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KATECHIZACJA OSÓB W PODESZCYM WIEKU
Edukacja religijna jest jedna> z form posVugi sVowa w Kościele, której
prawdziwym i rzeczywistym podmiotem jest KościóV (DOK 78). Jan PaweV II
najpierw w adhortacji Catechesi tradendae, a naste>pnie w Katechizmie Kościo1a Katolickiego wskazaV, z_e polega ona na wychowaniu w wierze dzieci,
mVodziez_y i dorosVych (CT 18, KKK 6). Określenie to wyróz_nia trzy podstawowe funkcje katechezy: wychowanie w wierze, nauczanie doktryny oraz
wtajemniczenie chrześcijańskie. Waz_ny jest takz_e fakt, z_e edukacji religijnej
musza> podlegać takz_e osoby dorosVe, nie wyVaczaj
>
ac
> równiez_ i tych w podeszVym wieku. Warto wspomnieć w tym kontekście katechetyczne wskazania,
zawarte w statutach I Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego. NakazywaVy one
nie tylko nauczanie religii wśród dzieci i mVodziez_y, lecz takz_e katechizmowe
doksztaVcanie osób dorosVych, zbliz_ajacych
>
sie> do końca swojego z_ycia1.
Próby dowartościowania edukacji religijnej osób w podeszVym wieku pojawiVy
sie> juz_ na poczatku
>
XX stulecia2. Dzisiaj natomiast staVy sie> prawdziwa> koniecznościa.
> Taka> problematyke> podejmuje niniejsze opracowanie, które sygnalizuje potrzebe> edukacji religijnej osób w podeszVym wieku.
Ks. dr hab. MARIAN ZAJAC
> , prof. KUL d kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej KUL; adres do korespondencji: ul. Radziszewskiego 7/62, 20-039 Lublin; e-mail:
mzajac@kul.pl
1
P. P o r e> b a. Dzieje katechetyki. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. III. Cz. 2.
Red. M. Rechowicz. Lublin 1977 s. 162.
2
Próba> katechizmu dla dorosVych, nie obje>tych z_adna> katechizacja,
> byV zbiór katechez,
wykVadów, prelekcji i artykuVów wydanych przez ks. Franciszka Kwiatkowskiego. Autor postanowiV objaśnić zagadnienia dotyczace
> problemów ludzkiego z_ycia, szczególnie tych, które
pojawiaja> sie> pod koniec z_ycia w świetle filozofii oraz nauki KościoVa katolickiego. Zagadnienia, waz_ne dla ludzi starszych, autor rozpatrywaV z punktu widzenia filozoficzno-teologicznego,
dlatego nadaV temu zbiorowi tytuV: Z pogranicza filozofii i teologii (Kraków 1938 s. 5).
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1. CHARAKTERYSTYKA CZ3OWIEKA W PODESZ3YM WIEKU

Z9ycie ludzi dorosEych, które naturalnie ewoluuje w strone- starości, jest na
tyle skomplikowane i uwikEane w rozmaite zmiany i w zEoz9one sytuacje, z9e
trudna jest jego jednoznaczna periodyzacja. Temat ten ma proweniencje- biblijna- i jest szeroko komentowany w nauczaniu KościoEa. „Pismo Świe-te
gloryfikuje starość, poniewaz9 utoz9samia ja- z madrości
a- i wEadza,
- a takz9e
3
uznaje za Boz9e bEogosEawieństwo” . Istnieje wiele wersji podziaEu ludzkiego
z9ycia na kolejne fazy. Szczególnie wnikliwa jest periodyzacja D. J. Levinsona, który drobiazgowo dokonuje podziaEu z9ycia na poszczególne okresy,
majace
- na uwadze idee- nieustannych przemian i rozwoju4. Natomiast podstawa- merytoryczna- do wykazania odre-bności edukacji religijnej osób w podeszEym wieku wobec ksztaEcenia dzieci, mEodziez9y i dorosEych jest zdecydowana odmienność starego czEowieka.
Powyz9ej 65 roku z9ycia efektem procesu starzenia jest stopniowe osEabienie
funkcji z9yciowych. Jego dynamike- moz9e stymulować pojawianie sie- róz9nych
jednostek chorobowych. Generalnym przejawem starzenia sie- jest zmniejszanie sprawności fizycznej. Upośledzeniu ulegaja- zmysEy we-chu, smaku, sEuchu
oraz wzroku. To wszystko wpEywa na wyhamowanie dynamizmu z9yciowego.
CzEowiek stary paradoksalnie bardziej koncentruje sie- na teraźniejszości niz9
na przyszEości. Akceptuje takz9e _ choć z oporem – swój zEy stan zdrowia
oraz odczucie starzenia sie-. Natarczywie powracaja- sentymentalne wspomnienia dotyczace
- znakomitego stanu zdrowia w przeszEości i doznań z tym zwiazanych. Pojawia sie- ciekawe zjawisko widzenia siebie nieco mEodszym niz9
w rzeczywistości, co skutkuje utrzymywaniem sie- aktywności z9yciowej na
równomiernym poziomie5.
Pomimo sEabnie-cia podstawowych siE z9yciowych u osób starych moz9na
wyeksponować bezcenne cechy psychiki, takie jak: zdolność sEuchania z uwa-

