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KIERUNKI ROZWOJU KATECHIZMÓW KATOLICKICH

Co to jest katechizm? Pius XI nazwaR katechizm „królem ksi WazXek”1. Pius XII
podawaR, zXe „Katechizm jest ksieWg Wa m Wadrości, sztuk Wa dobrego zXycia, pokojem
duszy, bezpieczeństwem w doświadczeniach. Katechizm uczy nas, jak podobać
sieW Bogu”2. Jan PaweR II w Konstytucji Apostolskiej Fidei depositum podkreślaR,
zXe katechizm to „norma nauczania wiary, jak równiezX pozXyteczne i wRaściwe
narzeWdzie sRuzX Wace komunii eklezjalnej”3. Benedykt XVI we wprowadzeniu do
najnowszego katechizmu dla mRodych twierdzi, zXe katechizm to „ksi WazXka, która
podaje w co wierzy dzisiaj KościóR katolicki i jak mozXna wierzyć, kieruj Wac sieW
rozumem”4. Wolfgang Langner definiuje katechizm jako szczególny rodzaj ksi WazX-
ki wiary5.
Konieczność powstawania katechizmów podkreślaR papiezX PaweR VI, który

w Adhortacji Evangelii nuntiandi nauczaR, zXe KościóR ma obowi Wazek zachować
oreWdzie w jego nieskazXonej czystości, integralne i nienaruszone, ale takzXe pre-
zentować je ludziom naszych czasów w sposób mozXliwie jasny i przekonuj Wacy
(zob. EN 3). Kierunki rozwoju katechizmów katolickich s Wa ściśle zwi Wazane
z histori Wa KościoRa. MozXna pokusić sieW o twierdzenie, zXe szkice katechizmów
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powstawa5y razem z pierwszymi pisanymi instrukcjami dotycz Bacymi procesu
katechumenatu. Dzisiejszym jeBzykiem mozDna powiedzieć, zDe juzD wtedy powsta-
5y zarysy rozdzia5ów tego, co później nazwiemy ksieBg Ba wiary, która odpowiada
na zasadnicze pytania: w co wierzymy – jak celebrujemy misteria chrześcijań-
skie – w jaki sposób mamy zDyć w Chrystusie – jak powinniśmy sieB modlić?
Później by5y okresy, kiedy katechizmy ukazywa5y sieB prawie jeden po drugim,
i kiedy wydawa5o sieB, zDe nast Bapi5 ich zmierzch, po ukazaniu sieB Katechizmu
Kościo-a Katolickiego nast Bapi5 ich renesans. Z pewności Ba jednak kierunki roz-
woju katechizmu wyznacza5y cele jego powstania, struktura, treść czy forma6.
Przy czym trzeba podkreślić, zDe przed ukazaniem sieB KKK bywa5o tak, zDe nie
tylko poszczególne kraje mia5y swoje rózDnorodne katechizmy, lecz nawet s Ba-
siednie diecezje pos5ugiwa5y sieB rózDnymi tekstami, które kszta5towa5y oblicze
katechezy. Aktualnie, analizuj Bac dorobek wspó5czesnej katechetyki, mozDna
zauwazDyć, zDe KKK sta5 sieB sta5ym punktem odniesienia dla nowych katechiz-
mów. Ten artyku5 jest prób Ba odpowiedzi na pytania: jakie by5y i jakie s Ba kate-
chizmy katolickie oraz w jakim kierunku sieB rozwijaj Ba?

1. POWSTANIE I ROZWÓJ KATECHIZMÓW KATOLICKICH

Termin „katechizm”7 pojawi5 sieB po raz pierwszy najprawdopodobniej we
Francji w 1327 roku. Natomiast na określenie ksi BazDki zawieraj Bacej syntetycz-
ny i ca5ościowy wyk5ad nauki chrześcijańskiej uzDy5 go w roku 1357 arcy-
biskup Yorku John Thoresby w opublikowanej najpierw w jeBzyku 5acińskim,
a potem w jeBzyku angielskim, ksi BazDce pt. Lay Folk’s Catechism. Bez w Batpie-
nia do spopularyzowania tego terminu na oznaczenie ksi BazDki przyczyni5y sieB
w znacznym stopniu katechizmy Lutra8.

1.1. MOTYWY POWSTAWANIA KATECHIZMÓW KATOLICKICH

Roman Murawski wymienia 5 podstawowych czynników, które mia5y funda-
mentalny wp5yw na powstawanie katechizmów: wprowadzenie w ca5ym Kościele

6 Zob. R. M u r a w s k i. Historia katechezy. W: Historia katechezy i Katechetyka funda-
mentalna. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2003 s. 19-106; t e n zD e. Geneza i rozwój katechizmu
w Kościele katolickim. W: W co Kośció- wierzy i z czego zAyje. W 10 roczniceE opublikowania

Katechizmu Kościo-a Katolickiego. Red. T. Panuś. Kraków: PAT 2004 s. 153-171.
7 EtymologieB i definicjeB katechizmów zob.: J. Z. S 5 o w i ń s k i. Katechizmy katolickie

w jeEzyku polskim od XVI do XVIII wieku. Lublin: Wyd. KUL 2005 s. 37-42.
8 Zob. P. B r a i d o. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi. Dal „tempo

delle riforme” all’età degli imperialismi (1450-1870). Leumann (Torino): Elle Di Ci 1991
s. 39-56.
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katechizacji dla dzieci i m?odziezAy; zauwazAalna nie tylko przez stroneJ katolick Ja
ignorancja religijna chrześcijańskiego ludu; obrona wiary i zwi Jazane z ni Ja pole-
miki; poszerzenie i zwieJkszenie przez Sobór Trydencki uprawnień biskupów
diecezjalnych; wynalezienie druku i jego rozwój9. Ostatnie badania dodaj Ja je-
szcze inne czynniki powstawania katechizmów – emigracjeJ wierz Jacych oraz
przede wszystkim konieczność opracowania nowego tekstu wzorcowego dla
katechezy wed?ug odnowy ca?ego zAycia Kościo?a, któr Ja zapocz Jatkowa? Sobór
Watykański II10. Zostan Ja rozwazAone tylko cztery czynniki powstawania kate-
chizmów. Inne s Ja szeroko opisane przez wspomnianego autora.

1.1.1. Wprowadzenie w ca,ym Kościele katechizacji dla dzieci i m,odziez7y
Podstawowym czynnikiem powstawania katechizmów katolickich by?o

wprowadzenie w ca?ym Kościele katechizacji dla dzieci i m?odziezAy. Poczyna-
j Jac od inicjatyw oddolnych, jak niedzielna i świ Jateczna katecheza parafialna
pod nazw Ja Szkó? Nauki Chrześcijańskiej, azA po decyzje Soboru Trydenckiego,
które propagowa?y tak Ja inicjatyweJ we wszystkich parafiach. Z pewności Ja by?o
to spowodowane zauwazAaln Ja, nie tylko przez stroneJ katolick Ja, ignorancj Ja
religijn Ja chrześcijańskiego ludu oraz obron Ja wiary i zwi Jazanymi z ni Ja polemi-
kami11. Z pewności Ja trzeba w tym punkcie uwzgleJdnić nauczanie religii
katolickiej w szko?ach publicznych. W pocz Jatkowej fazie wprowadzenia nau-
czania religii autorzy podreJczników wzorowali sieJ na podreJcznikach teolo-
gicznych. Natomiast później, do czasów wspó?czesnych, odwo?uj Ja sieJ do
katechizmów, przywo?uj Jac ich wypowiedzi, a zw?aszcza definicje.

1.1.2. Emigracja
Jednym z czynników powstawania katechizmów katolickich by?a i jest

emigracja. Wielu duszpasterzy podkreśla?o fenomen emigracji ludności i ko-
nieczność ujednolicenia propozycji wiary. Biskup Mantowy w liście z 29
sierpnia 1889 roku napisa?: „poniewazA wielu opuszcza nie tylko miejscowości,
gdzie sieJ urodzili, lecz takzAe diecezjeJ i kraj – nie ma rzeczy konieczniejszej
jak jeden katechizm” (t?um. w?.)12. Wynalezienie druku i jego rozwój dawa?
mozAliwość przygotowania i szerokiej dystrybucji katechizmów. Wiele Pol-

9 M u r a w s k i. Historia katechezy s. 76-77.
10 B e n e d y k t XVI. List apostolski w formie „Motu proprio” Porta fidei og?aszaj Jacy

Rok Wiary. Rzym 2011 nr 11. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_ proprio
/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_pl.html [dosteJp: 11.10.2011 r.]

11 M u r a w s k i. Historia katechezy s. 78-80.
12 Cyt. za: L. N o r d e r a. Il catechismo di Pio X. Per una storia della catechesi in

Italia (1896-1916). Roma: LAS 1988 s. 472.
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skich Misji Katolickich w świecie wydawa?o i wydaje rózCne katechizmy do-

stosowane do konkretnych potrzeb zCycia emigracyjnego13.

