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rodki katechizacji w uj ciu prawa kanonicznego

Wst p

Papie  Jan Pawe  II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae pisze: „kate-

cheza potrzebuje sta ej odnowy przez pewne pog bienie samego jej poj cia i jej 

podstaw pedagogicznych, przez poszukiwanie stosownego dla niej j zyka, przez 

wykorzystanie nowych rodków do skutecznego przekazu w asnego or dzia”2. 

Przypomina równie , e 

od czasów gdy Aposto owie nauczali ustnie, a w Ko cio ach odczytywano listy, 

a  do czasów dzisiejszych wyposa onych we wszelkiego rodzaju pomoce, ka-

techeza pobudzana przez Pasterzy i przy wspó udziale wspólnot zawsze szuka a 

dróg i rodków najbardziej odpowiednich dla wype nienia swej misji. Wysi ek ten 

powinien by  oczywi cie podtrzymywany3.

Konieczno  zastosowania w nauczaniu katechetycznym ró nego rodzaju 

pomocy zdaje si  nie podlega  kwestii. Wykorzystanie rodków nauczania jest 

bowiem jedn  z zasad warunkuj cych optymalizacj  procesu kszta cenia przez 

wielostronn  aktywizacj  ucznia. rodki dydaktyczne umo liwiaj  atwiejsze 

osi gni cie celów katechezy, aby wierni mogli g biej pozna  nauk  katolick  

i lepiej wed ug niej uk ada  ycie4.

1 Ksi dz Jerzy Adamczyk — doktor habilitowany prawa kanonicznego; wyk adowca WSD 

w Radomiu; e-mail: ksjerzyad@wp.pl. ORCID: 0000-0003-1415-7378.
2 Ioannes Paulus P.P. II, Adhortatio Apostolica, Catechesi tradendae (16 octobris 1979) 17, 

„Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), 1277–1340, tekst polski: Katecheza po Soborze Watyka -
skim II w wietle dokumentów Ko cio a, red. W. Kubik, cz. II, Warszawa 1985, s. 146–217 [od-

t d: CT]. 
3 CT 46.
4 Por. kan. 779; por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Pozna  1999, s. 238.
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Nic wi c dziwnego, e tak e prawodawcy ko cielni przypisuj  wa ne znacze-

nie ró nego rodzaju pomocom katechetycznym, które wydaj  si  bardziej sku-

teczne do tego, „a eby wiara wiernych przez przyjmowanie nauki i do wiadcze-

nie ycia chrze cija skiego stawa a si  ywa, wyra na i czynna”5. Katecheza ma 

wi c ci le czy  ortodoksj  i ortopraksj 6. Niniejszy artyku  podejmuje kwesti  

rodków katechizacji w aspekcie kanonicznym.

Konieczno  narz dzi katechetycznych

Na nieodzowno  pos ugiwania si  w procesie katechetycznym rodkami na-

uczania i pomocami dydaktycznymi wskazuje dyspozycja kan. 779, gdzie prawo-

dawca wymaga, aby nauczanie katechetyczne by o prowadzone z zastosowaniem 

wszelkich rodków, pomocy dydaktycznych oraz rodków spo ecznego przeka-

zu. Jest to w stosunku do Kodeksu z 1917 r. nowo , gdy  nie poruszano tam 

w ogóle tej kwestii7. 

Na konieczno  stosowania rodków i pomocy katechetycznych wskazywa a 

ju  dyspozycja kan. 31 schematu KPK z 1977 r. Czytamy tam, e w formacji ka-

techetycznej „nale y zastosowa  wszystkie mo liwe rodki, pomoce dydaktycz-

ne oraz rodki spo ecznego przekazu”8, jak równie  „Konferencje Episkopatu 

[…] winny czuwa  nad tym […] by przygotowano i rozpowszechniono Dyrekto-

rium [katechetyczne], katechizmy oraz inne pomoce katechetyczne”9. Identycz-

nie jak obowi zuj cy Kodeks o rodkach katechizacji mówi y schematy KPK 

z 198010 i z 1982 r.11

O potrzebie wykorzystywania ró nych pomocy katechetycznych traktuje 

równie  kan. 775 § 1, gdzie prawodawca zobowi zuje biskupa diecezjalnego 

5 Kan. 773; zob. J. Passicos, Le statut des instruments de cathéchèse dans le Code, „L’Année 

canonique” 31 (1988), s. 147–156, tu: s. 147, 149.
6 Por. J. Passicos, Le statut…, s. 150.
7 Zob. kan. 1329–1336 KPK z 1917 r.
8 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum libri III De 

ecclesiae munere docendi, can. 31, Città del Vaticano 1977, tekst polski: „Posoborowe Prawodaw-

stwo Ko cielne”, t. 11 z. 1, nr. 21077–21259, s. 286–328.
9 Can. 26 § 1.
10 „Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis didacticis et communica-

tionis socialis instrumentis”. Schema Codicis Iuris Canonici, Libreria Editrice Vaticana 1980, can. 

734.
11 „Institutio catechetica tradatur omnibus adhibitis auxiliis, subsidiis didacticis et communica-

tionis socialis instrumentis”. Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Com-
missionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, Typis Polyglottis Vaticanis 1982, can. 