3

N. P i k u E a. Ludzie w podesz*ym wieku w Piśmie Świe1tym i nauce Kościo*a. W:
Wielop*aszczyznowe wsparcie cz*owieka we wspó*czesnej pedagogii. Red. N. PikuEa. Kraków
2011 s. 391.
4
Fazy z9ycia czEowieka dorosEego, które ostatecznie prowadza- do starości: I. 17-22 lat _
wkraczanie we wczesna- dorosEość _ faza przejściowa; II. 22-33 lat _ wczesna dorosEość; 33-40
lat – stabilizacja; 40-45 lat _ wkraczanie w wiek średni _ faza przejściowa; V. 45-60 lat –
wiek średni; VI. 60-65 lat _ wkraczanie w późna- dorosEość _ faza przejściowa; VII. 65 lat –
późna dorosEość (starość). Z. P i e t r u s i ń s k i. Rozwój doros*ych. W: Wprowadzenie do
andragogiki. Red. T. Wujek. Warszawa_Radom 1996 s. 22.
5
S. K u l p a c z y ń s k i. Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin 2009 s. 268.
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ga,
8 która nie jest tylko mimowolna, ale dowolna; wyobraźnie8, która jest
w wie8kszym stopniu kierowana i podlega krytycznej ocenie; zdolność do
logicznego myślenia, dzie8ki której zwiazek
8
mie8dzy wyobraźnia8 a myśleniem
jest sQabszy, a myśl jest bardziej opanowana i poddana kontroli, co pozwala
sie8 zastanawiać i wyciagać
8
wQaściwe wnioski6.
PoniewazT czQowiek stary to ten, który jest uwazTany za takiego przez spoQeczeństwo, w którym zTyje, dlatego starość mozTe teoretycznie wyste8pować
w rózTnym wieku, w zalezTności od konkretnego spoQeczeństwa. ZrózTnicowanie
mozTe dotyczyć pQci, funkcji spoQecznych czy aktywności zawodowej. Taka8
tendencje8 w myśleniu o starości potwierdzaja8 europejskie demokracje, które
systematycznie podnosza8 wiek emerytalny swoich obywateli, nie widzac
8
w nich osób zbe8dnych dla mechanizmów funkcjonowania państwa. WspóQcześnie czQowiek stary to takzTe uczestnik elektronicznej spoQeczności globalnej sieci Internet, który świadomie korzysta z jej edukacyjnej i kulturowej
oferty. Stara sie8 nadaz
8T yć za nowoczesnościa8 i zadbać o swój rozwój takzTe
u kresu swojego zTycia7. Z tych tezT powodów pojawia sie8 wiele przesQanek,
które otwieraja8 obiecujace
8 perspektywy dla edukacji religijnej osób w podeszQym wieku.
Duszpasterstwo katechetyczne KościoQa powinno mieć charakter ciagQy.
8
Oznacza to, zTe katecheza dzieci i mQodziezTy musi pozostawać w Qaczności
8
z katecheza8 dorosQych (por. PDK 97). Chodzi o pQynne zaakceptowanie przez
starego czQowieka takiego stanu, jako wQaściwego miejsca realizowania swojego powoQania do świe8tości. Katecheza, skierowana do osób w podeszQym
wieku, musi uwzgle8dniać sytuacje8 ich wiary, popierać dojrzewanie zTycia
chrześcijańskiego za pomoca8 pedagogii sakramentalnej, wychowywać do
oceny świata w świetle wiary, wyjaśniać problemy religijne i moralne dla
ostatniego etapu zTycia czQowieka na ziemi (por. PDK 98-100). To wszystko
powinno prowadzić do postawy odpowiedzialności za KościóQ oraz do dawania świadectwa chrześcijańskim stylem zTycia w spoQeczeństwie, gdzie ludzie
mQodzi poszukuja8 prawdziwej inspiracji ze strony ludzi, którzy doświadczyli
zTycia w caQej peQni (por. PDK 100). Skuteczność duszpasterska parafii be8dzie
zalezTeć od wzajemnie dopeQniajacych
8
sie8 form katechezy osób dorosQych
i w podeszQym wieku, pozostajacych
8
we wzajemnej Qaczności
8
z katecheza8
dzieci i mQodziezTy.
6