1.1.3. Poszerzenie i zwie)kszenie uprawnień biskupów diecezjalnych

Jednym z g?ównych czynników, które wp?yneL?y na powstawanie katechizmów

katolickich, by? fakt poszerzenia i zwieLkszenia przez Sobór Trydencki uprawnień

biskupów diecezjalnych. Odt Lad kazCdy biskup, świadomy swej powinności nau-

czania, wprowadza? do swej diecezji w?asne katechizmy lub poddawa? przerób-

kom katechizmy swego poprzednika. Najbardziej znanym przyk?adem energicz-

nej dzia?alności biskupiej we wprowadzaniu katechizmów do zCycia parafialnego

by? św. Karol Boromeusz14. W Polsce odnotowujemy wzrost katechizmów die-

cezjalnych, które powstaj La z inicjatywy biskupów diecezjalnych. Wspó?cześnie

wydano m.in. katechizmy: tarnowski15, p?ocki16 i siedlecki17.

1.1.4. Odnowa katechezy po Soborze Watykańskim II

Odnowa katechezy po Soborze Watykańskim II nie nast Lapi?a gwa?townie.

Ruch odnowy katechezy czerpa? z „odnowy myślenia, dzia?ania, obyczajów

i si?y moralnej, radości i nadziei, która by?a celem samego Soboru”18. TakzCe

Katechizm Kościo>a Katolickiego ukaza? sieL po d?uzCszym czasie refleksji.

13 Ks. Stanis?aw Budyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, zwróci? sieL

w 2004 roku do pracowników naukowych Specjalizacji Katechetyki KUL z prośb La o opracowa-

nie katechizmu polsko-niemieckiego do I Komunii ŚwieLtej w zwi Lazku ze zwieLkszaj Lac La sieL

liczb La emigrantów z Polski. Po dwuletniej wspó?pracy ukaza? sieL Katechizm i podreLcznik

metodyczny. Zob. S. B u d y n, A. K i c i ń s k i, M. Z a j La c. Spotkanie z Jezusem.

Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świe)tej. Vorbereitung zur

I Heiligen Kommunion in der polnischen und deutschen Sprache. Lublin^Hannover^Katowice:

KUL^PMK w Niemczech^Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006 (ss. 80 ISBN 10 83-

60367-32-9; ISBN 13 978-83-60367-32-2). Z. B a r c i ń s k i, A. K i c i ń s k i, M. Z a-

j La c. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Podre)cznik metodyczny dla katechetów

i rodziców. Lublin^Hannover^Katowice: KUL^PMKwNiemczech^Drukarnia Archidiecezjalna

w Katowicach 2006 (ss. 91 ISBN 10 83-60367-31-0; ISBN 13 978-83-60367-31-5).
14 E. G e r m a i n. Katechizm (instytucja). W: S>ownik katechetyczny s. 469.
15 W Duchu i prawdzie. Katechizm Kościo>a Katolickiego w refleksji i zJyciu. Red. Cz.

Noworolnik, M. Zaj Lac. Tarnów: Biblos 1997. Katechizm powsta? z inicjatywy śp. bpa J. ZC yciń-

skiego, ówczesnego ordynariusza tarnowskiego.
16 Katechizm p>ocki. T. 1-4. P?ock: P?ocki Instytut Wydawniczy 2008-2011. Katechizm

powsta? z inicjatywy bpa S. Wielgusa, ówczesnego ordynariusza p?ockiego. Moderatorem dzie?a

by? bp R. Marcinkowski.
17 Katechizm siedlecki. Red. K. Baryga, D. Franków, A. Sobierajska, B. Wetoszka,

N. Zborowska. Siedlce: Unitas 2010. Katechizm powsta? z inicjatywy bpa Z. Kiernikowskiego,

ordynariusza siedleckiego.
18 P a w e ? VI. Przemówienie na zakończenie Soboru Powszechnego Watykańskiego II.

8 grudnia 1965 r. AAS 58:1966 s. 7-8.
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Motywem powstania tego dzieAa byAo jednomyślne zFyczenie uczestników
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w 1985 r., aby opracowany
zostaA katechizm zawieraj Tacy zdrow Ta naukeT o charakterze biblijno-liturgicz-
nym i dostosowany do zFycia dzisiejszych chrześcijan. Analogicznie do ukaza-
nia sieT Kodeksu Prawa Kanonicznego nie chodziAo tylko o nowe uporz Tad-
kowanie starych stwierdzeń, lecz o katechizm dostosowany do nowej mental-
ności i nowych potrzeb19. Nawet, jeśli przyjeTto schemat odlegAego Katechiz-
mu rzymskiego, to wykonano olbrzymi wysiAek, aby opracować „tekst wzor-
cowy dla katechezy odnowionej u zFywych źródeA wiary”20.

Odnowa katechezy Y wedAug katechetycznej zasady „wierności Bogu
i czAowiekowi” Y przejawia sieT równiezF w powstaniu Katechizmu KościoAa
Katolickiego dla mAodych YOUCAT21. W sytuacji gAeTbokich zmian kulturo-
wych ukazaA sieT kolejny katechizm katolicki dostosowany w tym przypadku
– jeTzykiem i form Ta – do mentalności ludzi mAodych.

1.2. RODZAJE KATECHIZMÓW KATOLICKICH

Jakie s Ta rodzaje katechizmów? Ze wzgleTdu na zakres przedstawionych
zagadnień rozrózFnia sieT katechizm maAy (krótkie wyliczenie najwazFniejszych
prawd), średni i duzFy (poszerzenie zagadnień i komentarz); mozFe być ujeTty
w formie klasycznej (pytania i odpowiedzi w jeTzyku ściśle teologicznym),
dialogu lub szerokiej interpretacji (przystosowanych do mozFliwości percepcji
adresatów)22.

1.2.1. Katechizmy ogólnokościelne
Rodzaj katechizmu zalezFy od jego adresatów. Jeśli jest adresowany do

caAego KościoAa jest to katechizm ogólnokościelny, który staje sieT zawsze
doktrynalnym punktem odniesienia dla caAego KościoAa (np. KKK). SpeAnia
on wtedy nasteTpuj Tace wymagania, jakimi od strony treści s Ta: ortodoksyjność
i integralność doktryny, jej zasadność (odwoAanie sieT do Biblii, Tradycji
i Nauczycielskiego UrzeTdu KościoAa) oraz ścisAość definicji i określeń. Kate-
chizm mozFe mieć charakter dogmatyczny (wiara, sakramenty), moralny (deka-
log, bAogosAawieństwa), ascetyczny (codzienne modlitwy), fundamentalny,
niekiedy takzFe apologetyczny.

19 Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego. Wste8p s. 23.
20 J a n P a w e A II. Konstytucja Fidei depositum s. 6.
21 Zob. YOUCAT (wyd. pol.).
22 M. R u s i e c k i. Katechizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin: TN KUL

2000 kol. 1038-1047.
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1.2.2. Katechizmy lokalne
Innym rodzajem katechizmu jest katechizm o charakterze lokalnym. Przy-

stosowuje on przekaz oreEdzia chrześcijańskiego do wieku (dla dorosHych,
dzieci, mHodziezJy), sytuacji zJyciowej i eklezjalnej (bierzmowanych, rodziny,
dla osób z niepeHnosprawności Ea intelektualn Ea) oraz kultur (Ameryka Nacińska,
Azja, Afryka); mozJe mieć charakter diecezjalny, regionalny lub narodowy.
WazJnym wymogiem wobec katechizmów lokalnych jest praktyczność wska-
zówek oraz pozytywna, przekonuj Eaca motywacja. Katechizmy lokalne s Ea
wci EazJ uzJywane w katechezie sakramentalnej. Natomiast nalezJy odnotować
wydawanie katechizmów dla dorosHych w poszczególnych krajach Europy23.

1.3. FUNKCJE KATECHIZMÓW KATOLICKICH

Katechizmy katolickie w rózJnym czasie peHniHy wielorakie role i zadania.
Za Wolfgangiem Langnerem mozJna jednak sprowadzić je do czterech gHów-
nych funkcji24.

1.3.1. Wprowadzenie w tajemnice wiary

Pierwsza funkcja katechizmu polega na przekazywaniu krótkiej informacji
o treści wiary chrześcijańskiej dla osób, które jej nie znaj Ea. Mog Ea to być, jak
w przypadku pierwotnego KościoHa, osoby pragn Eace przyst Eapić do wspólnoty
w wierze (kandydaci do chrztu), albo tezJ czytelnicy zainteresowani z innych
powodów. Katechizm, jako pierwsza syntetyczna propozycja treści wiary (fi-
des quae), cechuje sieE przedstawieniem gHoszenia narracyjnego (biblijnego),
sprowadzonego do jego zasadniczych pojeEć, oraz mozJliwie jak najbardziej
uporz Eadkowan Ea i Hatw Ea do zrozumienia struktur Ea poszczególnych twierdzeń.
Klasyczna forma obydwu aspektów katechizmu przez dHugie wieki byHa zde-
terminowana SkHadem Apostolskim. Prawdziwym celem tak zbudowanego ka-
techizmu byHo nie tylko zwyczajne przedstawienie i pouczenie (np. o „istocie
chrześcijaństwa”), ale gHoszenie – proklamowanie zbawienia Boga, który ze
swoj Ea miHości Ea komunikuje samego siebie i nawoHuje ludzi do wiary, zatem
informacja w ujeEciu misyjnym. WspóHczesne katechizmy juzJ w swojej struktu-
rze ukazuj Ea rozwój wiary, a takzJe poruszaj Ea kwestie zJycia codziennego. Z ka-
zJd Ea kart Ea katechizmu próbuje sieE nie tyle przedstawić jak Eaś teorieE, ale dopro-
wadzić do spotkania z Osob Ea, która zJyje w Kościele.