779.
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do troski o dostarczenie odpowiednich pomocy katechetycznych12. Identyczne 

postanowienia w sprawie konieczno ci przygotowania instrumentów katechiza-

cji zawiera y Schema canonum libri III De ecclesiae munere docendi z 1980 r.13 

i Schema novissimum z 1982 r.14

Opieraj c si  na kan. 775 § 1 obowi zuj cego Kodeksu, Dyrektorium Ogólne 
o Katechizacji wskazuje na nieodzowno  rodków katechizacji: 

troska o katechizacj  powinna prowadzi  biskupa do podj cia „najwy szego kie-

rownictwa katechizacji” w Ko ciele partykularnym, co zak ada mi dzy innymi: 

zapewnienie w swoim Ko ciele faktycznego pierwsze stwa czynnej i skutecz-

nej katechezie, która obejmie „ludzi, pomoce i urz dzenia, a tak e konieczne 

fundusze”15.

Dyrektorium o pasterskiej pos udze biskupów przypomina, e jednym z za-

da  powierzonych Konferencji Episkopatu jest troska o „pomoce do katechizacji 

diecezjalnej”16. Wed ug tego dokumentu „biskup powinien tak e zatroszczy  si  

o to, by wyposa y  diecezj  w odpowiednie narz dzia s u ce katechizacji: […] 

nast pnie [dostarczy ] odpowiednie pomoce do prowadzenia katechizacji”17. 

Przywo ane dyrektorium, nawi zuj c do kan. 775 § 1, podkre la, e „na bisku-

pach spoczywa zadanie podania w tym wzgl dzie bardziej dok adnych norm 

i zastosowania ich przez dyrektoria katechetyczne, katechizmy dostosowane 

do ró nego wieku i warunków kulturowych oraz inne rodki uznane za bardziej 

odpowiednie”18.

Po rednio o konieczno ci wykorzystania w nauczaniu katechetycznym odpo-

wiednich pomocy mówi tak e dyrektorium Ecclesiae imago. Redaktorzy tego 

dokumentu przypominaj : „maj c na uwadze owocniejsze prowadzenie katechi-

zacji Biskup uwa nie analizuje i wprowadza w ycie zasady, wskazówki i normy 

wydane w tej materii przez Stolic  Apostolsk ”. W tym miejscu autorzy odwo-

uj  si  do Ogólnej Instrukcji Katechetycznej, w której poleca si  wykorzystanie 

wspomnianych pomocy19.

12 Por. can. 386 § 1.
13 Can. 730 § 1.
14 Can. 775 § 1.
15 Kongregacja ds. Duchowie stwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Pozna  1998 [odt d: 

DOK]; por. CT 63.
16 Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej pos udze biskupów „Apostolo-

rum Successores”, Kielce 2005 [odt d: AS].
17 Tam e 128.
18 Tam e 118. Przypis nr 117 powo uje si  na kan. 775 § 1–3.
19 Sacra Congregatio pro Episcopis, Directorium Ecclesiae imago de pastorali ministerio Epi-

scoporum (22 februarii 1973) 64, w: Enchiridion Vaticanum, t. 4, Bologna 1997 nr. 1945–2328, 

tekst polski: E. Sztafrowski, „Posoborowe Prawodawstwo Ko cielne”, t. 6, z. 1, nr. 10370–11035. 
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Prawodawca poleca, aby stosowa  wszelkie rodki, pomoce dydaktyczne oraz 

mass media, które wydaj  si  skuteczniejsze do tego, by wierni, w sposób do-

stosowany do ich charakteru, mo liwo ci, wieku oraz warunków ycia, mogli 

g biej pozna  nauk  katolick  i lepiej wed ug niej uk ada  ycie20. Nie jest wi c 

oboj tne dla osi gania celów katechezy wybranie raczej tej, a nie innej pomocy 

dydaktycznej albo rodka komunikacji. Aby przekazywa  katechez  nale y wy-

korzysta  wszystkie rodki, które s  dost pne, i które wydaj  si  skuteczniejsze. 

Cel, który winien przy wieca  w wyborze pomocy, jest ten, aby by y one, albo 

przynajmniej wydawa y si , najskuteczniejsze, aby „wierni mogli g biej pozna  

nauk  katolick  i lepiej wed ug niej uk ada  ycie”21.

Skuteczno  narz dzi katechetycznych winna by  oceniana na podstawie ich 

wi kszej zgodno ci z charakterem wiernych, wed ug ró nych ich kategorii, z ich 

zdolno ci  do przyj cia nauki, bior c pod uwag  tak e stopie  ich kultury, wiek 

i warunki ycia. Maj c to wszystko na uwadze, trzeba dobiera  pomoce i rodki 

komunikacji, dawne i nowoczesne, uwzgl dniaj c tak e uzdolnienia katechetów 

w tej kwestii22.

