the catechesis and faith of 

those who receive the message of salvation is the mystery of the Christ celebrated in liturgy. As 

catechesis is essential to gain understanding and ultimate experience of liturgy, a catechesis that 

supports and translates liturgical values into daily life is indispensable. Catechesis should relate 

to liturgical experience, consolidate its values, point to the richness of life renewed in Christ and 

propose ways of attaining sainthood in daily work. 

The characteristic element of liturgy is the language of celebration, which imparts signi-

ficance to the celebration in the process of transmission of faith. Liturgy also uses symbolic 

language, which is an indispensable way of expressing and sharing religious experience. Symbols 

can help catechesis to resist the temptation of teaching only, because they bring teaching closer to 

daily life and add necessary dynamism to catechesis.  
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