Por. B. B o c z u k o w a. Jak kszta&cić doros&ych – refleksje androloga. Toruń 2010

s. 16.
7

D. K o r z a n. Doros&y e-uczeń. W: Wyzwania wspó&czesnej edukacji doros&ych. T. 1.
Andragogika jako przedmiot akademicki. Red. A. Fabiś. MyślenicebZakopane 2004 s. 220.
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2. EDUKACJA AKTYWNA – DYNAMIKA PIELGRZYMKOWA

Moz=na wskazać na pomoce katechetyczne dla osób w podeszOym wieku,
które nie dotycza- bezpośrednio kontekstu liturgicznego czy paraliturgicznego,
ale moga- sOuz=yć jako pomoc do autokeratywnej samoedukacji. PowstaOy one
na bazie popularyzacji Katechizmu Kościo-a Katolickiego i miaOy za zadanie
akomodować jego treści do moz=liwości percepcyjnych odbiorcy, który okres
mOodości ma dawno za soba.
- Pierwsza- byOa publikacja pt.: W duchu i praw8
dzie . Zaadresowana zostaOa do wszystkich osób, które pragne-Oy szukać odpowiedzi na pytanie: Co znaczy być chrześcijaninem w epoce przeOomu ty9
siacleci?
. Druga to inicjatywa radomska pt.: Wyznawać wiare9 dzisiaj. Katecheza doros-ych na podstawie Katechizmu Kościo-a Katolickiego10. Podstawowym celem prezentacji byOo oz=ywienie katechezy adresowanej do osób dorosOych. DoniosOe znaczenie katechetyczne ma trzecia propozycja pt.: Katechizm dla doros-ych11, przygotowana na zlecenie Komisji Episkopatu Polski
ds. Wychowania Katolickiego. Publikacja zgOasza postulat przebudowy poboz=ności ludzi w jesieni z=ycia z postawy wycofywania sie- na margines z=ycia
religijnego w kierunku wie-kszej odpowiedzialności za Ewangelie- i codzienne
z=ycie.
Trzeba jednak pamie-tać o ograniczeniach wyste-pujacych
w z=yciu tzw.
seniorów. SOaby wzrok uniemoz=liwia regularna- lekture-. E-booki i Internet nie
sa- jeszcze popularne w tej grupie osób, która ma le-k przed nowoczesnymi
urzadzeniami
elektronicznymi. SOabsza kondycja fizyczna uniemoz=liwia peOne
wOaczenie
sie- w dynamike- duszpasterska- parafii. Co zatem pozostaje do zaproponowania takim osobom, aby nie sOabOa ich wiara proporcjonalnie do
utraty siO z=yciowych? Duz=a szansa jawi sie- w aktywnej edukacji religijnej
poprzez dobrze rozumiany i realizowany dynamizm pielgrzymkowy.
Pielgrzymi w Polsce licznie nawiedzaja- sanktuaria. Nie tylko te najbardziej
znane, jak Cze-stochowa i Licheń, ale tez= maOe, lokalne, których nikt nie
potrafi pokazać na mapie. W polskim pielgrzymowaniu uderza niezwykOa