23 Zob. np. Deutschen Bischofskonferenz. Katholischer Erwachsenenkatechismus. Leben
aus dem Glauben. Freiburg`Basel`Wien: Herder 1995; Conferenza Episcopale Italiana. Ca-
techismo degli adulti. La verità vi farà liberi. Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1995.

24 L a n g n e r. Katechizm (kryteria). W: SEownik katechetyczny s. 470-472.
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1.3.2. Pouczenie w wierze

Drug 9a funkcj 9a katechizmu jest pouczenie w wierze. Katechizm jest po
pierwsze treści 9a skierowan 9a na zewn 9atrz, ku osobom niewierz 9acym (jeszcze).
Po drugie, katechizm speRnia swoj 9a funkcje9 w obre9bie wspólnoty wiary –
zwraca sie9 ku osobom (juzV) wierz 9acym, nalezV 9acym do KościoRa. Odk 9ad
chrzest dzieci jest norm 9a, konieczności 9a staRo sie9 umacnianie w wierze osób
juzV ochrzczonych, uwzgle9dniaj 9ac przedziaRy wiekowe oraz rozwój wiary za-
inicjowanej podczas chrztu. W tym celu zostaRy przygotowane rózVne ksi 9azVki
nalezV 9ace do rodzaju katechizmowych X rozlegRość, wybór zagadnień, je9zyk,
ukRad s 9a określone w nawi 9azaniu do wieku i poziomu formacji, a takzVe do
rózVnych miejsc uczenia sie9. Katechizm mozVe być fundamentem i pomoc 9a do
nauczania ustnego w rodzinie; mozVe podawać punkty do nauczania doktryny
i przepowiadania proboszcza (np. Katechizm rzymski); być podre9cznikiem
dydaktycznym dla nauczycieli i wychowawców (np. Summa doctriae christia-
nae P. Kanizjusza); ksi 9azVk 9a do czytania i studium osobistego (np. Katechizm
holenderski); w końcu ksi 9azVk 9a szkoln 9a do katechezy i nauczania religii (np.
Katechizm religii chrześcijańsko-katolickiej J. Deharbe’a); tekstem wzorco-
wym dla katechezy (Katechizm Kościo8a Katolickiego) czy przewodnikiem
duchowym dla mRodych (Youcat).

1.3.3. Regu8a wiary
Trzeci 9a funkcj 9a katechizmu jest wskazanie dyrektorium ortodoksji. TakzVe

i stare wyznania wiary przyjmowaRy tak 9a funkcje9. Jako dokumenty, cze9sto
kończ 9ace sobory powszechne, z wyznawania wiary przeksztaRciRy sie9 w dzieRa
sRawi 9ace zbawcze dziaRanie Boga, w formie dzie9kczynienia i uwielbienia,
przedstawiaj 9ace określone sformuRowania prawdziwej doktryny, wi 9azV 9acej dla
kazVdego chrześcijanina. W taki sposób poRozVono kres poprzedniemu etapowi
dyskusji nad poprawn 9a interpretacj 9a konkretnych treści Tradycji. Fakt, zVe
katechizm w ścisRym rozumieniu tego sRowa (jako ksi 9azVka do powszechnego
nauczania wiary), zyskaR na znaczeniu w okresie Reformacji, sprawiR, zVe od
samego pocz 9atku staR sie9 narze9dziem określania granic rózVnych wyznań
chrześcijańskich, jakie powstaRy na Zachodzie. W konsekwencji, w katechiz-
mach rózVnych KościoRów zostaRy mocno wyakcentowane rózVne zagadnienia
sporne pomie9dzy wyznaniami; kazVde wyznanie przedstawiRo je szeroko, uza-
sadniaj 9ac znaczenie wRasnej interpretacji. WedRug Langnera doprowadziRo to
do zaniku koncentracji na treściach zasadniczych. Po Soborze Watykańskim II
katechizmy ogólnokościelne zwracaj 9a uwage9 na peRn 9a synteze9 wiary i odpo-
wiedź na rzeczywist 9a potrzebe9 zarówno KościoRa powszechnego, jak i Koś-
cioRów partykularnych. Katechizm Kościo8a Katolickiego stanowi trwaRy zapis
wielu sposobów, w jakie KościóR medytowaR nad wiar 9a i rozwijaR nauczanie,
aby dać wiernym pewne reguRy wiary.
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1.3.4. Wyjaśnianie Tradycji
Czwart 6a funkcj 6a katechizmu jest wyjaśnianie Tradycji. W miare6, jak kate-

chizm nie ogranicza sie6 do przedstawienia wewne6trznych zwi 6azków mie6dzy
prawdami wiary a ich znaczeniem wedLug depositum fidei, ale chce tezN iść
dalej, podaj 6ac myśli do realizowania wiary w zNyciu chrześcijańskim, podej-
muje czwarta funkcja, jak 6a jest katechizm jako „ksi 6azNka zNycia wiar 6a”. Stare
katechizmy mniej wyraźnie pokazuj 6a konsekwencje religijne i moralne, jakie
mozNna wyci 6agn 6ać z poszczególnych treści doktryny i sformuLować odpowia-
daj 6ace im wymagania dla praktyki zNycia. Poczynaj 6ac od poLowy XX wieku
funkcja ukierunkowania zNycia chrześcijańskiego nabiera znacznego miejsca
w katechizmach. CaLkowicie nastawiony na ten cel jest Katechizm holenderski
dla doros8ych (1966)25. WspóLczesny rozwój katechizmów katolickich
uwzgle6dnia zmiane6 mentalności, która w obecnych czasach zawe6zNa zakres
tego, co racjonalnie pewne, do osi 6agnie6ć naukowych i technologicznych.
WspóLczesne katechizmy s 6a dowodem, zNe KościóL nigdy nie baL sie6 ukazy-
wać, zNe nie mozNe być konfliktu mie6dzy wiar 6a a prawdziw 6a nauk 6a26.

2. ROZWÓJ KATECHIZMÓW KATOLICKICH PO SOBORZE TRYDENCKIM

Po Soborze Trydenckim nast 6apiL gwaLtowny rozwój katechizmów kato-
lickich. MozNna prześledzić ten rozwój na przykLadzie Katechizmu rzymskiego,
katechizmów Piotra Kanizego oraz katechizmów Roberta Bellarmina27.

2.1. CATECHISMUS EX DECRETO CONCILII TRIDENTINI AD PAROCHOS (1566)

Na skutek zaleceń Soboru Trydenckiego powstaL Katechizm rzymski. Tekst
katechizmu rzymskiego ukazaL sie6 drukiem pt. Catechismus ex decreto Conci-
lii Tridentini ad parochos (1566).

2.1.1. Za8oz=enia Katechizmu rzymskiego
Katechizm rzymski zawieraL wykLad podstaw wiary katolickiej i zNycia

chrześcijańskiego, stanowi 6acy przez okoLo 450 lat w Kościele katolickim
jednolit 6a norme6 wiary, sLuzN 6acy gLównie formacji duchowieństwa (w semina-

25 Die nieuwe Katechismus. Geloofsverkondiging voor volwassenen. Utrecht 1966. Zob.
H. W r o ń s k a. Holenderski katechizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin: TN KUL
1993 kol. 1148-1149.

26 B e n e d y k t XVI. List apostolski Porta fidei nr 1.
27 Zob. A. E t c h e g a r a y C r u z. Storia della catechesi. Roma: Ed. Paoline 1983

s. 216-230.
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riach duchownych)28. WBaściwie zostaB zast Hapiony dopiero w roku 1992
Katechizmem Kościo,a Katolickiego. DecyzjeH o napisaniu katechizmu dla
dzieci i ludzi niewyksztaBconych podjeHto w I fazie Soboru Trydenckiego
(1546). ZaBozWeniem byBo przygotowanie katechizmów w wersji Bacińskiej
i ludowej. MiaBy podać w sposób przysteHpny podstawowe prawdy wiary.
MiaBy pomagać nauczycielom w pogBeHbianiu wiary uczniów, a proboszczom
w przeprowadzaniu egzaminów. Planowano wydanie dwóch katechizmów:
duzWego – dla proboszczów i maBego (streszczenia) – dla dzieci. PowstaB jed-
nak tylko duzWy.

2.1.2. Struktura Katechizmu rzymskiego
Katechizm rzymski zawieraB 4 odreHbne dziaBy: wiara, zWycie sakramentalne,

przykazania, modlitwa29.
Katechizm rzymski wiareH traktuje caBościowo jako akt, cnoteH i depozyt,

ukazuje jej konieczność do zbawienia, genezeH, istoteH, przymioty, skutki; w jej
świetle obraz Boga przedstawia sieH wyraziście w jego istotnych przymiotach.

