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CZYNNIKIEM WSPÓLNOTOTWÓRCZYM KATECHEZY

Katecheza, która ma inicjować i podtrzymywać kontakt z Bogiem, nie
realizuje tego celu przez mechaniczne podporz Uadkowanie czVowieka Bogu, ale
przez rozwój zWycia naturalnego, zorientowanego religijnie. Ostateczny cel
katechezy – wedVug Dyrektorium ogólnego o katechizacji – to „doprowadzić
kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet gVeUbo-
kiej z Nim zazWyVości” (DOK 80). Aby osi Uagn Uać tak zdefiniowany cel kateche-
zy, konieczne jest wprowadzenie katechizowanego we wspólnoteU z Bogiem
i wychowanie go do wVaściwego przezWywania wspólnoty. Dlatego wazWnym
zadaniem katechezy jest wychowanie do modlitwy i wzbudzenie wśród kate-
chizowanych zWywego doświadczenia modlitwy.

1. MODLITWA JAKO SPOTKANIE CZaOWIEKA Z BOGIEM

Modlitwa jest spotkaniem, które wyrazWa wieUź czVowieka z Bogiem1. U podstaw
tego spotkania lezWy wiara w istnienie i miVość Boga osobowego2. Modlitwa, jako
spotkanie czVowieka z Bogiem w wierze, jest specyficznym przypadkiem sytuacji
komunikacyjnej, której uczestnikami s Ua Bóg i czVowiek, zaś przekaz informacji
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odbywa sie9 dzie9ki istnieniu wie9zi pomie9dzy nimi. Budowanie jej dokonuje sie9

przez wymiane9 informacji oraz poprzez wzajemne wspóHdziaHanie wymienionych

podmiotów spotkania celem stworzenia i pogHe9bienia wspólnoty mie9dzy nimi3.

Katechizm Kościo,a Katolickiego nie ogranicza modlitwy jedynie do komu-

nikacji, ale ukazuje jej bogactwo i wielowymiarowość. Dokument określa

modlitwe9 jako „spotkanie BozQego i naszego pragnienia” (KKK 2560), „zwi 9a-

zek przymierza mie9dzy Bogiem i czHowiekiem w Chrystusie” (KKK 2564),

„trwanie w komunii z Nim” (KKK 2565). Podczas modlitwy Bóg pierwszy

wychodzi do czHowieka. Modl 9acy sie9 czHowiek odpowiada na inicjatywe9 Boga,

który przychodzi do niego z miHości 9a i tym samym znosi dystans, jaki istnieje

mie9dzy nimi. Z tej fundamentalnej prawdy, dotycz 9acej relacji mie9dzy Bogiem

a czHowiekiem, wynika, zQe modlitwa jest darem. Dar ten ma strukture9 tryni-

tarn 9a i jest odpowiedzi 9a Ducha Świe9tego, zamieszkuj 9acego wne9trze czHowieka,

dla Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa4.

Potrzeba spotkania z Bogiem zakorzeniona jest w najgHe9bszych pokHadach

wne9trza czHowieka, „gdzie spotykaj 9a sie9 jego braki, niepowodzenia i le9ki”5.

Ograniczenia, z których czHowiek nie mozQe wyzwolić sie9 wHasnymi siHami,

sprawiaj 9a, zQe instynktownie szuka on oparcia w Bogu6. Jedynie Bóg mozQe

udzielić odpowiedzi na najgHe9bsze pytania czHowieka.

Modlitwa, be9d 9aca darem Haski i odpowiedzi 9a czHowieka, zawsze wi 9azQe sie9

z pewnym wysiHkiem i walk 9a (por. KKK 2725). Katecheza pomaga zrozumieć

katechizowanym, zQe te9 trudn 9a droge9 Hatwiej pokonać, gdy wierzy sie9, zQe

Rozmówca istnieje, jest Osob 9a, Bogiem, Stwórc 9a i Ojcem7. Wiara w BozQ 9a

Opatrzność sprawia, zQe modlitwa staje sie9 spotkaniem miHości, które odbywa

sie9 w prawdzie8. Dlatego warunkiem dobrej modlitwy jest zdje9cie maski

i pochylenie sie9 przed ŹródHem wszelkiej Prawdy i DoskonaHości.

3 Por. M. T a t a l a. Psychologiczne podstawy rozwoju komunikacji modlitewnej u dzieci

i m,odziez9y. W: Modlitwa w katechezie s. 29.
4 Por. Z. W i t. Kult i modlitwa. W: Katechizm Kościo,a Katolickiego. Wprowadzenie.