8

W duchu i prawdzie. „Katechizm Kościo-a Katolickiego” w refleksji i w z?yciu. Red.
C. Noworolnik, M. Zajac.
- Tarnów 1997.
9
=
J. Z y c i ń s k i. Wste9p. W: Tamz=e s. 10.
10
Wyznawać wiare9 dzisiaj. Katecheza doros-ych na podstawie „Katechizmu Kościo-a
Katolickiego”. Red. S. ^abendowicz. Sandomierz 1999.
11
Katechizm dla doros-ych. Polska adaptacja „Katechizmu Kościo-a Katolickiego” opracowana na zlecenie Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Red. J. Charytański,
A. SpOawski. Kraków 1999.
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róz9norodność. Róz9niaC sieC same sanktuaria, gdyz9 saC wśród nich takie giganty
jak CzeCstochowa, któraC co roku odwiedza ponad 4 mln Polaków, jak i dziesiatki
C mniejszych, o charakterze regionalnym. Niektóre sanktuaria powstaUy
w duz9ych miastach, inne znajdujaC sieC we wsiach i maUych miejscowościach,
jeszcze inne dzieCki pielgrzymkom rozwineCUy sieC z wsi do sporych miasteczek
z rozbudowanaC infrastrukturaC dla pielgrzymów12. MogaC z powodzeniem
przyjmować ludzi w podeszUym wieku, zapewniajac
C bezpieczne warunki do
pobytu i modlitwy.
Pielgrzymki autokarowe, czyli podróz9e o charakterze religijnym, znane saC
nie tylko w chrześcijaństwie. IstniejaC równiez9 w buddyzmie, judaizmie, hinduizmie, islamie oraz w innych religiach13. W chrześcijaństwie ruch pielgrzymkowy rozpoczaU
C sieC bardzo wcześnie, a jego celem byUy miejsca w Ziemi ŚwieCtej bezpośrednio zwiazane
C
z OsobaC Chrystusa. W Polsce zwyczaj
pielgrzymowania upowszechniU sieC wraz z ugruntowaniem sieC chrześcijaństwa.
NasteCpnie nasiliU sieC znacznie na przeUomie XII i XIII wieku. Najbardziej
popularnaC formaC patniczego
C
trudu byUy wtedy uroczyste procesje14.
Pielgrzymka to doskonaUa szansa na edukacjeC religijnaC czUowieka w podeszUym wieku. WedUug zaUoz9eń teologicznych, jest weCdrówkaC wierzacych
C
do
miejsca uświeCconego przez Boskie objawienie albo przez dziaUalność zaUoz9yciela religii czy świeCtego. Jej ostatecznym celem jest nawiedzenie miejsca
świeCtego oraz modlitwa w szczególnej atmosferze15. Do pielgrzymki wierni
przygotowujaC sieC przez obrzeCd specjalnego oczyszczenia, które unaocznia ich
wspólnoteC religijna.
C Pielgrzymka jest wieCc szukaniem Boga i spotkaniem sieC
z Nim na pUaszczyźnie kultowej16. Sakralny charakter takiej podróz9y oznacza, z9e motywy skUaniajace
C do jej odbycia, zachowanie podczas jej trwania,
przez9ycia z niaC zwiazane
C
oraz cele i skutki saC przede wszystkim religijne17.

12

R. J u s i a k. Pielgrzymka jako element z/ycia religijnego w Polsce. „Chrześcijanin
w Świecie” 12:1980 nr 7-8(91-92) s. 51.
13
G. A m b r o s i o. Pielgrzymka. W: Encyklopedia chrześcijaństwa. Red. H. Witczyk.
Kielce 2000 s. 556.
14
A. D a t k o. Sanktuaria i pielgrzymki – patnictwo
;
w Polsce po 1945 roku. W: KościóB
i religijność Polaków 1945-1999. Red. W. Zdaniewicz, W. Zembrzuski. Warszawa 2000 s. 310.
15
Z. S. J a b U o ń s k i. Pielgrzymka w poboz/ności ludowej. W: Liturgia i poboz/ność
ludowa. Red. W. Nowak. Olsztyn 2003 s. 129.
16
A. G e o r g e. Pielgrzymka. W: SBownik teologii biblijnej. Red. X. Léon-Dufour.
Poznań 1973 s. 661.
17
J. A b l e w i c z. Pielgrzymka jako znak świe;ty. „Tarnowskie Studia Teologiczne”
9:1983 s. 13-24.
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Socjologowie religii określaja- fenomen pielgrzymki jako specyficzna,
nadobowiazkow
a- i pobozEnościowa- praktyke- religijna- o wyjatkowej
sile od18
dziaHywania formacyjnego . Na terenie Polski istnieje ponad 500 sanktuariów, w tym ok. 430 maryjnych. W okoHo 180 znajduja- sie- koronowane wizerunki Matki Boskiej, a wśród nich 120 rozwine-Ho sie- wokóH kopii Wizerunku
Jasnogórskiej Bogarodzicy19. Pielgrzymka obejmuje trzy zasadnicze fazy.
Charakteryzuja- one znakomicie fazy zEycia czHowieka na ziemi: wyjście, drogei dojście. W pewnym sensie taki ukHad powtarza filozofie- zorganizowania
zEycia czHowieka na ziemi. Zarówno punkt wyjścia jak i dojścia sa- zazwyczaj
staHe. Tworza- one dla patników
wazEna- przestrzeń pielgrzymkowa.
- Te- przestrzeń sakralizuje świe-ty cel pieszej pielgrzymki. Osiaganie
celów edukacji
religijnej wśród osób w podeszHym wieku jest mozEliwe dlatego, zEe szlak
prowadzacy
- do niego nabiera cech sakralnych. Pokonywanie trasy pielgrzymki
autokarem musi Haczyć
sie- z przezEywaniem dalszych doświadczeń religijnych,
które pozwalaja- zrozumieć istote- daz
-E enia do świe-tego celu20. Pielgrzymkedo sanktuarium mozEna wie-c określić jako przezEywanie tajemnic ewangelicznych, które prowadza- do gHe-bszej zazEyHości z Chrystusem i pielgrzymujac
- awspólnota- liturgiczna.
W osiaganiu
celów pielgrzymowania wazEne jest umieje-tne przechodzenie
od zewne-trznej strony pielgrzymki do jej wymiaru duchowego w trzech
wspomnianych pHaszczyznach. Wyjazd autokarem z miejsca zamieszkania
polega na oddzieleniu sie- od dotychczasowego stanu rzeczy i zerwaniu przez
pielgrzyma z miejscem zajmowanym przez niego dotychczas w przestrzeni
rodzinnej, spoHecznej i religijnej. Druga faza to doświadczenie progu (punktu
szczytowego), wraz z uwolnieniem sie- od codziennych wie-zi, odczuciem
nowej obecności Boga, przeksztaHceniem wewne-trznym lub zewne-trznym
i nowymi relacjami z innymi pielgrzymami. Trzecia- faze- charakteryzuje
powrót do domu, który jest nacechowany nowa- jakościa- zEycia. Pozytywne
zmiany poste-puja- sukcesywnie po odbytej pielgrzymce21.
W pielgrzymim trudzie wazEne jest dobre zagospodarowanie czasu. Musi
pojawić sie- obszar przezEyć religijnych, które prowadza- do pokuty, sakramentów świe-tych i odnowy zEycia. MozEe sie- takzEe zdarzyć, zEe nastapi
- nawiedzenie
miejsca świe-tego, ale nie pojawi sie- przestrzeń sakralna, konieczna do ducho18