ZW ycie sakramentalne omawia Katechizm rzymski najszerzej, ogniskuj Hac je
gBównie na chrzcie, pokucie i Eucharystii, ukazuj Hac jako dominuj Hace pojeHcie
grzechu oraz środki oczyszczenia z niego i zabezpieczenia sieH przed nim.
Pozytywna wspóBpraca z Bask Ha uwzgleHdniona jest w niewielkim wymiarze, co
wynikaBo ze sBabej wiary w mozWliwość wytrwania w stanie Baski. ProwadziBo
to do stawiania wiernym wygórowanych warunków przyjmowania komunii
św. i w konsekwencji odsunieHcia ich od Eucharystii.

Przykazania upatruje Katechizm rzymski w prawie natury danym przez
StwórceH, potwierdzonym w Objawieniu (dekalog) i szczegóBowo zinterpreto-
wanym przez Jezusa Chrystusa w Kazaniu na górze, wskazuj Hacym na prawo
miBości jako najwyzWsz Ha normeH moraln Ha. Do prowadzenia zWycia moralnego
wymagana jest synowska wieHź z Bogiem, przejawiaj Haca sieH w miBości, posBu-
szeństwie i bojaźni BozWej. WieHź ta ksztaBtowana jest przez wiareH i zWycie
sakramentalne.

Modlitwa ukazana jest w Katechizmie rzymskim jako skuteczna broń przed
zBem, jedyny ratunek w obliczu Boga. Potrzeba modlitwy, jej istota, rodzaje,
stopnie oraz skutki stanowi Ha w religijnym zWyciu fundament warunkuj Hacy jego
zaistnienie i pogBeHbianie. Modlitwa ozWywia cnoty teologiczne. Wśród modlitw

28 Zob. B r a i d o. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi s. 66-74. Zob.
takzWe G. B e l l i n g e r. Die Catechismus Romanus und die Reformation. Die katechetische
Antwort des Trienter Konzils auf die Haupt-Katechismen der Reformatoren. Paderborn: Bonifa-
cius Druckerei 1970.

29 L. R e s i n e s. Katechizm rzymski. W: S,ownik katechetyczny s. 483-484.
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uprzywilejowane miejsce zajmuje, z racji wyj Aatkowej skuteczności, Modlitwa
Pańska.

Co wynika z takiej struktury Katechizmu rzymskiego? Cztery czeAści tego
Katechizmu stanowi Aa podstaweA do ksztaHtowania religijności. Wiara otwiera
czHowieka na Boga. Sakramenty z nim jednocz Aa. ZK ycie moralne oznacza reali-
zacjeA woli BozKej na co dzień. Modlitwa jest wsHuchiwaniem sieA w gHos Boga,
pomoc Aa do ozKywiania wiary, zKycia sakramentalnego i moralnego. Religijność,
ksztaHtowana przez Katechizm rzymski, koncentruje sieA na praktykach pobozK-
nych (sakramenty, modlitwa), zbyt sHabo uwzgleAdniaj Aac potrzebeA postawy
spoHecznej (eklezjalnej), przejawiaj Aacej sieA w dawaniu świadectwa30.

2.2. WKSAD PIOTRA KANIZEGO W ROZWÓJ KATECHIZMÓW KATOLICKICH

Pośród wielu katechizmów szczególne znaczenie ze wzgleAdu na zasieAg
oddziaHywania miaHy katechizmy Piotra Kanizjusza (Kanizego). Najpierw
powstaH Catechismus maior. Summa doctrinae (1555) – nazwany powszechnie
Wielkim Katechizmem. Z niego Kanizy zrobiH dwa wyci Aagi: jeden dla dzieci
MaHy Katechizm – Catechismus minimus (1556) i drugi dla starszej mHodziezKy
zwany Średnim Katechizmem Parvus catechismus catholicorum (1558). Tylko
w XVI wieku wydawano je ponad 200 razy. PowstaHa takzKe wersja ilustrowa-
na (1589)31.

2.2.1. Uk8ad katechizmów Kanizjusza
Piotr Kanizjusz podzieliH swój katechizm na 2 czeAści: De sapientia chris-

tiana – nauka o wierze i Apostolskim skHadzie wiary, o nadziei, Ojcze nasz
i Zdrowaś Maryjo, miHości, przykazaniach BozKych i kościelnych, a takzKe
o sakramentach oraz De iustitia christiana – wyjaśnienia, na czym polegaj Aa
dobre i zHe czyny, omówienie cnót, darów i owoców Ducha ŚwieAtego oraz
rad ewangelicznych; caHość zamyka prezentacja czterech rzeczy ostatecznych:
śmierci, s Aadu, nieba i piekHa. Po wH Aaczeniu bogatej dokumentacji biblijno-
-patrystycznej (ok. 2000 przytoczeń z Pisma ŚwieAtego i ok. 1200 z ojców
KościoHa), umieszczonej na marginesie duzKego katechizmu Piotra Kanizjusza
w formie przypisów do jego treści, powstaH katechizm dla teologów.

2.2.2. Rozpowszechnienie katechizmów Kanizjusza
Czemu katechizmy Kanizjusza zawdzieAczaj Aa szybkie rozpowszechnienie?

Z pewności Aa nie tylko wpHyneAHa treść i ukHad, ale i forma. ByHy to ksi AazKki zKycia
chrześcijańskiego, a nie tylko podreAczniki teologiczne zawieraj Aace definicje do

30 M. R u s i e c k i. Katechizm rzymski, katechizm trydencki, katechizm Piusa V. W:
Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin: TN KUL 2000 kol. 1052-1054.

31 Zob. B r a i d o. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi s. 57-65.



127KIERUNKI ROZWOJU KATECHIZMÓW KATOLICKICH

wyuczenia sie> na pamie>ć. Autor wprawdzie ujmuje treść za pomoc >a pytań
i odpowiedzi, w formie powszechnie wówczas stosowanej, lecz unika definicji
abstrakcyjnych i terminologii teologicznej. Je>zyk katechizmów jest konkretny,
obrazowy, bardzo zblizPony do je>zyka biblijnego. W wykQadzie nauki wiary
usiQuje przystosować sie> do sposobu myślenia dzieci i prostych ludzi. Unika
takzPe polemiki z protestantami. Dzie>ki temu pozytywnemu, rzeczowemu i spo-
kojnemu wykQadowi nauki wiary katechizmy Kanizjusza okazaQy sie> najskutecz-
niejsz >a broni >a w walce z protestantyzmem, zwQaszcza w Niemczech32.

2.3. KATECHIZMY DOGMATYCZNO-APOLOGETYCZNE ROBERTA BELLARMINA

Najbardziej popularne w tym okresie staQy sie> katechizmy Roberta Bellar-
mina: maQy Dottrina cristiana breve perchè si possa imparare a mente (Rzym
1597; tQumaczenie na je>zyk Qaciński M. Szyszkowski – Compendium doctri-

nae christianae. Kraków 1606; na je>zyk polski Summariusz nauki chrześcijań-
skiej. Kraków 1608) i wie>kszy Dichiaratione più copiosa della dottrina cris-
tiana (Rzym 1598, Kraków 1775)33.

2.3.1. Za<oz=enia Katechizmu „Dottrina cristiana breve perchè si possa
imparare a mente” (1597)

MaQy katechizm, który mozPna przetQumaczyć jako Krótki wyk<ad nauki
chrześcijańskiej do nauki na pamieJć, skupia sie> na dwóch kwestiach: koniecz-
ności przekazania nauki wiary oraz na mozPliwościach intelektualnych adresa-
tów, którymi s >a dzieci oraz prości ludzie. Bellarmin dzieli treść na cztery
cze>ści: Credo, modlitwa, przykazania, sakramenty. W ten sposób zmieniQ
porz >adek Katechizmu rzymskiego i dodaQ ponadto kilka aspektów uzupeQniaj >a-
cych. Luis Resines podkreśla, zPe Bellarmin zache>ca w nim nie tylko do ucze-
nia sie>, ale takzPe do praktykowania tego, czego sie> nauczono34. Wskazówki
moralne s >a rzadkie. KQadzie nacisk na integralność wiary, na konieczność
dziaQania oraz na widzialny charakter KościoQa. Jest to dzieQo polemiczne
i apologetyczne. SkQada sie> z 95 pytań, które nauczyciel stawia uczniowi.

2.3.2. Za<oz=enia Katechizmu „Dichiaratione più copiosa
della dottrina cristiana” (1598)

Drugie dzieQo mozPna przetQumaczyć jako Najbardziej obfite wyjaśnienie.
Manuskrypt dodaje: Na uzPytek tych, którzy be>d >a uczyć dzieci oraz ludzi pros-
tych, uQozPony w formie pytań i odpowiedzi. Adresatami s >a katecheci. DzieQo to

32 M u r a w s k i. Historia katechezy. W: Historia katechezy i katechetyka fundamental-
na s. 87.

33 Zob. B r a i d o. Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi s. 82-86.
34 L. R e s i n e s. Bellarmin Robert. W: S<ownik katechetyczny s. 87.
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odzwierciedla ten sam porz ?adek, jaki byE zawarty w pierwszym maEym kate-

chizmie. Bellarmin tEumaczy go w naste?puj ?acy sposób: CredoMwiara, modli-

twaMnadzieja, przykazaniaMmiEość, sakramentyMśrodki do uzyskania Easki. Doda-

ne zostaEy dwa rozdziaEy wste?pne. Natomiast ostatnie rozdziaEy (X-XXII) mówi ?a

o cnotach. Pytania s ?a stawiane przez ucznia, a odpowiedzi udziela nauczyciel,

który dodaje wyjaśnienia i przykEady. Wydaje sie?, zSe duzSy katechizm jest je-

szcze bardziej polemiczny nizS maEy. Napisany byE po to, aby kapEani z Kapui

mieli do dyspozycji materiaE pomocniczy do kazań35.