Red. M. Rusecki, E. PudeHko. Lublin 1995 s. 135-147; H. S H o t w i ń s k a. Modlitwa

uwielbienia w „Katechizmie Kościo,a Katolickiego”. W: Modlitwa w katechezie s. 315-330;

por. E. P i l a r e k. Wspólnotowość środowiska szkolnego problemem katechetycznym. Lublin

2003 (mps Arch. KUL) s. 284-285; J. H a d r y ś. ChceB czy muszeB sieB modlić? „Katecheta”

2000 nr 6 s. 23.
5 J. L a f r a n c e. PoteBga modlitwy. Kraków 1998 s. 72-73.
6 Por. E. W e r o n. Modlitwa chrześcijańska. Poznań 2002 s. 16-17.
7 TamzQe s. 37-38.
8 Por. A. G a s p a r i n o. Modlitwa serca. Kraków 2001 s. 9-13.
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Z postawy mi>ości i prawdy o sobie i Bogu wyrasta ufność wzgleLdem
Boga i ludzi. WyrazNa sieL ona w uznaniu BozNej dobroci i mi>osierdzia oraz
w przeświadczeniu o prawdziwości s>ów: „O cokolwiek prosić beLdziecie
w imieL moje, Ja to spe>nieL” (J 14, 14). Ufna modlitwa zawsze wi LazNe sieL
z wytrwa>ości La. W tym znaczeniu św. Pawe> wzywa: „Nieustannie sieL
módlcie” (1 Tes 5, 17). Modlitwa ogarnia ca>ego cz>owieka, który jednoczy
sieL z Bogiem. W rezultacie dokonuje sieL przemiana jego zNycia, której owo-
cem jest wzniesienie serca ku Bogu i upodobnianie sieL do Niego. Skutki
modlitwy s La zbiezNne z celem katechezy. „Komunia z Jezusem Chrystusem,
na mocy swojej dynamiki, kieruje ucznia do zjednoczenia sieL z tym wszyst-
kim, z czym g>eLboko by> zjednoczony sam Jezus Chrystus: z Bogiem, Jego
Ojcem, który pos>a> Go na świat; z Duchem ŚwieLtym, który kierowa> Nim
w Jego pos>aniu; z Kościo>em, Jego Cia>em, za które sieL wyda>, i z ludźmi,
Jego braćmi, których los zechcia> podzielić” (DOK 80-81).

Modlitwa mozNe być indywidualna lub wspólnotowa. Modlitwa indywidual-
na winna być modlitw La wewn Latrz spo>eczności Kościo>a. Modlitwa wspólno-
towa zawiera takzNe aspekt modlitwy indywidualnej, bez którego by>aby nara-
zNona na sp>ycenie i mechaniczne odmawianie9. W zgromadzeniu wierz Lacych
modlitwa wspólnotowa tworzy wspólnoteL Kościo>a. Jest zarówno znakiem
przynalezNności do Kościo>a, jak równiezN wspólnym s>uchaniem s>owa BozNego,
wspólnym b>aganiem o wybaczenie win i uwolnienie od nich; jest wspó>wsta-
wiennictwem wszystkich za wszystkimi w Chrystusie, wspólnym dzieLkczynie-
niem za dzie>o zbawienia i uwielbieniem Boga przez Jezusa Chrystusa w Du-
chu ŚwieLtym. Indywidualne czy tezN wspólnotowe spotkanie z Bogiem przy-
czynia sieL do nawi Lazania wieLzi duchowej z Bogiem oraz mieLdzy ludźmi.
Chrześcijanin modli sieL w Duchu ŚwieLtym, który > Laczy go w jedno w Chrys-
tusie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Modli sieL w imieL jednego Pana
i oczekuje z nadziej La zbawienia w>asnego i ca>ego świata10.

Podczas modlitwy nasteLpuje wejście w relacjeL osobow La nie tylko z Bo-
giem, ale i z drugim cz>owiekiem. Prawda ta nie jest znana wielu katechizo-
wanym. NajczeLściej modlitweL za bliźniego sprowadzaj La oni do modlitwy
wstawienniczej. Tymczasem nie wyczerpuje sieL ona tylko w wypowiedzeniu
próśb w jego intencji. Modlić sieL za bliźniego oznacza poczuć jedność z nim,
a takzNe z innymi ludźmi11. Modlitwa za drugiego cz>owieka oznacza wczu-

9 Por. K u l p a c z y ń s k i, T a t a l a, jw. s. 300.
10 Por. S. G r a b s k a. Modlitwa. W: Katolicyzm A–Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1994

s. 279-280.
11 Por. G r ü n, jw. 48-50.
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cie sie4 w jego cierpienia, te4sknoty i sukcesy. Takie modlitewne spotkanie,

poG 4aczone z ufnym woGaniem o bGogosGawieństwo, zupeGnie zmienia relacje4

mie4dzy osobami, tworzy wewne4trzn 4a wie4ź, w której uprzedzenia uste4puj 4a

miejsca wzajemnej otwartości.