Trzeba doda , e w kan. 779 oprócz proklamowania obowi zku, który maj  

odpowiedzialni za katechez  — u ywa  wszystkich typów narz dzi kateche-

tycznych — postanawia si  tak e, e musz  by  one dostosowane do potrzeb, 

a w zwi zku z tym do praw wiernych w tym wzgl dzie. W przystosowywaniu 

rodków katechetycznych do oczekiwa  katechizowanych, nale y bra  pod uwa-

g  potrzeby duszpasterskie, rozmaito  narz dzi dydaktycznych i konieczno  

pobudzania przez pasterzy ró nych inicjatyw katechetycznych, jakie pojawi  si  

w ród wiernych23.

Prawodawca kodeksowy nie tylko przypomina o konieczno ci u ywania po-

mocy katechetycznych oraz ich dostosowania do ró nych uwarunkowa  odbior-

Wyst puj cy przy przywo anym fragmencie przypis nr 12 odwo uje si  do Directorium Catechisti-
cum Generale. Dyrektorium to traktuje o pomocach dydaktycznych szczególnie w nr. 116–124.

20 Por. kan. 779.
21 Por. A. Urru, La funzione di insegnare della Chiesa, Roma 1988, s. 70–71; por. H. Mussing-

hoff, H. Kahler, Verkündigungsamt: Dienst am Wort Gottes, w: Kommentar zum Codex Iuris Cano-
nici, Bd. 3, hrsg. v. K. Lüdicke, Essen 1988–2001, kan. 779.

22 Por. kan. 779. „Kap an powinien ponadto umie  przekazywa  nauczanie katechetyczne, wy-

korzystuj c materia y uzupe niaj ce, pomoce dydaktyczne i rodki przekazu, które mog  przyczy-

ni  si  do tego, by wierni, w sposób dostosowany do ich charakteru, zdolno ci, wieku i praktycz-

nych warunków ycia, byli w stanie w pe ni wnikn  w doktryn  chrze cija sk  i stosowa  j  

w sposób jak najbardziej odpowiedni w praktyce”. Kongregacja ds. Duchowie stwa, Dyrektorium 
o pos udze i yciu kap anów, Città del Vaticano 1994; A. Urru, La funzione…, s. 71; J. Fuentes, 

Comentario al can. 779, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, 

J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, v. 3, p. I, Pamplona 20023, s. 155–156, tu: s. 155; por. J. Passicos, 

Le statut…, s. 149.
23 Por. J. Fuentes, Comentario…, s. 155.
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ców katechezy, ale tak e wskazuje cel wykorzystania wspomnianych pomocy. 

Kan. 779 precyzuje cel narz dzi katechetycznych: „by wierni, w sposób dostoso-

wany do ich charakteru, mo liwo ci, wieku oraz warunków ycia, mogli g biej 

pozna  nauk  katolick  i lepiej wed ug niej uk ada  ycie”24. atwo dostrzec, 

e korzystanie ze rodków katechizacji odpowiada ogólnemu celowi nauczania 

katechetycznego. Uwyra nia go kan. 773, mówi c, i  celem katechizacji ludu 

chrze cija skiego jest „a eby wiara wiernych przez przyjmowanie nauki i do-

wiadczenie ycia chrze cija skiego stawa a si  ywa, wyra na i czynna”, czyli 

aby wierni zostali uzdolnieni do g bszego zrozumienia doktryny katolickiej 

i wprowadzenia jej w odpowiedni sposób w ycie25. O wymienionym celu kate-

chezy mówi  Jan Pawe  II w adhortacji Catechesi tradendae: „specyficznym jed-

nak celem katechezy, do którego winna ona zmierza , jest rozwini cie z pomoc  

Bo  wiary dot d pocz tkowej, doprowadzenie jej do pe ni i codzienne zasilanie 

ycia chrze cija skiego wiernych ka dego wieku”, tak e chrze cijanin uczy si  

coraz lepiej „my le  jak Chrystus, ocenia  jak Chrystus, post powa  zgodnie 

z Jego przykazaniami i ufa , tak jak On nas do tego wzywa”26.

Narz dzia s u ce ukierunkowaniu i programowaniu ca ej dzia alno ci 

katechetycznej w Ko ciele partykularnym

Dyrektorium Ogólne o Katechizacji rozró nia dwa rodzaje rodków katechiza-

cji. Pierwsze to narz dzia po wi cone ukierunkowaniu i programowaniu ca ej 

dzia alno ci katechetycznej. S  to: analiza sytuacji, program dzia ania i dyrek-

torium katechetyczne27. Druga kategoria pomocy w nauczaniu katechetycznym 

to „narz dzia robocze o zastosowaniu bezpo rednim, które s  wykorzystywane 

w katechizacji”28.

Gdy chodzi o pierwszy rodzaj pomocy, to mie ci si  on w zakresie nast pu-

j cej dyspozycji kan. 779, gdzie czytamy: „nauczanie katechetyczne winno by  

prowadzone z zastosowaniem wszelkich rodków”. Owe rodki prawodawca od-

ró nia od przytoczonych w tym kanonie „pomocy dydaktycznych oraz rodków 

spo ecznego przekazu”. Chodzi wi c w tej frazie kan. 779 („nauczanie kateche-

tyczne winno by  prowadzone z zastosowaniem wszelkich rodków”) o wspo-

24 Por. P. Urso, Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi (cann. 756–780), 

w: La funzione di insegnare della Chiesa, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 

Milano 1994, s. 25–49, tu: s. 48.
25 Por. tam e. 
26 CT 20; por. P. Urso, Il ministero…, s. 48.
27 DOK 283.
28 Tam e.
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mniane narz dzia po wi cone ukierunkowaniu i programowaniu ca ej dzia alno-

ci katechetycznej. 

