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      Zasadniczym problemem rozprawy była próba odpowiedzi, w jaki sposób katecheza 

parafialna, organizowana w parafiach wielkomiejskich prowadzonych przez Księży 

Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla w Polsce, wpływa na religijność kandydatów do 

bierzmowania.                

       W wykorzystanym sondażu diagnostycznym uczestniczyła młodzież z 5 tzw. 

wielkomiejskich, tj. Kielce – Parafia św. Wincentego Pallottiego (ul. Fosforytowa 6), 

Kraków – Parafia Matki Bożej Pocieszenia (ul. Bulwarowa 15a), Lublin – Parafia 

Wieczerzy Pańskiej (al. Warszawska 31), Radom – Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP 

(ul. Młodzianowska 124), Warszawa – Parafia św. Wincentego Pallottiego                                

(ul. Skaryszewska 12).   

W pracy zastosowano trzy etapy metody teologicznopastoralnej. Po analizie 

normatywnych wytycznych eklezjalnych (etap kryteriologiczny, tzw. eklezjologiczny), 

przedstawiono wyniki badań empirycznych (etap kariologiczny, tzw. socjologiczny),  

a w następnej kolejności sformułowano wnioski i postulaty na przyszłość w odniesieniu 

do katechezy przygotowującej do bierzmowania (etap prakseologiczny, tzw. 

strategiczny).  

Całość pracy została podzielona na trzy rozdziały odpowiadające trzem etapom 

badawczym, wynikającym z przyjętej metodologii.  

W pierwszym rozdziale ukazane zostały wytyczne teologiczno-eklezjalne, w zakresie 

katechezy przygotowującej do sakramentu bierzmowania, w nauczaniu Kościoła 

powszechnego oraz założenia dotyczące katechezy parafialnej w Polsce,  

z wyakcentowaniem roli parafii – jako najważniejszego środowiska w działalności 

katechetycznej. Ostatnia cześć tego rozdziału poświęcona została założeniom bliższego  

i bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania w badanych parafiach 

pięciu polskich diecezji.  

         W drugim rozdziale zaprezentowano metodologię badań własnych, w której 

posłużono się̨ metodą sondażu diagnostycznego i wykorzystano kwestionariusz ankiety. 

Następnie opisano środowisko objęte badaniami, jak również czas i sposób realizacji 

badań empirycznych. W kolejnej części rozprawy skupiono się na analizie wyników 



badań podstawowych parametrów religijności młodzieży, takich jak: wiara i wiedza 

religijna badanej młodzieży, praktyki i zwyczaje religijne, wartości i postawy moralne 

oraz stosunek do religii i Kościoła. Badania wśród młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu bierzmowania zostały przeprowadzone w dwóch etapach, na początku 

przygotowania do bierzmowania i przed przyjęciem tego sakramentu. Następnie 

dokonano szczegółowej analizy uzyskanych wyników za pomocą testu niezależności 

chi-kwadrat oraz współczynnika korelacji (zależności) V-Cramera.  

         W trzecim rozdziale podjęto próbę̨ wyciagnięcia wniosków i sformułowania 

postulatów dotyczących katechezy parafialnej przygotowującej w praktyce do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Autorowi pracy nie chodziło o tworzenie nowego modelu 

parafialnej katechezy do bierzmowania, a jedynie o uzupełnienie obecnej treści i formy 

o elementy zawarte w kursie ewangelizacyjnym Otwarte drzwi i seminarium odnowy 

wiary Przyjaciele Jezusa, autorskich projektów Pallotyńskiej Szkoły Nowej 

Ewangelizacji ze szczególnym wyeksponowaniem kerygmatu jako podstawy wiary. 

Dlatego na początku omówiono kryteria organizacji katechezy przygotowującej do 

bierzmowania, po czym dodano propozycję rozszerzenia dotychczasowej formacji                      

o elementy wspomnianego kursu i seminarium. W trzeciej części rozdziału ukazano 

metody aktywizujące używane w czasie katechezy parafialnej, w ramach przygotowania 

do bierzmowania oraz koncepcje metodyczne stosowane podczas kursu i seminarium 

ewangelizacyjnego.  

Uzyskany materiał statystyczny posłużył do wyciagnięcia konkretnych 

wniosków a w dalszej perspektywie przyczynił się do określenia postulatów.                               

W większości obszarów badawczych, parametrów religijności, zauważono wzrost 

wskaźnika procentowego. Pojawiły się i takie przypadki, gdzie przeważają negatywne 

odpowiedzi, szczególnie w obszarze dotyczącym wartości i postaw moralnych. Wyniki 

badań dowiodły, że w dużej mierze formacja do bierzmowania wpływa pozytywnie na 

religijność kandydatów. Wielu katechetyków uważa, że katecheza przygotowująca do 

bierzmowania powinna być wydłużona, a optymalnym rozwiązaniem byłby cykl 

trzyletni formacji do tego sakramentu. Na podstawie pozyskanych wyników badań 

można jednak stwierdzić, że ważniejsza od czasu trwania formacji i częstotliwości 

spotkań jest ich jakość. Z tego względu przedstawione zostały postulaty uzupełnienia 

istniejącego modelu katechezy parafialnej przygotowującej do bierzmowania                                

o elementy stosowane w kursie i seminarium ewangelizacyjnym.  

Autor dysertacji proponuje, aby przygotowanie bezpośrednie rozpoczynać od 

udziału w kursie ewangelizacyjnym Otwarte drzwi i seminarium odnowy wiary 

Przyjaciele Jezusa. Chodziłoby bowiem najpierw o ewangelizację kandydatów, 

umożliwienie im osobistego doświadczenia Jezusa Chrystusa. Niezbędne jest także 

zastosowanie metodyki charakterystycznej dla ewangelizacji. Animatorem grupy 

powinna być osoba, która sama jest zewangelizowana i potrafi ewangelizować, a więc 

z zaangażowaniem i kompetencją głosić kerygmat. Treści realizowane podczas formacji 



do bierzmowania należałoby wzbogacić o nauczanie kerygmatyczne, tj. o zagadnienie 

Bożej miłości, grzechu, zbawienia w Jezusie, wiary oraz nawrócenia. Kolejny postulat 

obejmuje stosowanie metod aktywizujących oraz liturgicznych i biblijnych. 

Sformułowano propozycję, aby w katechezie parafialnej zastosować pięć metod 

ewangelizacyjnych wraz z odpowiadającymi im elementami aktywizującymi.  

Wydaje się, że wypracowane wnioski i postulaty są o tyle ważne, że nie stanowią 

tylko czystej teorii, ale posiadają już swoje zastosowanie we wspomnianym kursie  

i seminarium ewangelizacyjnym. Stąd wynika możliwość ich realnego zastosowania  

w szerszej praktyce katechetycznej.  

Niestety w wielu parafiach nie dostrzega się potrzeby osobistego doświadczenia 

żywej wiary, akcentując przede wszystkim przekaz wiedzy i kładąc nacisk na 

sakramentalizację, czyli aplikację sakramentu. Taka formacja bardzo często nie 

przynosi spodziewanych efektów, ponieważ po przyjęciu bierzmowania młodzież 

dystansuje się od Kościoła. 

Podsumowując, autor stwierdza, że należałoby zatem ukierunkować formację 

bierzmowanych na odważne przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i 

Zbawiciela. Chodziłoby tu, o położenie akcentu na ewangelizację zmierzającą do 

budzenia żywej wiary.  
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