Wie4ź na modlitwie powstaje na poziomie duszy i mozLe jej towarzyszyć

uczucie miGości i zLyczliwości. Decyduj 4ace jest to, zLe modl 4acy sie4 czGowiek

otwiera sie4 na Boga, a w Nim takzLe na najskrytsz 4a tajemnice4 czGowieka, za

którego sie4 modli. Im gGe4biej czGowiek otworzy sie4 na Boga, tym bardziej

otworzy tezL na Boga polecanego czGowieka12. Tak rozumiana modlitwa za

bliźniego zmienia przede wszystkim modl 4acego sie4 za niego czGowieka. Spra-

wia, zLe widzi on swego bliźniego w nowy sposób – juzL nie w zGości i rozcza-

rowaniu, lecz w Bogu. Budzi sie4 w nim nowa nadzieja, która pozwala spot-

kać sie4 z tym bliźnim w nowy sposób. Modlitwa powoduje w nas bardziej

pozytywne nastawienie, stwarza warunki do lepszego spotkania z bliźnim.

Zmienia takzLe tego, który jest polecany Bogu13.

Modlitwa ma wpGyw na drugiego czGowieka nawet wtedy, gdy on nie wie

o modlitwie za niego. Gdy modlimy sie4 za bliźniego, zmienia sie4 nasz stosu-

nek do niego, ale równiezL pogGe4bia sie4 nasza wie4ź z Bogiem. Polecana

w modlitwie osoba wprowadza modl 4acego sie4 za ni 4a w bliskość z Bogiem.

W modlitwie bowiem drugi czGowiek staje sie4 obrazem, przez który mozLna

patrzeć na Stwórce4. Bóg otrzymuje przez te4 osobe4 oblicze ludzkie14.

Charakter wspólnototwórczy modlitwy jest bardzo wazLny dla wspóGczesnej

katechezy, realizowanej szczególnie w środowisku szkolnym. E. GoG 4abek na

podstawie przeprowadzonych przez siebie badań dotycz 4acych modlitwy mGo-

dziezLy twierdzi, zLe lekcja religii przypomina nieraz „sypanie piachu w try-

by”15. „Piaskiem” określa on tak 4a treść katechezy, która nie pomaga, a cza-

12 Por. P i l a r e k, jw. s. 291-292.
13 A. Grün ujmuje to naste4puj 4aco: „Modlitwa zmienia nie tylko mnie, ale i drugiego

czGowieka. MozLe on spotkać sie4 ze mn 4a inaczej, jeśli jestem do niego pozytywnie nastawiony.

Poza tym ludzie czuj 4a sie4 szczególnie poruszeni i zwi 4azani z nami, gdy sie4 za nich modlimy

[…]. Przez nasz 4a modlitwe4 czuj 4a sie4 zwi 4azani nie tylko z Bogiem, ale takzLe z nami”. G r ü n,

jw. s. 52-53.
14 T. Steinbüchel określa to naste4puj 4aco: „Modlitwa burzy mury mie4dzy ludźmi, otwiera

zamknie4te drzwi i uwalnia z wie4zów, które przeszkadzaj 4a w relacji z drugim czGowiekiem.

W ten sposób prowadzi do spotkania i sama w sobie jest spotkaniem i otwarciem na drugiego

czGowieka”. T. S t e i n b ü c h e l. Christische Lebenshaltungen in der Krise der Zeit des

Menschen. Frankfurt 1949 s. 61.
15 E. G o G 4a b e k. Modlitwa m6odziez8y. Studium teoretyczno-empiryczne. WrocGaw 2006

s. 178.
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sem nawet przeciwdziaCa wejściu w nowe doświadczenie Boga. Jest to treść,
która nie byCa kontemplowana przez uczestników katechezy. Kontemplacja
jest bardzo istotnym warunkiem owocnej katechezy, poniewazS nie chodzi
w niej tylko o przekaz wiedzy teologicznej. NiezbeTdne jest spotkanie z Bo-
giem na pCaszczyźnie przyjaźni16. Katecheza wspólnototwórcza uświadamia,
zSe czeTsto pozornie niemozSliwa interpersonalna bliskość staje sieT realna.