Na czym polegaEa nowość tych katechizmów? Bellarmin stworzyE nowy

typ katechizmu, który odt ?ad be?dzie dominowaE w Kościele, azS po wiek XX.

MozSna by go nazwać katechizmem dogmatyczno-apologetycznym. Pozbawio-

ny jest elementu biblijnego, brakuje w nim odniesienia do Pisma Świe?tego

jako gEównego źródEa wiary. FormuEy katechizmowe s ?a zwie?zEe i Eatwe do

wyuczenia sie? na pamie?ć. Wynika to z panuj ?acego wówczas przekonania, zSe

wiedzieć znaczy wierzyć. St ?ad troska, aby dzieci i prości ludzie wyuczyli sie?

prawd wiary i to w taki sposób, aby na dobre zapadEy im w pamie?ć. Moment

intelektualny wysuwa sie? wie?c w katechizmach Bellarmina zdecydowanie na

pierwsze miejsce. Mocno wyakcentowany jest w nich takzSe aspekt zewne?trzny

nauki wiary. StaE ?a trosk ?a Bellarmina jest d ?azSenie, aby w sposób racjonalny

uzasadnić i wytEumaczyć prawdy wiary. Mimo zSe nauke? wiary wyrazSa za

pomoc ?a terminów teologicznych i technicznych je?zyk, jakim sie? posEuguje,

jest charakterystyczny dla je?zyka toskańskiego z epoki baroku – prosty, zSywy,

ciepEy i bezpośredni, bogaty w porównania i obrazy.

2.4. KATECHIZMY NARODOWE (CATÉCHISME À L’USAGE DES EGLISES

DE L’EMPIRE FRANÇAIS 1806)

W rozwój katechizmów katolickich wpisuj ?a sie? równiezS katechizmy

o charakterze narodowym. Po Soborze Trydenckim na szczególn ?a analize? ba-

dawcz ?a zasEuguje Katechizm cesarski36.

2.4.1. Cel Katechizmu cesarskiego
We Francji z inicjatywy cesarza ukazaE sie? Catéchisme à l’usage des Egli-

ses de l’Empire français (ParyzS 1806). Bonaparte postanowiE, zSe „we Francji

be?dzie tylko jeden katechizm i tylko jedna liturgia” (nr 39). To odwoEanie sie?

do jedności, jak ?a zamierzaE on mocno trzymać w swoich re?kach, z pewności ?a

sprzyjaEo jego zamiarom porz ?adku i centralizacji. Katechizm miaE nie tylko

przekazywać treści religijne, ale takzSe formować postawy czci i posEuszeństwa

35 TamzSe s. 86-87.
36 Zob. Aux origines du catéchisme en France. Red. P. Colin. Tournai: Desclée 1989.
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wobec cesarza. Napoleon zazA BadaD doD Baczenia tekstu o obowi Bazkach chrześcija-
nina wobec cesarza dodanego do IV przykazania.

2.4.2. Struktura Katechizmu cesarskiego

Od kogo czerpaD inspiracjeB i co zmieniaD Katechizm cesarski? W Katechiz-
mie cesarskim ks. d’Astros, który go przygotowywaD, zaczerpn BaD pytania
i metody od Bossueta. Faktycznie jednak zmieniD wszystko. Bossuet w swoich
rózAnych katechizmach zachowywaD przemyślan Ba kolejność: formacja do
modlitwy, inicjacja do sakramentów, uporz Badkowanie w obszarze cnót wiary,
nadziei i miDości, świeBta. Natomiast Katechizm cesarski podawaD tylko jeden
tekst, tylko jedn Ba pDaszczyzneB i tylko jedno ujeBcie dla wszystkich okresów
rozwojowych: odsyDacz wskazuje pytania – jakich nalezAy uczyć na lekcji dla
takiej czy innej kategorii dzieci. Nauczanie byDo uDozAone w trzech czeBściach:
dogmat, moralność, kult. W centrum katechizmu znajduje sieB moralność: mo-
ralność przykazań. PosteBpowanie chrześcijanina juzA nie wzoruje sieB na praw-
dzie o dziaDaniu Boga w Jezusie Chrystusie i w Kościele. Akcent zostaje
przeniesiony na przestrzeganie przykazań. Historia świeBta i liturgia dla Bos-
sueta przedstawiaj Ba dwa bieguny jednej katechezy, która miaDa za cel wpro-
wadzenie w jeBzyk Pisma ŚwieBtego i w KościóD. W Katechizmie cesarskim te
dwa bieguny staDy sieB zewneBtrznymi dodatkami do caDości. Za Elisabeth Ger-
main mozAna powiedzieć wieBc, zAe dwa podreBczniki odpowiadaj Ba dwóm rózAnym
koncepcjom katechezy i zAe druga koncepcja przewazAy w katechizmach XIX
wieku, nawet po zniknieBciu w 1814 roku Katechizmu cesarskiego. Zatem
w swej krótkiej historii katechizm ten wyznacza pewien rodzaj zwrotu37.

3. ROZWÓJ KATECHIZMÓW KATOLICKICH W XX I XXI WIEKU

Wbrew niektórym opiniom, zAe era katechizmów juzA przemineBDa, równiezA
w XX i XXI wieku powstawaDy i powstaj Ba katechizmy katolickie.

3.1. KATECHIZM PIUSA X COMPENDIO DELLA DOTTRINA CRISTIANA (1905)

Ubaldo Gianetto zwraca uwageB, zAe kiedy mówi sieB o Katechizmie Piusa X,
zazwyczaj myśli sieB o katechizmie opublikowanym w 1912 r. Ten jednak zostaD
poprzedzony przez inny katechizm, wydany w 1905 r., który z kolei stanowiD
wynik rozpoczeBtej wiele lat wcześniej pracy ujednolicaj Bacej katechizmy38.

37 E. G e r m a i n. Katechizm cesarski. W: S<ownik katechetyczny s. 473-474.
38 U. G i a n e t t o. Katechizm Piusa X. W: S<ownik katechetyczny s. 481.
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3.1.1. Za"oz%enia Katechizmu Piusa X

Sobór Watykański I zaproponowa? ujednolicenie ma?ego katechizmu

w ca?ym Kościele (odwo?ano sieJ do katechizmu rzymskiego oraz do katechiz-

mu Roberta Bellarmina) i powierzy? Stolicy Apostolskiej jego opracowanie.

Idea jednolitego katechizmu dla ca?ego Kościo?a dojrzewa?a powoli, a jej

wazOnym etapem by?y katechizmy narodowe.

3.1.2. Przyje5cie Katechizmu Piusa X

Czy Katechizm Piusa X zyska? szerokie przyjeJcie? Rozwój katechizmów

katolickich na pocz Jatku XX wieku najwyzOszy oddźwieJk znalaz? w katechiz-

mie Piusa X Compendio della dottrina cristiana (Rzym 1905; przeredagowa-

ny i wydany w 1912), wydany najpierw dla diecezji rzymskiej z zamiarem

upowszechnienia go zarówno we W?oszech, jak i w ca?ym Kościele. Sk?ada

sieJ z trzech czeJści: 1) o wierze – wyznanie wiary; 2) o moralności – przyka-

zania i 3) o ?asce. Ca?ość ujeJta jest w 433 pytania i odpowiedzi. Mimo licz-

nych przek?adów – nie zyska? pe?nego uznania i przyjeJcia39.

Jaka by?a relacja katechizmu do katechezy na pocz Jatku XX wieku? Na

pocz Jatku XX wieku w dyskusji nad treści Ja katechezy zderzy?y sieJ 2 tenden-

cje. Pierwsza podporz Jadkowywa?a ca? Ja katechezeJ katechizmowi (W. Gadow-

ski), co powodowa?o, zOe wch?ania? on naukeJ historii biblijnej, liturgii, teksty

ojców Kościo?a, hagiografieJ, zachowuj Jac swoj Ja struktureJ. Druga tendencja

ogranicza?a treść katechizmu do minimum i przydziela?a mu jedynie miejsce

na końcu katechezy, jako jej streszczenie. PrawdeJ katechizmow Ja wyprowadza-

no z materia?u pogl Jadowego przez indukcjeJ. By?a to tendencja zgodna z psy-

chologiczn Ja zasad Ja, zOe najtrwalej przyjmowana i zapamieJtywana jest prawda

podawana w kontekście zOyciowym, gdyzO zaciekawia, porusza uczucia oraz

pobudza woleJ do dzia?ania (Z. Bielawski). Znalaz?a ona wyraz w Ma"ym

katechizmie rzymskokatolickim (Lwów 1927), który ukazuje prawdy wiary

w formie prostych, przysteJpnych opowiadań, a pytania katechizmowe (zaled-

wie 46) pojawiaj Ja sieJ jako ich podsumowanie. Nawet podstawowe modlitwy

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo opatrzone s Ja prost Ja interpretacj Ja (parafraz Ja);

dzieJki temu katechizm zmienia ujeJcie z przedmiotowego na zdecydowanie

podmiotowe.