J. B a n i a k. Pielgrzymka. W: Leksykon socjologii religii. Red. M. LibiszowskaZEóHtkowska, J. Mariański. Warszawa 2004 s. 289.
19
A. S u g i e r - S z e r e g a. Sanktuarium. W: Leksykon socjologii religii s. 360.
20
D a t k o. Sanktuaria i pielgrzymki s. 315.
21
Por. A m b r o s i o. Pielgrzymka s. 556.

KATECHIZACJA OSÓB W PODESZ3YM WIEKU

157

wej przemiany22. NiezbeFdne jest osobowe zaangazLowanie i daz
FL enie do duchowej przemiany. Tego nie doświadczy nigdy czRowiek w podeszRym wieku,
który zdecydowaR sieF pozostawać tylko w domu. Prognozujac
F przychylne
warunki do osiagania
F
celów edukacji religijnej w ramach pielgrzymki autokarowej, nalezLy zadbać o odpowiednie przygotowanie teoretyczne. Ludzie
w podeszRym wieku, bioracy
F udziaR w pielgrzymce, muszaF wcześniej przyjać
F
do wiadomości, zLe sanktuarium to miejsce szczególnych doświadczeń, przezLyć
religijnych i przemiany duchowej (por. PDK 173). Powinni takzLe wiedzieć,
zLe te zbawcze wydarzenia przesycone saF szczególnaF obecnościaF sacrum. PosRugujac
F sieF refleksjaF teologicznaF podawanaF w formie katechetycznej, nalezLy
patnikom-seniorom
F
stworzyć okazjeF do przyjeFcia prawdy, zLe sanktuaria wybraR Bóg jako miejsca swego szczególnego miRosierdzia, gdzie bardziej nizL
w innych światyniach
F
chce okazywać swaF dobroć i udzielać Rask czRowie23
kowi . W ten sposób powinni być przygotowani na szczególne dziaRanie
BozLe24. Nie powinno zabraknać
F równiezL pouczenia, zLe jako pielgrzymi stajaF
sieF uczestnikami wyjatkowych
F
wydarzeń zbawczych. Te fakty majaF czeFsto
swój konkretny wyraz w cudownych uzdrowieniach i nawróceniach oraz
innych interwencjach BozLej Raski. MogaF powodować zupeRnaF przemianeF jednostek lub grup.
Z teologicznego punktu widzenia pielgrzymka osób w podeszRym wieku
ma gReFboki sens. Jest bowiem doświadczeniem Boga. To nie tylko określona
liczba kilometrów do przebycia i okazja do sprawdzenia swoich siR i mozLliwości. Jej znaczenie nie wyczerpuje sieF w idei oderwania sieF czRowieka od
codzienności i zmiany na kilka dni stylu dotychczasowego zLycia. Pielgrzymka
jest przede wszystkim szczególnym ruchem ku Bogu. Ten ruch dokonuje sieF
w niemaRym trudzie, na przekór pokusie, aby przystanać,
F zadomowić sieF
i zaprzestać dalszej drogi czy zniecheFcić sieF perspektywaF starości. CaRe pielgrzymowanie winno być przepeRnione pragnieniem spotkania sieF z Bogiem
ZLywym i Jego NiepokalanaF Matka.
F Pielgrzymka ma w sobie moc ogoRocić
czRowieka, czyli wyzwolić go i przygotować na prawdziwe spotkanie z Bogiem poprzez ostateczne odchodzenie z tego świata25. Jest równocześnie