2. LITURGIA JAKO SZCZYT SPOTKANIA BOSKO-LUDZKIEGO

Szczególnym wymiarem interakcji Bosko-ludzkiej jest liturgia, tworz Taca
wspólnoteT z Bogiem za pośrednictwem Chrystusa, który uświeTca i zbawia.
Dialog dokonuje sieT poprzez znaki liturgiczne. CzCowiek mozSe sieT w nich
wyrazić przed Bogiem, zaś Bóg, takzSe na poziomie znaków odbieranych
przez zmysCy, daje poznać czCowiekowi swoj Ta obecność i dziaCanie17. Fina-
Cem komunikacji liturgicznej staje sieT uświeTcenie czCowieka przez sCowo
BozSe, sakramenty oraz dzieTkczynienie wyrazSone w kulcie poprzez modlitweT,
ofiareT i świadectwo zSycia18.

KościóC najpeCniej staje sieT wspólnot Ta podczas liturgii. W zgromadzeniu
liturgicznym odczuwa sieT bliskość Jezusa Chrystusa, a w Nim – drugiego
czCowieka, z którym nawi Tazuje sieT bezpośrednie i trwaCe wieTzy. O wspólnocie
mozSna mówić wtedy, gdy jest ona oparta na bezpośrednich relacjach mieTdzy
ludźmi, gromadz Tacymi sieT wokóC Osoby Jezusa Chrystusa. Doceniaj Tac uczest-
nictwo indywidualne, nalezSy dodać, zSe liturgia ze swej natury wymaga czyn-
nego zaangazSowania wspólnotowego. Jej podmiotem jest caCy KościóC, w któ-
rym Chrystus razem z wiernymi oddaje cześć Ojcu za miCość okazywan Ta
światu19.

Liturgia, która jest szczytem spotkania Bosko-ludzkiego, nie mozSe istnieć
bez modlitwy. Liturgia weryfikuje modlitweT, ale równiezS wychowuje do niej.
Jest najlepsz Ta szkoC Ta modlitwy, poniewazS podaje czCowiekowi treści modlitw,
odpowiednie formuCy oraz intencje. W swym wymiarze wychowawczym uczy
oddania sieT Bogu i zSycia we wspólnocie (por. KL 7). CaCa dziaCalność kate-
chetyczna KościoCa zmierza do liturgii i koncentruje sieT na Eucharystii,

16 TamzSe s. 178-179.
17 Por. K u l p a c z y ń s k i, T a t a l a, jw. s. 299.
18 Por. Z. J a n i e c. Komunikacyjny wymiar liturgii. Sandomierz 2006 s. 179-193.
19 Por. M. M a j e w s k i. Toz2samość katechezy integralnej. Kraków 1995 s. 59.
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w której w sposób mistyczny dokonuje sieB proces odnowy i zbawienia świata.

Aby jednak zespolić sieB z Chrystusem w liturgii, potrzebna jest formacja

katechetyczna przygotowuj Baca do uczestnictwa w liturgii20.

Katecheza powinna pouczać o treści i znakach liturgii, ale jeszcze bardziej

nizL nauczanie potrzebne jest wychowanie, formacja i wtajemniczenie liturgicz-

ne. Zwraca na to uwageB Dyrektorium ogólne o katechizacji: „Komunia z Je-

zusem Chrystusem prowadzi do celebracji Jego zbawczej obecności w sakra-

mentach, a szczególnie w Eucharystii. KościóS gor Baco pragnie, by wszyscy

wierni chrześcijanie byli przygotowywani do uczestnictwa peSnego, świadome-

go i czynnego, jakiego domagaj Ba sieB natura samej liturgii i godność ich

kapSaństwa chrzcielnego. Dlatego katecheza oprócz ukazania znaczenia liturgii

i sakramentów powinna wychowywać uczniów Jezusa Chrystusa do modlitwy,

dzieBkczynienia, czynienia pokuty, odmawiania modlitw z ufności Ba, do ducha

wspólnoty, wSaściwego zrozumienia symboliki, poniewazL wszystko to jest

potrzebne do prawdziwego zLycia liturgicznego” (DOK 85; por. DCG 25).

Katechizowany powinien mieć świadomość, zLe rzeczywistość liturgiczna jest

inna od tej, z jak Ba ma do czynienia na co dzień. W przeciwieństwie do rze-

czywistości dotykalnej i zrozumiaSej rzeczywistość liturgiczna jest wewneBtrz-

na, tajemnicza i nieogarniona. W formacji katechetycznej wskazane jest

ksztaScenie intelektualne, ale wazLniejsze od niego jest budzenie religijnej

wrazLliwości, otwartości na dary BozLe, budowanie wspólnoty oraz akceptacja

tego wszystkiego, co Chrystus ofiarowuje przez KościóS21.