3.2. KATECHIZM HOLENDERSKI (1966)

Katechizm holenderski prezentuje nowy typ katechezy odpowiadaj Jacej

egzystencjalnemu sposobowi myślenia wspó?czesnego cz?owieka40.

39 TamzOe s. 481-482.
40 W r o ń s k a. Holenderski katechizm kol. 1148-1149.
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3.2.1. Za"oz%enia Katechizmu holenderskiego

W 1966 roku na polecenie holenderskiego episkopatu zostaH wydany Kate-

chizm holenderski dla doros"ych. Autorami katechizmu s La P. Schoonenberg

i E. Schillebeeckx. Redakcyjne prace końcowe wykonaH G. van Hemert. Mi-

mo wielu przychylnych opinii pojawiHy sieL petycje o zakaz dalszego roz-

powszechniania katechizmu. Wysuwano pod jego adresem zarzuty braku ca-

Hościowego ujeLcia treści wiary i obiektywnego jej przedstawienia. Stolica

Apostolska podkreśliHa duzVe wartości katechizmu holenderskiego, wskazuj Lac

jednocześnie na potrzebeL peHniejszego wyjaśnienia i uzupeHnienia treści w na-

steLpuj Lacych kwestiach: stworzenie anioHów i duszy ludzkiej, grzechu pierwo-

rodnego, dziewiczego poczeLcia Jezusa, ofiary krzyzVowej, Eucharystii, nie-

omylności KościoHa, kapHaństwa powszechnego i hierarchicznego, niektórych

innych zagadnień dogmatycznych i moralnych. UwzgleLdniaj Lac istotne wskaza-

nia ogHoszono specjalny zaH Lacznik do katechizmu.

3.2.2. Treść Katechizmu holenderskiego

Treści La Katechizmu holenderskiego jest historia zbawienia caHej ludzkości

i poszczególnego czHowieka dokonana przez Jezusa Chrystusa. CzeLść I „ZV y-

cie: tajemnica”. Punktem wyjścia Katechizmu holenderskiego jest czHowiek,

stawiaj Lacy sobie pytania odnośnie do tajemnicy swego istnienia i zVycia. CzHo-

wiek przyjmuje rózVne hipotezy, lecz ci Lagle szuka peHnej odpowiedzi. St Lad

Katechizm holenderski prowadzi czHowieka do Biblii, w której mozVe on odna-

leźć sens swego zVycia. CzeLść II „Droga ku Chrystusowi”. Ukazano tu tzw.

drogeL narodów, czyli rózVne religie i światopogl Lady (od religii prymitywnych,

przez humanizm i marksizm, po m.in. hinduizm, buddyzm i wiareL Izraela),

przez które czHowiek pragnie dojść do Boga. Wśród nich gHówne miejsce

zajmuje „droga Izraela”, beLd Laca histori La Boga wychodz Lacego na spotkanie

poszukiwaniom czHowieka. CzeLść III „Syn CzHowieczy”. Ukazano tu zVycie,

meLkeL i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz zesHanie przez niego Ducha

ŚwieLtego. CzeLść IV „Droga Chrystusa” jest przedstawieniem drogi, któr La

przemierza jego KościóH. CzeLść V „Ku ostatecznemu celowi” mówi o śmierci

i zmartwychwstaniu czHowieka. Nowość ujeLcia polega na tym, zVe nauka o Bo-

gu, która w tradycyjnych katechizmach byHa punktem wyjścia, tutaj staHa sieL

punktem dojścia41.

41 G. B i t t e r. Der Holländische Katechismus – nach fast vierzig Jahren wiedergelesen.

„Lebendige Katechese” 25:2003 nr 2 s. 101-106.
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3.3. KATECHIZM KOŚCIO4A KATOLICKIEGO (1992)

Kiedy wydawa@o sieC zEe rozwój katechizmów katolickich dobieg@ końca,

u schy@ku XX wieku ukaza@ sieC Katechizm Kościo,a Katolickiego42.

3.3.1. Cel Katechizmu

Jan Pawe@ II 11 października 1992 r. powierzy@ wiernym ca@ego świata

Katechizm Kościo,a Katolickiego, prezentuj Cac go jako „punkt odniesienia” dla

katechezy odnowionej u zEywych źróde@ wiary43. W ten sposób w 30 lat od

otwarcia Soboru Watykańskiego II (1962-1965) spe@ni@o sieC zEyczenie bisku-

pów, wyrazEone podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów

w roku 1985, aby opracować katechizm ca@ej nauki katolickiej w dziedzinie

wiary i moralności. PieCć lat później, 15 sierpnia 1997 r., promulguj Cac l’editio

typica Catechismus Catholicae Ecclesiae, Jan Pawe@ II potwierdzi@ g@ówny cel

dzie@a, jakim jest przedstawienie ca@kowitej i integralnej nauki katolickiej,

która pozwoli poznać wszystkim to, co Kośció@ wyznaje, celebruje, czym zEyje

i jak sieC modli w codziennym zEyciu. Benedykt XVI w ca@ym swoim dotych-

czasowym nauczaniu ukazuje Katechizm Kościo,a Katolickiego jako jeden

z najwazEniejszych owoców Soboru Watykańskiego II, który wyznacza kieru-

nek nauczania prawd wiary.

42 Zob. A. K i c i ń s k i. Katechizm Kościo,a Katolickiego. W: S,ownik katechetyczny

s. 478-481; G. B i a n c a r d i. Il Catechismo della Chiesa Cattolica nel dibattito pastorale-

catechetico. „Salesianum” 56:1994 nr 1 s. 31-42; Il Catechismo della Chiesa Cattolica. Red.

C. Bissoli. Roma: LAS 1993; A. C a n i z a r e s. O nowym Katechizmie Kościo,a Katolickie-

go. „Communio” 82:1994 nr 4 s. 36-60; L. C h i a r i n e l l i, G. B i a n c a r d i,

C. B i s s o l i, G. C a v i g l i a, N. C o n t e, P. D a m u, G. G a t t i, U. G i a n e t-

t o, L. G u g l i e l m o n i. Guida al „Catechismo della Chiessa Cattolica”. Orientamenti

per la conoscenza e l’utilizzazione. Leumann (Torino): Elle Di Ci 1993; L. A. G a l l o.

La Chiesa particolare nel CCC. „Salesianum” 56:1994 nr 2 s. 209-224; U. G i a n e t t o.

Storia della redazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. „Salesianum” 56:1994 nr 1 s. 3-

30; P. G i a n o l a. CCC e padagogia cristiana. „Salesianum” 56:1994 nr 4 s. 675-692;

A. I z q u i e r d o. Catechismo della Chiesa Cattolica. Milano: San Paolo 1995; Komisja

Katechetyczna Episkopatu Polski. Z rozwazEań nad Katechizmem. Warszawa 1995; A. M a g-

g i o l i n i. Adresaci katechizmu. „Communio” 82:1994 nr 4 s. 71-84; H. M o l l. Kate-

chizm Kościo,a Katolickiego jako narzeHdzie nowej ewangelizacji. „Communio” 82:1994 nr 4

s. 19-35; M. M o n t a n i. CCC e inculturazione. „Salesianum” 56:1994 nr 3 s. 439-454;

R. M u r a w s k i. Katechizm a katechizacja w Polsce. „Ateneum Kap@ańskie” 87:1995 nr 1

s. 23-32; J. R a t z i n g e r. Katechizm Kościo,a Katolickiego a optymizm zbawionych. „Com-

munio” 82:1994 nr 4 s. 3-18; J. R a t z i n g e r, Ch. S c h ö n b o r n. Kleine Hinführung

zum Katechismus der katholischen Kirche. Neue Stadt 1993.
43 Zob. Konstytucja apostolska Fidei depositum.
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3.3.2. Adresaci Katechizmu

Kim s $a adresaci KKK? Katechizm jest skierowany przede wszystkim do

biskupów, jako tych, którzy maj $a piecze$ nad jedności $a ca:ej struktury kate-

chezy. Za ich pośrednictwem ma on, z jednej strony, stać sie$ ksie$g $a we-

wne$trznej jedności wiary i ore$dzia, a z drugiej strony ma gwarantować w:aś-

ciwe przekazywanie wspólnej doktryny44. Jest skierowany równiezB do

wszystkich wiernych, którzy pragn $a g:e$biej poznać niewyczerpane bogactwa

zbawienia. Ma tezB wspierać d $azBenia ekumeniczne, przedstawiaj $ac poprawnie

treść nauki katolickiej i ukazuj $ac jej harmonijn $a spójność.