22
23

S u g i e r - S z e r e g a. Sanktuarium s. 360.
E. J a r m o c h. Religijność indywidualna Polaków. W: Kośció8 i religijność Polaków

s. 400.
24

Mariologia. W: Leksykon poje<ć teologicznych i kościelnych. Red. G. O’Collins, E. Farrigia. TR. J. OzLóg, B. ZLak. Kraków 2002 s. 171-172.
25
Por. A. J a c k o w s k i. Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic. „Jasna Góra”
4:2005 s. 25.
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odkrywaniem Chrystusa na wspólnej drodze, doświadczeniem wielkiego spotkania z Nim.
Aktywne pielgrzymowanie osób w podeszIym wieku jest takzJe okazja- do
poznania samego siebie. Prowadzi nieuchronnie patników
do ich wne-trza
i pomaga uświadomić sobie prawde-, zJe czIowiek z natury swojej jest pielgrzymem. Idzie w pielgrzymce przez doczesny świat ku wieczności i ku
Bogu. CzIowiek to ten, który wciaz
-J stara sie- osiagn
- ać
- doskonaIość, szuka
dojrzaIości osobowej, sposobu lepszego zJycia oraz prawdziwej wolności.
ZJycie ludzkie jest przejściem oraz wypeInianiem wIasnego powoIania.
Perspektywa drogi nadaje wIaściwa- hierarchie- wartości sprawom i rzeczom.
Droga bowiem jest dla czIowieka symbolem nieustannego poszukiwania w dazJeniu ku Bogu. Wyruszyć w pielgrzymia- droge- nie oznacza jeszcze dojścia
do celu. Wymaga natomiast zauwazJenia innych ludzi.
Centralnym poje-ciem jest katechetyczny przekaz, poprzez który buduje siekonkretny wzór relacji z Bogiem i z drugim czIowiekiem. Chodzi o nowy styl
zJycia patników
zgodnie z wiara- i doświadczeniem KościoIa. Na ten styl zJycia
skIadaja- sie- określone postawy. Po pierwsze: zaje-cie stanowiska wobec wiodacych
wartości, które sa- przedmiotem doświadczenia duchowo-religijnego,
i poste-powanie zgodnie z zaje-tym stanowiskiem. Postawy te ksztaItuja- siejako efekt intelektualnego poznania, osadzenia wartości w centrum swojej
osobowości i uczynienia ich osia,
- wokóI której dokonuje sie- wartościowanie
moralne. Zaakceptowane wartości sa- hierarchizowane i organizuja- dalsze
zJycie czIowieka. Oznacza to sfere- wIaściwych zachowań i dziaIań wyznaczonych przez stan pogIe-bionej motywacji26.
Wyniesione z pielgrzymki doświadczenia duchowo-religijne zwykle sautrwalane i pogIe-biane w trakcie spotkań grup pielgrzymkowych w ciagu
27
roku . To pomaga osobom w podeszIym wieku pokonać narastajac
- a- samotność. Tutaj otwiera sie- szansa dla katechezy parafialnej. PoniewazJ doroczna
pielgrzymka ma wielu staIych uczestników, staje sie- zatem doniosIym elementem w permanentnej formacji katechetycznej.
Pielgrzymka, w zalezJności od uwarunkowań religijnych, spoIecznych,
politycznych, historycznych, kulturowych, mozJe przybierać rózJne formy. Jako
zjawisko spoIeczne ulega ewolucji, mozJe tracić pewne cechy i zyskać nowe.
Nic nie wskazuje jednak na to, aby miaIa sie- caIkowicie zdezaktualizować.
26