Jedn Ba z form przygotowania wiernych do świadomego i peSnego uczest-

nictwa w liturgii jest katecheza liturgiczna22. Ma ona na celu „wprowadzenie

w misterium Chrystusa, przechodz Bac od tego, co widzialne, do tego, co niewi-

dzialne, od znaku, do tego, co on oznacza, od sakramentów do misteriów”

(KKK 1075). Bezpośrednie wprowadzenie przez posSugeB sSowa BozLego, wzbu-

dzenie pozytywnego nastawienia, uświadomienie pojawiaj Bacych sieB zdarzeń

sprawia, zLe dokonuje sieB wewneBtrzny zwi Bazek pomieBdzy katechizowanym

a tym, w co on wchodzi. Formacja liturgiczna powinna prowadzić do świado-

mego uczestnictwa w Eucharystii, które oznacza harmonijne wspóSdziaSanie ze

20 TamzLe s. 61.
21 Por. M. Z a k r z e w s k a. Katecheta animatorem permanentnej inicjacji eucharys-

tycznej. W: Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji. Red. A. Offmański. Szczecin 1995

s. 165-169. Por. A. S z a f r a ń s k i. Teologia liturgii eucharystycznej. Lublin 1971 s. 107.
22 Por. A. H a j d u k. Katecheza i liturgia. Kraków 1999; M. N a p i e r a l s k i.

Ukierunkowanie katechezy ku liturgii. „Katecheta” 1994 nr 38 s. 77-81; N. B u x. Kszta;towa-

nie toz<samości chrześcijańskiej poprzez katecheze= i liturgie=. „Communio” 1985 nr 5 s. 179-184.



145MODLITWA CZYNNIKIEM WSPÓLNOTOTWÓRCZYM KATECHEZY

wszystkimi obecnymi. Uczestnicy katechezy liturgicznej powinni wiedzieć, zPe
przez swoje zaangazPowanie wnosz Qa wkRad we wspóln Qa celebracjeQ, a tym sa-
mym przyczyniaj Qa sieQ do ksztaRtowania poczucia wspólnoty wśród zebranych.

3. ROLA KATECHETY W WYCHOWANIU DO MODLITWY

Szczególn Qa roleQ w rozwijaniu komunikacji Bosko-ludzkiej u katechizowa-
nych odgrywa katecheta, który prowadzi katechizowanych do wspólnoty
z Bogiem. Aby temu mógR sprostać, sam musi odczuwać potrzebeQ dawania
świadectwa i modlitwy23. Najlepiej wychowuje sieQ innych do modlitwy, gdy
sieQ j Qa praktykuje samemu.

Katecheta powinien być czRowiekiem modlitwy, gReQboko przezPywaj Qacym
swoje spotkanie z Bogiem24. On otwiera przed katechizowanymi przestrzeń
obecności Boga25. Wychowawca, który emanuje zPyw Qa wiar Qa i modlitw Qa,
poci Qaga ludzi mRodych swoj Qa spontaniczności Qa i autentyzmem. Fascynuje
równiezP tym, zPe rózPne sytuacje egzystencjalne, wRasne i swoich uczniów,
potrafi zamienić w spontaniczny dialog z Bogiem26. Przeprowadzone przez
E. GoR Qabka badania ukazuj Qa, zPe wspóRcześnie mRody czRowiek potrzebuje
katechety, który stanie sieQ dla niego wzorem modlitwy27. Wychowywanie
do wspólnoty z Bogiem to zadanie bardzo trudne, wymagaj Qace wielkiego
zaangazPowania katechety. Dlatego wazPne jest ci QagRe uświadamianie sobie
przez katechetów, zPe oprócz ich dziaRań dydaktycznych i wychowawczych,
potrzeba modlitwy za katechizowanych i wspóRpracy z Rask Qa BozP Qa28.

Praca katechety nie przyniesie efektów, jeśli katechizowani nie beQd Qa prak-
tykowali modlitwy. Ci, którzy zdobyli umiejeQtność modlitwy, osi QagneQli j Qa nie
dzieQki skomplikowanym studiom, ale przez wytrwaR Qa modlitweQ29. Dlatego
staR Qa trosk Qa katechetów powinno być tworzenie uczniom mozPliwości nawi Qaza-

23 Por. J. S t a l a. Wychowanie chrześcijańskie dialogiem wiary i mi4ości. W: Dzisiejszy
katecheta. Stan aktualny i wyzwania. Red. J. Stala. Kraków 2002 s. 155-170.