Odno nie do omawianego rodzaju pomocy s u cych ukierunkowaniu i pro-

gramowaniu ca ej dzia alno ci katechetycznej schemat KPK z 1977 r. zawiera 

nast puj cy passus: 

Konferencje Episkopatu winny wyda  dla w asnego terytorium normy dotycz ce 

katechizacji oraz czuwa  nad tym by w a ciwie przygotowano i rozpowszechnio-

no Dyrektorium [katechetyczne], […] jak równie  zabiega  o popieranie i koor-

dynowanie dzia alno ci katechetycznej29. 

Pierwszym rodzajem pomocy s u cym ukierunkowaniu i programowaniu 

ca ej dzia alno ci katechetycznej jest analiza sytuacji. 

Organizuj c dzia alno  katechetyczn , Ko ció  partykularny powinien mie  jako 

punkt wyj cia analiz  sytuacji. „Przedmiot tego dociekania jest wieloraki. Obej-

muje bowiem badania dzia alno ci duszpasterskiej i analiz  sytuacji religijnej, 

jak równie  warunków socjologicznych, kulturalnych i ekonomicznych, chodzi 

za  przy tym o ustalenie, w jakim zakresie te fakty ycia wspólnego mog  mie  

wp yw na proces ewangelizacji”. Chodzi o u wiadomienie sobie stanu rzeczywi-

sto ci, rozwa anej w odniesieniu do katechezy i do jej potrzeb30.

Omawiana analiza dokonuje si  na kilku poziomach. Po pierwsze

w analizie dzia ania duszpasterskiego trzeba mie  jasn  wiadomo  stanu kate-

chezy: jak jest ona rzeczywi cie usytuowana w procesie ewangelizacyjnym; jak 

wygl da równowaga i artykulacja mi dzy ró nymi sektorami katechetycznymi 

[dzieci, dorastaj cy, m odzie , doro li…]; jak przebiega koordynowanie kateche-

zy z chrze cija skim wychowaniem w rodzinie, z wychowaniem szkolnym, ze 

szkolnym nauczaniem religii i z innymi formami wychowania wiary; jak przed-

29 Can. 26 § 1.
30 DOK 279; Kongregacja ds. Duchowie stwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna (11 kwietnia 

1971), nr 100, „Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie” 63 (1973) 2, s. 37–112 [odt d: DCG]. 

Odno nie do celu analizy sytuacji, w której dokonuje si  nauczanie katechetyczne w DCG 99 czy-

tamy: „jest rzecz  konieczn , by w zasi gu Konferencji zdoby  jasne rozeznanie sytuacji, w której 

wykonuje si  pos ug  s owa. Ta analiza zmierza do tego, by ustali , w jakim stopniu mo e osi gn  

swój cel dzia alno  ewangelizacyjna Ko cio a. St d nale y uwa nie bada , w jaki sposób by a 

wykonywana pos uga s owa oraz, jakie s  — na ile to jest dost pne dla ludzkiego poznania — 

owoce osi gane przez katechez  lub inne formy przekazywania chrze cija skiego or dzia. Trzeba 

podda  ocenie poczynania Ko cio a: jak zosta y przyj te, gdzie, przez jakie osoby, z jakim skut-

kiem itd.”. 

PST 35.indd   174 15.04.2020   16:39:31



175ŚRODKI KATECHIZACJI W UJĘCIU PRAWA KANONICZNEGO

stawia si  jej jako  wewn trzna; jak wygl daj  nauczane tre ci i stosowana me-

todologia; jakie s  cechy charakterystyczne katechetów i ich formacja31.

Kolejn  p aszczyzn  analizy sytuacji jest rozpatrywanie sytuacji religijnej. 

Obejmuje ono przede wszystkim trzy poziomy ci le mi dzy sob  powi zane: 

zmys  sacrum, to znaczy tych do wiadcze  ludzkich, które przez swoj  g bi  

d  do otwarcia si  na misterium; zmys  religijny, czyli konkretne sposoby ro-

zumienia Boga i komunikacji z Nim przez okre lony naród; sytuacje wiary u ró -

nych typów ludzi wierz cych. A w zwi zku z tymi poziomami sytuacja moralna, 

jak  si  prze ywa, z warto ciami, jakie si  wy aniaj , oraz cieniami i najszerzej 

rozpowszechnionymi antywarto ciami32.

Wreszcie trzeba dokona  analizy spo eczno-kulturowej, aby przygotowa  

katechetów, katechumenów i katechizowanych do obecno ci chrze cija skiej 

w wiecie33. Trzeba doda , e „analiza sytuacji jest pierwszym narz dziem robo-

czym o charakterze informacyjnym, jakie s u ba katechetyczna podaje duszpa-

sterzom i katechetom”34.