R. M u r a w s k i. Rozwój religijny. W: Teoretyczne za1oz2enia katechezy m1odziez2y.
Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 78.
27
M. O s t r o w s k i. Duchowe i religijne ruchy. W: Kośció1 i religijność Polaków
s. 128.
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Zmianie moz>e ulec forma, a nawet w pewnym stopniu charakter pielgrzymki.
Nie wydaje sieQ jednak obecnie, aby tego rodzaju poboz>na praktyka religijna
miaSa zaniknać.
Q Zaspokaja ona istotne potrzeby duchowe starszego czSowieka.
Socjologowie religii utrzymuja,
Q z>e systematyczne wypeSnianie jednej praktyki religijnej w zmieniajacych
Q
sieQ warunkach jest wyrazem z>ywotności religijnej jednostki lub grupy ludzi. Zwaz>ywszy na masowy udziaS w ruchu
pielgrzymkowym osób w podeszSym wieku, moz>emy potwierdzać z>ywotność
przekazu katechetycznego. Liczne i aktywne uczestnictwo w pielgrzymce jako
nadobowiazkowej
Q
praktyce religijnej, której realizacja wymaga wielu wysiSków, świadczy niewatpliwie
Q
o z>ywotności religijnej zarówno poszczególnych
katechizowanych, jak i caSej spoSeczności katechetycznej w Polsce, gdzie ruch
pielgrzymkowy jest tak rozpowszechniony.
Katecheci powinni inspirować do podejmowania decyzji o pielgrzymowaniu. Juz> decyzja o odbyciu pielgrzymki wywiera oz>ywczy wpSyw na z>ycie
religijne uczestnika. Zaznacza sieQ on gSównie na pSaszczyznach świadomości
religijnej, praktyk religijnych i moralnego z>ycia równiez> w starości28. Jednak rozbudzenie dynamizmu pielgrzymkowego wśród „seniorów” wymaga
doskonaSej animacji przez kompetentnego katecheteQ.

3. KOMPETENCJE KATECHETY-ANDROGOGA
A POTRZEBY RELIGIJNE LUDZI W PODESZ3YM WIEKU

KatechetaQ osób w podeszSym wieku moz>e być kaz>dy, kto potrafi peSnić
roleQ inspiratora, skromnego doradcy, konsultanta, pomocnika, opiekuna29.
Istotnym kryterium, które stanowi podstaweQ doboru kadry katechetycznej
przeznaczonej do pracy z osobami w podeszSym wieku, saQ potrzeby religijne
ludzi dorosSych. Dobrze w tej pracy sprawdza sieQ „katecheta-artysta”, dla
którego katecheza osób w podeszSym wieku to twórcza adaptacja normatywnych zasad dydaktyki do wciaz
Q> zmieniajacych
Q
sieQ i niepowtarzalnych wSaściwości tego wieku. Znakomicie sprawdza sieQ takz>e „katecheta-popularyzator”,
który organizuje samoksztaSceniowaQ aktywność ludzi dojrzaSych, udosteQpniajac
Q

28

„W czasie pobytu w miejscu pielgrzymkowym uczestnicy bioraQ udziaS w liturgii mszalnej oraz róz>nych naboz>eństwach, takich jak godzinki, droga krzyz>owa, adoracja cudownego
obrazu”. J u s i a k. Pielgrzymka jako element z/ycia religijnego s. 56-57.
29
J. T o m i S o. Osobowość nauczyciela andragoga. Prolegomena do zagadnień ogólnych. W: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacja> doros?ych. Red. T. Aleksander,
D. Barwińska. RadombKraków 2007 s. 307.
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im źród6a i zasoby kszta6cenia (np. komputer) i kszta6tuje umieje-tność pos6ugiwania sie- nimi. W dzisiejszym kontekście edukacji religijnej potrzebny jest
takzKe „katecheta-krytyczny analityk”, który wspólnie z seniorami krytycznie
analizuje mechanizmy zKycia religijnego u schy6ku ich zKycia, budzac
- poczucie
30
sensu i aktywności .
Cechy i funkcje wspó6czesnego katechety osób w podesz6ym wieku zalezKaod miejsca, jakie mu wyznaczono w procesie edukacji religijnej oraz od
pojmowania charakteru relacji mie-dzy nim a ludźmi starymi. Ta funkcja mozKe
być wychowawcza. Polega ona na dzieleniu sie- przez wychowawce- swojaosobowościa.
- Naste-pnie mozKe być czysto dydaktyczna, gdzie dominuje przewodzenie i doradztwo w organizowaniu skutecznego uczenia sie- w podesz6ym
wieku o kochajacym
zawsze cz6owieka Bogu. Wskazuje sie- takzKe na funkcjespo6eczno-opiekuńcza,
- s6uzKac
- a- zapewnieniu osobom u kresu zKycia warunków
socjalnych, bezpieczeństwa, akceptacji spo6ecznej i podmiotowości. Przywo6uje sie- takzKe funkcje- innowacyjna.
- Polega ona na stwarzaniu warunków do
kszta6towania postaw alternatywnych, odbiegajacych
od stereotypu cz6owieka
stojacego
u kresu zKycia, którego nic, oprócz śmierci, nie czeka31.
Wśród cech katechety osób w podesz6ym wieku mozKna wyrózKnić te,
które winien posiadać kazKdy katecheta. Ale coraz cze-ściej akcentuje sie- takzKe
te, które potrzebne sa- do prowadzenia specyficznej edukacji religijnej takich
osób. Do tych pierwszych nalezKy zaliczyć: komunikatywność, empatie-, cierpliwość, tolerancje-, skromność, gotowość do kompromisów, zKyczliwość, szacunek dla drugiego cz6owieka, che-ć pomocy innym, takt pedagogiczny, obiektywizm i krytycyzm w myśleniu i dzia6aniu, kreatywność, inteligencje-, talent
pedagogiczny. Ale to nie wystarczy w pracy z seniorami. Potrzebny jest jeszcze partnerski stosunek do starego cz6owieka, który przejawia sie- w tym,
zKe katecheta staje sie- pomocnikiem w poszukiwaniu argumentów i kompetentnym doradca- w rozwiazywaniu
problemów. Tutaj gotowa wiedza nie wystarczy, a standardowe formu6y i moralizowanie przynosza- skutek odwrotny do
zamierzonego32. Katecheta-andragog powinien umotywować do ca6ozKyciowej
edukacji religijnej. Ma to być nauczyciel: animator, inspirator, skromny doradca, konsultant, pomocnik i opiekun33.