24 Por. Cz. M. S o n d e j. Katecheta – pedagog na wzór Jezusa Chrystusa. W: Dzisiejszy
katecheta s. 110-120.

25 Por. G o R Qa b e k, jw. s. 178-179.
26 Por. J. S u l o w s k i. Wychowanie do modlitwy w katechezie m4odziez@owej. W:

Teoretyczne za4oz@enia katechezy m4odziez@owej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 178.
27 G o R Qa b e k, jw. s. 175-178; por. S t a l a, jw. s. 157.
28 P i l a r e k, jw. 301-310.
29 Por. P. R o z t w o r o w s k i. Wychowanie do z@ycia modlitwy. „W drodze” 1984

nr 8 s. 68.
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nia osobowych relacji z Bogiem. W tym dziaEaniu nie mozGna ograniczać sieH

jedynie do zacheHty i pouczeń na temat modlitwy, ale d HazGyć do tego, aby

katechizowani mogli przezGyć spotkanie z Bogiem30. Wychowuj Hac dzieci

i mEodziezG do dojrzaEej wiary poprzez formacjeH modlitewn Ha, nalezGy na kate-

chezie rozwijać i urzeczywistniać osobowy kontakt z Bogiem.

W stosowaniu modlitwy konieczna jest twórcza postawa katechety. Wpro-

wadzenie określonej formy modlitwy zakEada poznanie religijności danej

klasy, jej mozGliwości intelektualnych, zdolności do refleksji, wrazGliwości

duchowej, ogólnego stanu wiary wyniesionego z domu rodzinnego itp. Potrze-

ba takzGe zsynchronizować modlitweH z programem katechetycznym, okresem

liturgicznym, obchodzonymi uroczystościami, świeHtami kościelnymi, parafial-

nymi czy szkolnymi, a takzGe z wazGnymi sytuacjami zGyciowymi, spontaniczny-

mi prośbami katechizowanych o modlitweH, ze środowiskiem i estetyk Ha sali.

NalezGy zadbać, aby modlitwa byEa wyrazem wiary i miEości do Boga i dru-

giego czEowieka oraz zatroszczyć sieH o jej rózGnorodność pod wzgleHdem treś-

ciowym, metodycznym i rodzajowym.

4. FORMY MODLITWY STOSOWANE W JEDNOSTCE KATECHETYCZNEJ

StruktureH jednostki katechetycznej powinno sieH ukEadać tak, aby miaEa ona

wymiar modlitewny. ModlitweH mozGna zastosować w kazGdym momencie kate-

chezy, pod warunkiem, zGe beHdzie ona elementem skEadowym procesu kateche-

tycznego, przemyślanym i przygotowanym wcześniej lub spontanicznym, ale

uzasadnionym merytorycznie. Ma ona wewneHtrznie scalać katechezeH, beHd Hac

jak najściślej zE Haczona z jej tematem i celami operacyjnymi31.

Wielk Ha wartość wspólnototwórcz Ha w katechezie posiada modlitwa z wyko-

rzystaniem tekstów biblijnych, poniewazG mozGna w niej znaleźć wartości po-

trzebne do twórczego zGycia. Lektura Pisma ŚwieHtego na katechezie mozGe

dostarczyć gotowych modlitw lub tekstów do medytacji oraz przykEadów

ludzi modlitwy, a nade wszystko mozGe pomóc katechizowanym wejść we

wspólnoteH z Bogiem32. Godn Ha polecenia w tworzeniu wspólnoty z Bogiem

30 Por. M. C o g i e l. Rola katechezy szkolnej w wychowaniu do modlitwy. „Homo Dei”

62:1993 nr 1 s. 63.
31 Por. W. J a n i g a. Jak ucze4 modlitwy w szko5ach średnich. W: Modlitwa w katechezie

s. 238-239.
32 Por. B. S t y p u E k o w s k a. Zasady nauczania w katechezie na przyk5adzie kate-

chezy biblijnej. „Homo Dei” 2002 nr 2 s. 46.
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jest modlitwa tekstami Psalmów. Odzwierciedlaj Ga one zIycie czKowieka, jego
radości i powodzenia, ale równiezI porazIki, rozczarowania, leGk, samotność czy
zdradeG. Ukazuj Ga one Boga zatroskanego, wsKuchuj Gacego sieG w modlitweG czKo-
wieka, wychodz Gacego mu na spotkanie. Psalmy s Ga świadectwem BozIej m Ga-
drości, szkoK Ga zaufania i otwierania sieG na drugiego czKowieka33. WyrazIaj Ga
typowe postawy religijne: uwielbienia, przebKagania, dzieGkczynienia i prośby.

Istotne znaczenie dla tworzenia wspólnoty katechetycznej ma celebracja.
W niej nasteGpuje przypomnienie wydarzeń zbawczych, przezIycie modlitewnej
bliskości Boga owocuj Gacej wspólnotowym wyznaniem wiary. Fenomen celebracji
polega na tym, zIe w atmosferze wspólnej modlitwy nawet uczniowie mniej
aktywni religijnie otwieraj Ga sieG na dialog z Bogiem. Takie wspólnotowe doświad-
czenie modlitwy mozIe sprawić, zIe grupa klasowa stanie sieG wspólnot Ga wiary.