Wreszcie KKK adresowany jest do kazBdego, kto pragnie poznać wiare$

Kościo:a katolickiego. W tym kierunku id $a starania Stolicy Apostolskiej,

która zache$ca poszczególne episkopaty, aby nie tylko wznowić publikacje

dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościo-a Katolickiego

i jego Kompendium, lecz takzBe wydać je w taniej formie kieszonkowej. Za-

che$ca równiezB do troski o ich szersze rozpowszechnianie za pomoc $a narze$dzi

elektronicznych i nowoczesnych technologii45.

3.3.3. Struktura Katechizmu

Jaka jest struktura KKK? Katechizm sie$gn $a: do schematu Katechizmu

rzymskiego, dziel $ac materia: na cztery wielkie cze$ści: w co Kośció: wierzy,

co celebruje, czym zByje i jak sie$ modli? 39% ca:ego tekstu dotyczy Credo,

23% liturgii i sakramentów, 27% zagadnień moralnych i 11% modlitwy.

Materia: podzielony jest na 2865 punktów, 3374 przypisów, ponad 3000

cytatów biblijnych, blisko 1000 cytatów z dokumentów Soboru Watykańskie-

go II i niezwykle liczne cytaty patrystyczne. Zasad $a jednocz $ac $a Katechizmu

jest poje$cie Królestwa BozBego.

3.4. KOMPENDIUM KATECHIZMU KOŚCIO^A KATOLICKIEGO (2005)

We wspó:czesne kierunki rozwoju katechizmów katolickich wpisuje sie$

Kompendium Katechizmu Kościo-a Katolickiego. Z okazji dziesi $atej rocznicy

og:oszenia Katechizmu Kościo-a Katolickiego i pi $atej Dyrektorium ogólnego

o katechizacji odby: sie$ w Rzymie w dniach 8-11 października 2002 r. Mie$-

44 Kard. J. Ratzinger stwierdzi:: „nowy katechizm z punktu widzenia jego struktury praw-

nej podaje dobry przyk:ad interakcji mie$dzy prymatem a kolegialności $a, odpowiadaj $acej ducho-

wi i literze Soboru. PapiezB nie przemawia ponad g:owami biskupów. On raczej zaprasza

swoich braci w episkopacie, aby wspólnie wyzwolić dźwie$ki przedziwnej symfonii wiary”.

Katechizm Kościo-a Katolickiego a optymizm zbawionych. „Communio” 82:1994 nr 4 s. 12-13.
45 Kongregacja Nauki Wiary. Nota zawieraj >aca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary.

Watykan 6 stycznia 2012 r. W: http://www.vatican.va/roman_ curia/congregations/ cfaith/do-

cuments/rc_con_cfaith_doc_20120106_nota-anno-fede_pl.html [doste$p: 10.01.2012 r.].
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dzynarodowy Kongres Katechetyczny. Uczestnicy Kongresu zwrócili sieC

z prośb Ca do Jana PawGa II o opracowanie Kompendium Katechizmu Kościo0a

Katolickiego. Dla podkreślenia duzIego znaczenia Katechizmu i odpowiedzi

na prośbeC powstaG Ca podczas MieCdzynarodowego Kongresu Katechetycznego,

Jan PaweG II w roku 2003 ustanowiG Specjaln Ca KomisjeC, pod przewodnictwem

kard. Josepha Ratzingera – ówczesnego Prefekta Kongregacji Wiary, aby

opracowaGa ona Kompendium Katechizmu Kościo0a Katolickiego, zawieraj Cace

syntezeC tych samych treści wiary46. Po dwóch latach zostaG opracowany

„projekt Kompendium”, który zostaG przesGany do konsultacji kardynaGom

i przewodnicz Cacym Konferencji Episkopatów. Projekt, w caGości, zostaG pozy-

tywnie przyjeCty w absolutnej wieCkszości tych, którzy odpowiedzieli. Komisja,

uwzgleCdniaj Cac uwagi, przygotowaGa tekst ostateczny47.

3.4.1. Cel Kompendium KKK

Kompendium jest syntez Ca Katechizmu Kościo0a Katolickiego z 1992 r. Za-

wiera ono syntezeC wyznania wiary KościoGa i w myśl Jana PawGa II stanowi

pewnego rodzaju vademecum, które pozwala wierz Cacym i niewierz Cacym na

ogólne poznanie caGościowego przesGania wiary KościoGa katolickiego. Kompen-

dium w sposób wierny odzwierciedla struktureC, treść i jeCzyk KKK i poprzez teC

syntezeC pragnie stać sieC pomoc Ca, a zarazem impulsem w peGnym i gGeCbokim

poznaniu wiary katolickiej. MieCdzy Kompendium a KKK istnieje ścisGy zwi Cazek,

jednak posiada ono inn Ca charakterystykeC i jest now Ca form Ca Katechizmu.

Jaki jest cel wydania Kompendium KKK? Benedykt XVI, powierzaj Cac

Kompendium caGemu KościoGowi wyraziG zIyczenie, aby staGo sieC ono narzeC-

dziem odnowionej ewangelizacji i katechezy w trzecim millennium, które

maj Ca charakteryzować kazId Ca wspólnoteC chrześcijańsk Ca i kazIdego wierz Cacego,

niezalezInie od wieku i pochodzenia.

Kompendium zawiera 598 pytań i odpowiedzi, 15 obrazów (w tym 1 tryp-

tyk), 24 modlitwy, 12 formuG doktryny katolickiej i indeks tematyczny, który

odsyGa do pytań48.

3.4.2. Dialogiczny charakter Kompendium KKK

GGówn Ca charakterystyk Ca Kompendium jest jego ścisGy zwi Cazek z KKK.

NalezIy podkreślić, zIe Kompendium nie mozIna oddzielać od Katechizmu, tym

46 Zob. J a n P a w e G II. List Ojca Świe>tego do kardyna0a Josepha Ratzingera Prefekta

Kongregacji Nauki Wiary. Watykan 2003.
47 B e n e d y k t XVI. Motu proprio zatwierdzaj >ace i og0aszaj >ace Kompendium Kate-

chizmu Kościo0a Katolickiego. Watykan 2005.
48 Zob. A. K i c i ń s k i. Kompendium now >a form >a Katechizmu Kościo0a Katolickiego.

„Roczniki Teologiczne” 53:2006 nr 6 s. 99-112; t e n zI e. Dialog Mistrza z uczniami. Kompen-

dium Katechizmu Kościo0a Katolickiego. „Katecheta” 49:2005 nr 10 s. 16-22.
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bardziej, z=e intencj Aa autorów nie jest zast Aapienie go, co moz=na zauwaz=yć
zarówno w strukturze dzieMa, w treści, jak i w dokMadnych odnośnikach do
numerów KKK. Kompendium pragnie stać sieA impulsem do odnowionego za-
interesowania KKK, który ze swoj Aa m Aadrości Aa i duchowości Aa pozostaje tek-
stem fundamentalnym wspóMczesnej katechezy KościoMa.

Jakie jest zaMoz=enie powrotu do formy dialogicznej Kompendium KKK?
Drug Aa charakterystyk Aa Kompendium jest jego forma dialogiczna, która przy-
woMuje antyczn Aa formeA katechetyczn Aa, skMadaj Aac Aa sieA z pytań i odpowiedzi.
Chodzi o propozycjeA idealnego dialogu pomieAdzy mistrzem i uczniem, pod-
czas którego poprzez pytania uczeń jest zaproszony do odkrywania wci Aaz=
nowych aspektów prawd wiary49. Rodzaj dialogiczny przyczynia sieA do
znacznego skrócenia tekstu, pozwalaj Aac zaprezentowanie tylko istoty treści.
Powinno to uMatwić zrozumienie i przyswojenie sobie tekstu na pamieAć50.

3.4.3. Obrazy Kompendium KKK

Trzeci Aa charakterystyk Aa Kompendium jest obecność wybranych obrazów
w poszczególnych jego czeAściach. Pochodz Aa one z bogactwa ikonografii
chrześcijańskiej. Nie chodziMo tutaj o prost Aa estetykeA ksi Aaz=ki. Z dawnej tra-
dycji wiemy, z=e takz=e obrazy stanowi Aa formeA przepowiadania ewangelicznego.
Artyści kaz=dego czasu „podarowali”51 wiernym wiele obrazów do kontem-
placji i adoracji tajemnicy zbawienia wyraz=onej w pieAknie. To jest znak, z=e
w epoce obrazu religijne obrazy mog Aa skutecznie wyrazić i przekazać oreAdzie
ewangeliczne o wiele bardziej niz= samo sMowo.

*

Wydane przez KongregacjeA Nauki Wiary wskazania duszpasterskie zwi Aaza-
ne z zaplanowanym Rokiem Wiary (11 X 2012 – 24 XI 2013) ukazuj Aa, z=e
katechizmy katolickie wci Aaz= zajmuj Aa waz=ne miejsce w systematycznym poz-
nawaniu treści wiary. KardynaM William Levada, prefekt wspomnianej Kon-
gregacji, planuje wiele inicjatyw zarówno na pMaszczyźnie KościoMa powszech-
nego, jak i w wymiarze Konferencji biskupów oraz poszczególnych diecezji

49 Por. U. G i a n e t t o. Memorizzazione. W: Dizionario di Catechetica. Red. J. Ge-
vaert. Leumann (Torino): Elle Di Ci 1987 s. 416.