30

M. M a r c z u k. Pracownicy i dzia+acze oświaty doros+ych. W: Wprowadzenie do
andragogiki. Red. T. Wujek. WarszawaXRadom 1996 s. 348.
31
Zob. B o c z u k o w a. Jak kszta+cić doros+ych s. 134.
32
Zob. M a r c z u k. Pracownicy i dzia+acze oświaty s. 339-351.
33
K u l p a c z y ń s k i. Psychologia rozwojowo-wychowawcza s. 286.
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Postawa twórcza katechety-andragoga przejawia sieJ w poszukiwaniu przez
niego mozMliwości i umiejeJtności rozwiazywania
J
problemów dotyczacych
J
sfery
osobistej. Taki ambitny pedagog pragnie doskonalić siebie i jednocześnie
przekazywać rzetelnaJ wiedzeJ innym34. WyposazMenie andragoga w wiele
omówionych cech uUatwia mu uzyskanie wysokich rezultatów pracy dydaktyczno-wychowawczej z seniorami, czyni go wszechstronnym, uzMytecznym,
solidnie przygotowanym do realizacji procesu edukacji religijnej u kresu zMycia
na ziemi35. Wtedy, pomimo ograniczeń zMycia w podeszUym wieku, beJdzie
wciaz
JM mozMliwa edukacja religijna, potwierdzajaca
J nadziejeJ zMycia wiecznego.

*
Pojawiajace
J sieJ badania naukowe, dotyczace
J struktury ludnościowej
świata, wskazujaJ jednoznacznie na masowe starzenie sieJ spoUeczeństwa. Podnoszaca
J sieJ regularnie średnia wieku czUowieka beJdzie niewatpliwie
J
pogUeJbiać
takaJ tendencjeJ. Wśród osób w podeszUym wieku beJdaJ znajdować sieJ takzMe
ludzie wierzacy,
J
którzy powinni być otoczeni specjalistycznaJ katechizacja.
J
Wydaje sieJ, zMe przyszedU najwyzMszy czas, aby takaJ katechizacjeJ systemowo
zaplanować i przygotować kompetentnych katechetów-andragogów.
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CATECHESIS FOR PEOPLE OF ADVANCED AGE

S u m m a r y
The Church’s catechetical document indicate a necessity of religious education of people
who are at any period of their lives. In consequence, also people facing the end of their lives
should be included in it. It seems that such people need a lot of spiritual support and of
waking their hope in the situation when one’s strength and living perspectives are getting
weaker. The pilgrimage movement offering coach trips to sanctuaries and places where religious cult is practiced is a chance of religious education of such people. The reason for it is
the fact that a pilgrimage has the same stages as human life. In order to make such education
possible an educated and competent catechist is necessary, who knows the arcana of work with
people of advanced age.
Translated by Tadeusz Kar.owicz
S!owa kluczowe: katechizacja, podesz3y wiek, andragog, pielgrzymka.
Key words: catechization, advanced age, andragogue, pilgrimage.