W katechezie mozIna wykorzystać rózIne formy celebracji. Wszystkie zmie-
rzaj Ga do tego, aby zgodnie z rozwojem osobowym dzieci i mKodziezI mogli
poznać i przezIyć wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie zwi Gazane z cele-
bracj Ga liturgiczn Ga. Dyrektorium o mszach z udzia0em dzieci z 1973 r. zalicza
do nich dziaKanie we wspólnocie, powitanie, umiejeGtność sKuchania, proszenie
o przebaczenie i udzielanie go, wyrazIanie wdzieGczności, przezIywanie ze zro-
zumieniem czynności symbolicznych uczty przyjaźni i uroczystych obchodów
(DMD 9). Jeśli nie pozna sieG ich znaczenia i nie doświadczy w konkretnej
sytuacji zIyciowej, najpierw poza liturgi Ga, nie zrozumie sieG celebracji liturgicz-
nych. Dlatego katecheza ma stworzyć warunki i przygotować dzieci i mKo-
dziezI do praktycznego przezIycia tych elementów ludzkiego dziaKania, które
stanowi Ga podstaweG dialogu mieGdzyosobowego w liturgii we wspólnocie i dia-
logu z Bogiem34.

Dobrze przygotowane i prowadzone celebracje w katechezie posiadaj Ga duzIe
znaczenie mieGdzy innymi dzieGki czytaniu sKowa BozIego oraz rózInym formom
modlitwy: wspólnej i osobistej, uwielbienia, dzieGkczynienia, przebKagania i proś-
by (por. DMD 22). NalezIy zwrócić uwageG równiezI na udziaK dzieci w ich przy-
gotowaniu, na podziaK funkcji w czasie celebracji, a takzIe ścisKy zwi Gazek mieGdzy
zewneGtrzn Ga aktywności Ga uczestników a wewneGtrznym przezIyciem.

Jedn Ga z form celebracji jest nabozIeństwo sKowa BozIego, które jako uro-
czysta proklamacja tego sKowa ma wartości teologiczne i katechetyczne. An-
gazIuje ono uczestników w historieG zbawienia i uczy odpowiedzi na BozIe

33 Por. H. W r o ń s k a. Katecheza a ma0e grupy szkolne i parafialne. Lublin 2007
s. 307-308.

34 Por. Cz. K r a k o w i a k. Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci

i m0odziez;y. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1999 s. 45-46.
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wezwanie. Wskazuje takz<e na jedność obydwu Testamentów i podkreśla ich

aktualność; uczy modlitwy i dialogu z Bogiem i czyni BiblieL z<ywym sMowem

Boz<ym. Naboz<eństwo sMowa Boz<ego, wprowadzone do katechezy, wyjaśnia

gMeLboki sens gestów i rytów liturgicznych oraz budzi wiareL uczestników35.

Obejmuje caMego czMowieka: jego umysM i woleL, ciaMo i ducha. Nie tylko uczy,

ale daje równiez< gMeLbokie przez<ycie osobiste i wspólnotowe. Przeprowadzanie

takich naboz<eństw czyni katechezeL z<ywsz La i bardziej wspólnotow La36.

W katechezie dzieci i mModziez<y bardzo duz<e znaczenie posiadaj La cele-

bracje pokutne. Mog La one przyczynić sieL do nawrócenia i pokuty oraz prowa-

dzić do pogMeLbionego rozumienia spowiedzi jako spotkania z miMosiernym

Ojcem przez posMugeL KościoMa. Pozwalaj La takz<e poznać spoMeczne skutki

grzechu poszczególnych osób oraz doświadczyć wspólnotowego wymiaru

pokuty i pojednania. DzieLki celebracjom pokutnym katechizowani przygoto-

wuj La sieL do wMaściwego traktowania wyznania grzechów jako jednego z wa-

runków owocnego przez<ycia sakramentu pokuty i pojednania37.

Waz<n La roleL w katechezie, szczególnie przy wykorzystaniu elementów cele-

bracji, odgrywa śpiew religijny. Jest on nie tylko form La przepowiadania sMowa

Boz<ego, ale równiez< wezwaniem ewangelicznym, zobowi Lazuj Lacym do ksztaMto-

wania chrześcijańskiej postawy i dawania świadectwa wiary. UmiejeLtnie dobrany

śpiew wychowuje do modlitwy i wspólnoty oraz oddawania czci Bogu. UMatwia

to fakt, z<e inspiracj La do powstania pieśni byMa postawa religijno-moralna ich

twórców. Takiej postawy dotycz La pieśni, zaś forma śpiewana sprawia, iz< jest

ona przez katechizowanych bardziej przez<ywana38. Śpiew religijny dobrze re-

alizuje postulat wychowania dzieci do modlitwy. Uczy on bowiem, jak zwracać

sieL do Boga osobiście i bezpośrednio, w sposób spontaniczny a nie tylko narzu-

cony przez gotowe i sztywne reguMy modlitewne. CzeLsto śpiew przybiera formeL

modlitwy, czego przykMadem s La psalmy. Staje sieL wtedy modlitewn La odpowie-

dzi La katechizowanych na usMyszane oreLdzie Boz<e.