Gdy idzie o sposób przeprowadzania omawianej analizy sytuacji i potrzeb 

w dziedzinie katechizacji, to jest konieczne, 

aby unikn  dwóch niebezpiecze stw: nie uwa a  za pewne elementów i stwier-

dze  jeszcze dok adnie nie zbadanych i nie potwierdzonych; nie domaga  si  

przeprowadzenia bada  z tak  doskona o ci  naukow , która jest nieosi galna. 

Trzeba równie  zauwa y , e badania techniczne, podj te na sposób problemów 

lub konsultacji, niewiele pomog , je eli nie rozwa y si  uprzednio ró nych form 

dzia alno ci duszpasterskiej, jakie mo na b dzie zastosowa . Konferencje bisku-

pie winny mie  koniecznie pe ne spojrzenie na sytuacj , co mo na uzyska  przez 

konsultacj  z bieg ymi, dobrze si  orientuj cymi w analizie zebranych dowodów 

oraz przez wyci gni cie wniosków z ju  zapocz tkowanej dzia alno ci duszpa-

sterskiej. W tej dziedzinie mog  si  okaza  bardzo po yteczne studia monogra-

ficzne. W zakresie badania sytuacji ma wiadczy  pomoc ca a wspólnota chrze -

cija ska, by sta a si  wiadoma problemów i zosta a przygotowana do dzia ania35.

31 DOK 279.
32 Tam e.
33 Por. tam e.
34 Tam e.
35 DCG 101.
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Co si  tyczy skutków omawianego badania sytuacji, nie jest ono 

celem samo dla siebie, lecz winno ujawnia  lepsze sposoby dzia ania i wskaza  

drog  dla ich podj cia, przyczyniaj c si  zarówno do spot gowania dzia alno ci 

i poczyna , których skuteczno  zosta a ju  potwierdzona, jak i do poparcia no-

wych. Chodzi bowiem o przewidywanie i przygotowanie tego wszystkiego, co na-

le y koniecznie podj  w przysz o ci. Analiza, o której tu mowa, winna równie  

przekona  osoby zajmuj ce si  pos ug  s owa, e sytuacje ludzkie s  ambiwalent-

ne w odniesieniu do dzia alno ci duszpasterskiej. Dlatego pracownicy Ewangelii 

maj  si  uczy  odkrywa  mo liwo ci, jakie otwieraj  si  dla ich dzia alno ci dusz-

pasterskiej w nowej i odmiennej sytuacji. Istnieje wszak e niebezpiecze stwo, 

aby poznanie trudno ci nie prowadzi o do wniosku, e dzia alno  duszpasterska 

jest niemo liwa. Z drugiej jednak strony ka dy winien by  przekonany, i  zjawi-

ska kulturowe nie s  elementami bezw adnymi, niezmiennymi, jednoznacznymi, 

tak e aska i dzia alno  duszpasterska nie mog  mie  na nie wp ywu. Zawsze 

bowiem mo liwy jest proces przemiany, który otwiera drog  dla wiary36.

Drugim istotnym narz dziem sprzyjaj cym ukierunkowaniu i programowaniu 

ca ej dzia alno ci katechetycznej s  programy lub plany dzia ania. Ukazuj  one 

cele, rodki realizacji katechezy i normy, jakie j  reguluj , z pe nym uwzgl dnie-

niem warunków i potrzeb miejscowych, a zarazem w pe nej harmonii z celami 

i normami Ko cio a powszechnego. Programy lub plany dzia ania powinny mie  

charakter praktyczny, poniewa  winny ukierunkowywa  dzia anie katechetycz-

ne na szczeblu diecezjalnym lub mi dzydiecezjalnym. Jako takie obejmuj  one 

zazwyczaj okre lony czas, na ko cu którego odnawia si  je przez nowe akcenty, 

nowe cele i nowe rodki37.

Cele programów lub planów dzia ania mog  mie  rozmaite stopnie i formy, 

w zale no ci od ró nych miejsc i potrzeb. Wszystkie jednak musz  mie  na uwa-

dze wzrost wiary i ycia chrze cija skiego, jak równie  doskonalenie relacji 

chrze cijanina (katechizowanego) z Bogiem i bli nimi38.

Trzeba doda , e „program dzia ania jest bardzo u yteczny dla katechezy, po-

niewa  w okre laniu niektórych wspólnych celów sugeruje ujednolicenie wysi -

ków i wspóln  prac . Dlatego jego pierwszym warunkiem powinien by  realizm 

po czony z prostot , zwi z o ci  i jasno ci ”39.

Wreszcie narz dziem po wi conym ukierunkowaniu i programowaniu ca ej 

dzia alno ci katechetycznej jest „dyrektorium katechetyczne” i jemu podobne. 

36 Tam e 102.
37 Por. DOK 281; por. DCG 103.
38 Por. DCG 104.
39 DOK 281; por. DCG 103.

PST 35.indd   176 15.04.2020   16:39:31



177ŚRODKI KATECHIZACJI W UJĘCIU PRAWA KANONICZNEGO

W przeciwie stwie do omówionych — analizy sytuacji i planów dzia ania, skon-

centrowanych przede wszystkim na czynno ciach operacyjnych — dyrektoria 

opracowywane przez ró ne episkopaty na poziomie narodowym s  narz dziami 

o charakterze bardziej refleksyjnym i ukierunkowuj cym, które dostarczaj  kry-

teriów dla w a ciwej katechezy. 