50 Zob. J a n P a w e M II. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach
Catechesi tradendae. Watykan 1978 nr 55.

51 Por. J a n P a w e M II. List do artystów. Do tych, którzy z pasj Aa i poświeAceniem
poszukuj Aa nowych „epifanii” pieAkna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.
Watykan 1999 nr 6.
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zwi 3azanych z ocen 3a recepcji Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościo-a

Katolickiego.

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego wci 3azI powstaj 3a katechizmy katolickie

i w jakim kierunku sie3 rozwijaj 3a, udzieliK poniek 3ad Benedykt XVI we wste3pie

do najnowszego Katechizmu. Ojciec Świe3ty diagnozuje tam wspóKczesn 3a

kondycje3 czKowieka, który zIyj 3ac w sytuacji gKe3bokich zmian kulturowych nie

wie dobrze „w co wKaściwie wierz 3a chrześcijanie, czego naucza KościóK i czy

on w ogóle mozIe o czymkolwiek nauczać oraz jak to wszystko pasuje do

caKkowicie zmieniaj 3acej sie3 kultury. Czy chrześcijaństwo jako takie nie zde-

zaktualizowaKo sie3? Czy czKowiek rozs 3adny mozIe być dzisiaj jeszcze wierz 3a-

cym? ByKy to pytania, które stawiali sobie takzIe dobrzy chrześcijanie. PapiezI

Jan PaweK II podj 3aK wówczas śmiaK 3a decyzje3. PostanowiK, zIe wszyscy biskupi

z caKego świata maj 3a napisać ksi 3azIke3, w której udziel 3a odpowiedzi na te

pytania. Mnie powierzyK zadanie koordynowania pracy biskupów i postaranie

sie3 o to, aby z inicjatywy poszczególnych biskupów powstaKa ksi 3azIka – praw-

dziwa ksi 3azIka, a nie zbiór rozmaitych tekstów. Ta ksi 3azIka miaKa wprawdzie

nosić staromodny tytuK Katechizm Kościo-a Katolickiego, miaKa jednak być

czymś fascynuj 3acym i zupeKnie nowym. MiaKa ukazać, w co wierzy dzisiaj

KościóK katolicki i jak mozIna wierzyć, kieruj 3ac sie3 rozumem. To zadanie

mnie przeraziKo”52. Rzadko mozIna spotkać takie wyznanie w publikowanych

dokumentach papieskich. Niemniej w nauczaniu Benedykta XVI odnajdujemy

równiezI gKe3bokie przekonanie o konieczności tworzenia wspóKczesnych kate-

chizmów: „Niektórzy mówi 3a mi: «Dzisiejszej mKodziezIy to nie zainteresuje».

Nie zgadzam sie3 z tym i jestem pewny, zIe mam racje3. WspóKcześni mKodzi

ludzie nie s 3a tak powierzchowni, jak sie3 im imputuje. Chc 3a wiedzieć, o co

w zIyciu tak naprawde3 chodzi. KryminaK trzyma w napie3ciu, poniewazI wci 3aga

nas w perypetie ludzi, które mogKyby być takzIe naszymi. Ta ksi 3azIka trzyma

w napie3ciu, poniewazI mówi o naszym wKasnym losie i dlatego gKe3boko doty-

ka kazIdego z nas”53.

Staromodny tytuK „katechizm”, ale wci 3azI cenna i niezbe3dna pomoc w sys-

tematycznym poznawaniu treści wiary. RózIne byKy na przestrzeni wieków

kierunki rozwoju maKych i wielkich katechizmów katolickich. Cze3sto podkreś-

laKy inicjacje3 do wiary, pouczenie w wierze, reguKe3 wiary i wyjaśnienie Tra-

dycji. Zawsze w zalezIności od kontekstu epoki posiadaKy rózIny charakter: od

katechizmów dogmatyczno-apologetycznych do propozycji katechizmów

o charakterze „punktu odniesienia” dla katechezy, aby stale sie3 ona odnawiaKa

u zIywych źródeK wiary. Pomimo ci 3agKości zagwarantowanej podziaKem formuK

52 B e n e d y k t XVI. Wste2p. W: YOUCAT (wyd. pol.) s. 7.
53 TamzIe s. 9.
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wiary, struktura katechizmu znacznie i niejednokrotnie zmieniaGa sieH w ci Hagu
dziejów. KazLdy ukGad katechizmu ukazuje tezL oblicze czasów, w jakich po-
wstawaG: cechy rozumienia wiary KościoGa w określonym rejonie i punkty
cieHzLkości refleksji teologicznej, jakie w danej chwili dominowaGy. Niekiedy
szkodliwy byG przede wszystkim wymiar teologiczny: w pewnych momentach
katechizm stawaG sieH kompendium dogmatycznym, z jeHzykiem bardzo od-
legGym od świata i od zLycia, z trudn Ha, zapozLyczon Ha od teologii, terminologi Ha.
Wiara zostaGa zredukowana do doktryny, któr Ha nalezLaGo przyjmować za praw-
dziw Ha. ZostaGa zredukowana do mniejszej czy wieHkszej liczby pytań i od-
powiedzi, które nalezLaGo znać na pamieHć. Czasami pomimo odwoGywania sieH
w strukturze do sprawdzonych katechizmów zostaGy one przeGadowane dodat-
kami i drugorzeHdnymi szczegóGami54. Obecnie Benedykt XVI zacheHca nas,
abyśmy na katechizm patrzyli jako na „bogactwo nauczania, które KościóG
przyj HaG, zachowaG i przedstawiaG na przestrzeni dwóch tysi Hacleci swej historii.
Od Pisma ŚwieHtego po ojców KościoGa, od mistrzów teologii po świeHtych,
którzy zLyli na przestrzeni wieków. Katechizm stanowi trwaGy zapis wielu
sposobów, w jakie KościóG medytowaG nad wiar Ha i rozwijaG nauczanie, aby
dać wiernym pewność w ich zLyciu wiary”55.

Rozwój katechizmów katolickich idzie w kierunku wiernego i organiczne-
go przedstawienia nauczania Pisma św., zLywej Tradycji w Kościele i auten-
tycznego Magisterium, podobnie jak dziedzictwa duchowego Ojców, świeHtych
KościoGa, by pozwalaGy lepiej poznać tajemniceH chrześcijańsk Ha i ozLywić wiareH
Ludu BozLego. WspóGczesne katechizmy katolickie, czerpi Hac z dorobku po-
przednich epok, maj Ha na uwadze wyjaśnienie doktryny, któr Ha Duch ŚwieHty
w ci Hagu wieków powierzyG KościoGowi. Poprzez ukazywanie sieH wci HazL no-
wych katechizmów mozLna zauwazLyć troskeH KościoGa w oświetlaniu światGem
wiary nowych sytuacji i problemów, które w przeszGości nie byGy jeszcze
stawiane. Z pewności Ha dalej beHd Ha sieH rozwijać katechizmy katolickie poszuku-
j Hace nowego jeHzyka, aby przedstawiać wci HazL aktualne przesGanie wiary piel-
grzymuj Hacego KościoGa56. Niemniej istotne jest, aby w nowych katechiz-
mach odkrywać nie tylko jak Haś teorieH, ale spotkać sieH z Osob Ha Jezusa Chrys-
tusa, która zLyje w Kościele57.

54 Wci HazL aktualna jest ocena prof. R. Murawskiego poświeHcona katechetycznej analizie
katechizmów. Jego uwagi, choć odnosz Hace sieH do odlegGych historycznych katechizmów, nic
nie trac Ha z aktualności. Zob. np. M u r a w s k i. Historia katechezy. W: Historia katechezy
i katechetyka fundamentalna s. 97.

55 B e n e d y k t XVI. List apostolski Porta fidei nr 11.
56 Zob. A. K i c i ń s k i. Pedagogiczne poszukiwania m(M)istrza dialogu. „Katecheta”

51:2007 nr 7-8 s. 107-115.
57 Zob. B e n e d y k t XVI. List apostolski Porta fidei nr 11-13.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CATHOLIC CATECHISMS

S u m m a r y

Trends in the development of Catholic catechisms are closely connected with the history
of the Church. One may attempt to argue that outlines of catechisms were conceived along
with the first written instructions concerning the catechumenate process. Using modern langua-
ge one can say that it was then that outlines were created of what was later called the Book
of Faith, the book that answers the fundamental questions: what do we believe, how do we
celebrate Christian mysteries, how should we live in Christ, how should we pray. Later there
were periods when catechisms appeared one after another, and when it seemed that their
twilight came, after the Catechism of the Catholic Church was published, their revival occur-
red. However, various trends in the development of the catechism determined the ways for
catechesis, its contents, and often its form.

Translated by Tadeusz Kar-owicz

S!owa kluczowe: katechizmy katolickie, Katechizm Kościo-a Katolickiego, Rok Wiary.

Key words: Catholic catechisms, Catechism of the Catholic Church, Year of Faith.