Funkcja wychowawcza śpiewu polega równiez< na tym, z<e buduje on pewn La

bliskość i umacnia poczucie wspólnoty. Wspólny śpiew angaz<uje wszystkich

uczestników i jest czynnikiem zbiorowej integracji. Aby pomógM w powstaniu

35 Por. J. K u d a s i e w i c z. Celebracja s)owa Boz.ego w katechezie. W: Celebracje

w katechezie s. 20-21; por. K u s z, jw. s. 87-115.
36 Por. H. W r o ń s k a. Katecheza w stowarzyszeniach, ruchach i grupach. W: Miejsca

katechezy: rodzina, parafia, szko)a. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 104-136.
37 K r a k o w i a k, jw. s. 48-53.
38 Por. M. R y c e r z. Śpiew religijny w s)uz.bie celebracji. W: Celebracje w katechezie

s. 101-102.
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wspólnoty z przypadkowej grupy osób, trzeba, zJeby byK wyrazem akceptowa-
nego przez nie ideaKu zJyciowego i stylu zJycia polegaj Pacego na realizacji
określonego zespoKu wartości39.

Katecheza wychowuje do wspóKdziaKania w dziele zbawienia i do czynnego
w niej uczestnictwa40. Z racji swoich wartości wspólnototwórczych mozJe
równiezJ pomóc szkole osi Pagn Pać cele, które przed ni Pa stoj Pa. Wychowanie
katechetyczne ma doprowadzić czKowieka do zjednoczenia z Bogiem, przy
peKnym rozwoju psychofizycznym i zaangazJowaniu zarówno w sprawy ziem-
skie, jak i nadprzyrodzone. Wychowanie to bazuje na naturalnym rozwoju
wszystkich wKadz cielesno-duchowych, które dokonuje sieP wskutek dziaKal-
ności czKowieka, a szczególnie dziePki darom Ducha ŚwiePtego i sakramentom.
Zatem wychowanie naturalne, zmierzaj Pace do peKni rozwoju czKowieka, doma-
ga sieP wychowania nadprzyrodzonego, dziePki któremu rozwijane dary czyni Pa
czKowieka nowym stworzeniem i wyzwalaj Pa now Pa jakość zJycia. Doprowadzaj Pa
tezJ do peKnego rozwoju osobowości, wzbudzaj Pa inicjatyweP i aktywność oraz
powoduj Pa otwarcie sieP na wspólnoteP kościeln Pa i spoKeczność ludzk Pa.
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W r o ń s k a H.: Katecheza a maOe grupy szkolne i parafialne. Lublin 2007.
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PRAYER AS A FACTOR CREATING A COMMUNITY OF CATECHESIS

S u m m a r y

Prayer is an encounter expressing man’s bond with God. At the basis of this encounter there

is faith in the existence and love of personal God. During praying entrance occurs into a personal

relation not only with God, but with another man as well. An encounter with another man in

prayer, connected with a trusting call for blessing, changes the relation between the persons,

creates an internal bond, in which prejudice gives way to mutual openness. Liturgy is a special

dimension of the God-man interaction, in which dialog takes place by means of liturgical signs.

In the catechetical formation intellectual education is recommended, but raising religious sensitivi-

ty, being open to God's gifts, building a community and acceptance of everything that Christ

offers through the Church, is more important. The catechist plays the priority role in developing

the communication between God and man in the pupils that are catechized. In order to meet this

demand he himself has to feel the need of prayer and of bearing witness. In using prayer the

catechist’s creative attitude is necessary. He should find out about the religiousness of the given

class, their intellectual possibilities, spiritual sensitivity, the ability to reflect, and their general

state of faith that was acquired in their homes. He has to synchronize prayer with the Church,

parish or school feasts, as well as with the important situations in the pupils’ lives, spontaneous

requests made by the catechized, with the environment they live in, and with the esthetic qualities

of the room where the lesson takes place.

Translated by Tadeusz Kar.owicz

S!owa kluczowe: modlitwa, liturgia, sakramenty, proklamacja sOowa BozBego, wspólnota, kate-

cheza, celebracja, jedność, dialog z Bogiem, rozwój wiary, postawa wiary.
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celebration, unity, dialog with God, development of faith, attitude of faith.