S  one ró nie nazywane: dyrektoria katechetyczne, ukierunkowania katechetycz-

ne, dokumenty bazowe, teksty podstawowe itd. Przeznaczone przede wszystkim 

dla odpowiedzialnych za katechez  i katechetów, wyja niaj  one poj cie kateche-

zy: jej natur , cel, zadania, tre ci, adresatów, metod . Te dyrektoria lub wskazania 

ogólne, ustalane przez konferencje episkopatu lub wydawane pod ich nadzorem, 

powinny realizowa  ten sam proces opracowywania i zatwierdzania, jaki jest 

przewidziany dla katechizmów. Oznacza to, e przed promulgacj  powinny by  

przedstawione do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej40.

Kompetentna do aprobaty dyrektoriów katechetycznych jest Kongregacja 

ds. Duchowie stwa, która „udziela przepisanej prawem aprobaty Stolicy Apo-

stolskiej wymaganej dla katechizmów oraz innych wyda  dotycz cych kateche-

tycznej formacji, maj c zgod  Kongregacji Nauki Wiary”41.

Te dyrektywy lub wskazania katechetyczne (dyrektoria katechetyczne, ukie-

runkowania katechetyczne, dokumenty bazowe, teksty podstawowe) s  wa nym 

elementem dostarczaj cym powa nej inspiracji dla katechizacji Ko cio ów lo-

kalnych, a ich opracowanie jest zalecane i potrzebne, poniewa , mi dzy innymi, 

stanowi  wa ny punkt odniesienia dla formacji katechetów42.

Trzeba jednak pami ta , e narz dziem s u cym dzia alno ci katechetycz-

nej ca ego Ko cio a jest Dyrektorium ogólne o katechizacji z 15 sierpnia 1997 r. 

(DOK)43. „Przedstawia ono fundamentalne zasady teologiczno-duszpasterskie, 

zaczerpni te z Nauczycielskiego Urz du Ko cio a oraz w sposób szczególny 

40 DOK 282. „Celem instrukcji jest wspomaganie i koordynowanie dzia alno ci katechetycznej 

na terytorium jakiego  regionu lub kraju, ewentualnie nawet kilku krajów nale cych do tej samej 

grupy spo eczno-kulturalnej. Zanim instrukcje zostan  og oszone, trzeba wys ucha  zdania po-

szczególnych ordynariuszy miejsca. Podlegaj  te  one zatwierdzeniu ze strony Stolicy Apostol-

skiej”. DCG 117, por. 134.
41 Ioannes Paulus P.P. II, Constitutio Apostolica Pastor Bonus, (28 iulii 1988), „Acta Apostoli-

cae Sedis” 80 (1988), s. 841–912, art. 94. „Ogólna odpowiedzialno  za dzia alno  katechetyczn  

na terytoriach prawa powszechnego zosta a powierzona Kongregacji dla Spraw Duchowie stwa. 

Bada i zatwierdza instrukcje katechetyczne, katechizmy i programy dotycz ce przepowiadania S o-

wa Bo ego, a przygotowane przez Konferencje Biskupie”. DCG 134; zob. J. Fuentes, Comenta-
rio…, s. 141.

42 Por. DOK 282.
43 Dyrektorium to wyda a Kongregacja ds. Duchowie stwa, po uprzednim zatwierdzeniu przez 

papie a Jana Paw a II 15 sierpnia 1997 r. Por. Constitutio Apostolica Pastor Bonus, art. 94. Po-
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z dokumentów Powszechnego Soboru Watyka skiego II, a eby za ich pomoc  

lepiej wype ni  zadanie dzia alno ci katechetycznej w Ko ciele”44. Gdy idzie 

o rodzaj i autorytet, jaki nadaje temu instrumentowi katechizacji w adza ko -

cielna, to nale y powiedzie , e „Dyrektorium ogólne o katechizacji, ze swej 

strony, posiada tak  warto , jakiej Stolica wi ta udziela zazwyczaj tym na-

rz dziom o charakterze ukierunkowuj cym, aprobuj c je i zatwierdzaj c. Jest to 

oficjalna pomoc do przekazywania or dzia ewangelicznego i ca o ci dzia alno ci 

katechetycznej”45.

Katechizmy i inne pisma s u ce katechizacji

Drugim rodzajem rodków katechizacji wyró nionym przez Dyrektorium Ogól-
ne o Katechizacji s  „narz dzia robocze o zastosowaniu bezpo rednim, które s  

wykorzystywane w katechizacji”46. S  to przede wszystkim katechizmy: uniwer-

salny i lokalne.

Ko ció  zawsze podawa  sformu owania wiary, które w zwi z ej formie za-

wiera y istot  tego, w co wierzy i czym yje: teksty nowotestamentalne, symbole 

lub wyznania wiary, formu y liturgiczne, modlitwy eucharystyczne. Z biegiem 

czasu pojawi a si  potrzeba podania szerszego wyja nienia wiary, na sposób or-

ganicznej syntezy, za po rednictwem katechizmów, opracowanych w Ko cio ach 

lokalnych. Dwukrotnie w historii (z okazji Soboru Trydenckiego i 11 listopada 

1992 r.) uznano za uzasadnione podanie organicznego wyk adu wiary za po red-

nictwem katechizmu o charakterze uniwersalnym jako punktu odniesienia dla 

katechezy ca ego Ko cio a47. 

Podstawowym narz dziem katechetycznym dla ca ego Ko cio a, b d cym 

punktem odniesienia dla jego katechezy jest Katechizm Ko cio a Katolickiego48. 

Winien by  on uwa any 

za punkt odniesienia dla katechizmów lub kompendiów przygotowywanych 

w ró nych krajach. […] nie ma zast pi  katechizmów opracowanych w ró nych 

przednie dyrektorium o katechizacji, ju  wielokrotnie przywo ywane wy ej, to Ogólna Instrukcja 
Katechetyczna z 11 kwietnia 1971 r. (DCG). 

44 DOK 120.
45 Tam e.
46 Tam e 283.
47 Por. tam e 119.
48 Katechizm Ko cio a Katolickiego, Pozna  1994 [odt d: KKK]; por. J. Fuentes, Comenta-

rio…, s. 142–143; „Prezbiter powinien przyj  jako pierwszorz dny punkt odniesienia Katechizm 

Ko cio a Katolickiego. Stanowi on rzeczywi cie pewn  i autentyczn  norm  nauczania Ko cio a”. 

Kongregacja ds. Duchowie stwa, Dyrektorium o pos udze… 47.
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miejscach, ale ma sta  si  zach t  i pomoc  do opracowania nowych katechizmów 

lokalnych, przystosowanych do ró norakich rodowisk i kultur, a jednocze nie 

dbaj cych o zachowanie jedno ci wiary oraz o wierno  nauce katolickiej49. 

Katechizm Ko cio a Katolickiego „ma na celu przedstawienie organicznego 

i syntetycznego wyk adu istotnych i podstawowych tre ci wiary katolickiej, 

obejmuj cych zarówno wiar , jak i moralno  w wietle Soboru Watyka skie-

go II i ca o ci Tradycji Ko cio a”50.

Gdy chodzi o funkcj , jak  Katechizmowi Ko cio a Katolickiego nadaje w a-

dza Ko cio a w podejmowaniu i odnowie dzia alno ci katechetycznej w naszych 

czasach, to trzeba powiedzie , e jest on 

przede wszystkim katechizmem, to znaczy oficjalnym tekstem Urz du Nauczy-

cielskiego Ko cio a, który autorytatywnie, w precyzyjnej formie, na sposób orga-

nicznej syntezy, gromadzi podstawowe wydarzenia i prawdy zbawcze, wyra aj -

ce wspóln  wiar  Ludu Bo ego oraz stanowi ce niezb dny i podstawowy punkt 

odniesienia dla katechezy51.

Z kolei 

b d c katechizmem, Katechizm Ko cio a Katolickiego gromadzi to, co jest pod-

stawowe i wspólne w yciu chrze cija skim, staraj c si  nie przedstawia  jako na-

uki wiary osobliwych wyja nie , które stanowi  jedynie prywatne opinie, ewentu-

alnie pogl dy jakiej  szko y teologicznej52.

Wreszcie jest on „katechizmem uniwersalnym, ofiarowanym ca emu Ko cio o-

wi. Jest w nim zawarta aktualna synteza wiary, która obejmuje nauczanie Soboru 

Watyka skiego II oraz pytania religijne i moralne naszych czasów”53.

W kwestii katechizmów lokalnych Dyrektorium Ogólne o Katechizacji przy-

pomina, e „w ród wszystkich narz dzi katechetycznych najwa niejsze miejsce 

zajmuj  katechizmy. Ich znaczenie wynika z faktu, e or dzie, jakie przekazuj , 

jest uznane za autentyczne i w asne przez pasterzy Ko cio a”54. S  to oficjalne 

narz dzia Ko cio a w odniesieniu do dzia alno ci katechetycznej ko cio a party-

kularnego55. Okre lenie „katechizmy lokalne” odnosi si  do katechizmów opra-

49 DOK 121.
50 Tam e. 
51 Tam e 124.
52 Tam e.
53 Tam e.
54 Tam e 284.
55 Por. tam e 119.
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cowywanych przez Ko cio y partykularne lub Konferencje Episkopatu56. Roz-

ró niamy katechizmy: narodowe, regionalne lub diecezjalne57.

Katechizmy te, b d c „w komunii eklezjalnej, s u  jako pomoc okre lonej 

cz ci Ludu Bo ego”58. Przystosowuj  one „wyk ad i metody katechetyczne, 

jakich wymagaj  zró nicowania kultury, wieku, ycia duchowego oraz sytuacji 

spo ecznych i eklezjalnych tych, do których kieruje si  katecheza”59. Musz  one 

pozostawa  w cis ym zwi zku z Katechizmem Ko cio a Katolickiego, który jest 

dla nich punktem odniesienia. Bowiem „Katechizm Ko cio a Katolickiego nie ma 

zast pi  katechizmów opracowanych w ró nych miejscach, ale ma sta  si  za-

ch t  i pomoc  do opracowania nowych katechizmów lokalnych, przystosowa-

nych do ró norakich rodowisk i kultur, a jednocze nie dbaj cych o zachowanie 

jedno ci wiary oraz o wierno  nauce katolickiej”60.

Katechizmy lokalne (narodowe i regionalne) mo e opracowywa  Konferen-

cja Episkopatu. Wed ug postanowienia kan. 775 § 2 „je li si  to wyda po ytecz-

ne, Konferencja Episkopatu zatroszczy si  o wydanie katechizmów dla w asnego 

terytorium, po uprzedniej aprobacie Stolicy Apostolskiej”61. Konferencja Bisku-

pów nie ma obowi zku wyda  katechizmu narodowego, ale mo e to uczyni , 

„je li si  to wyda po yteczne”62. Musi on jednak uzyska  wcze niejsz  aprobat  

Stolicy Apostolskiej, konkretnie Kongregacji ds. Duchowie stwa63.

„Uprzednie zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej”, jakiego wymaga si  dla katechi-

zmów wydawanych przez Konferencje Episkopatu, powinno by  rozumiane w ten 

sposób, e s  one dokumentami, przez które Ko ció  powszechny, w ró nych ro-

dowiskach spo eczno-kulturowych, do których jest pos any, g osi i przekazuje 

Ewangeli  oraz „rodzi Ko cio y partykularne… wyra aj c si  w nich”64. 

56 Por. tam e 284, przypis 41.
57 Tam e 284. 
58 Tam e 121.
59 Tam e 124.
60 Tam e 121.
61 Chodzi o katechizmy oficjalne, czyli takie, które Konferencja Episkopatu uznaje za swoje. 

DOK 131, przypis 31. Niektóre Konferencje Episkopatu, za aprobat  Stolicy Apostolskiej, opubli-

kowa y katechizmy narodowe: trzy katechizmy wyda a Konferencja Biskupów Hiszpanii (Padre 
nuestro, Jesús es el Señor i Ésta es nuestra fe). Tak e Konferencja Biskupia W och okre li a ró ne 

teksty do wykorzystania w katechizacji wiernych w ró nym wieku: dla dzieci, ch opców, m odzie-

y, doros ych i dorastaj cych. J. Fuentes, Comentario…, s. 142.
62 Na przyk ad w celu ujednolicenia metod nauczania na okre lonym terytorium czy poprawie-

nia stanu edukacji religijnej. Por. J. Passicos, Le statut…, s. 151; por. J. Fuentes, Comentario…, 

s. 142.
63 Constitutio Apostolica Pastor Bonus, art. 94; por. DCG 134; por. J. Passicos, Le statut…, 

s. 151; por. J. Fuentes, Comentario…, s. 141.
64 DOK 285.
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W sprawie opracowania katechizmu nie mo na zapomnie  o instytucji sy-

nodu partykularnego (plenarnego lub prowincjalnego). Wed ug kan. 445 synod 

partykularny zgodnie z prawem, któremu podlega, ma bez w tpienia kompeten-

cje w materii katechetycznej dla Ko cio ów partykularnych jego terytorium65. 

W przypadku, gdyby wspomniany synod zdecydowa  si  wyda  katechizm, mo e 

to swobodnie uczyni  i to na podstawie jedynie przejrzenia (recognitio), a nie 

aprobaty (aprobato) Stolicy Apostolskiej66. Wynika z tego, e je li chodzi o kate-

chizm, to synod partykularny ma wi cej swobody ni  Konferencja Episkopatu67.

Odno nie do aprobaty katechizmów wydanych przez Konferencj  Episkopatu 

oprócz kan. 775 § 2 trzeba uwzgl dni  odpowiedzi wi tej Kongregacji Nauki 

Wiary z 7 lipca 1983 r.68 Na pytanie: „czy narodowe i regionalne Konferencje 

Episkopatu mog  publikowa  katechizmy narodowe i regionalne oraz dokumen-

ty katechetyczne, prawomocne na poziomie pozadiecezjalnym, bez uprzedniej 

aprobaty Stolicy wi tej”, dano odpowied  negatywn 69. Negatywn  odpowied  

na kolejne pytanie: „czy bez uprzedniej aprobaty Stolicy wi tej mog  by  pro-

ponowane i rozpowszechniane przez Konferencje Episkopatu w ramach jakiego  

narodu katechizmy w celu «konsultacji i eksperymentu” uzasadniono, e 

je li chodzi o eksperymentowanie: nie mo na pozwoli  na publikowanie katechi-

zmów „ad experimentum”; katechizmy przeznaczone dla ca ego narodu musz  

mie  tak co do tre ci, jak i co do metody uznan  warto , która zapewnia autorytet 

i sta o , nadaj c  si  do katechezy70.

Wreszcie na pytanie: „czy Komisja Episkopatu mo e mie  sta y autorytet do 

aprobowania lub nie aprobowania katechizmów przeznaczonych dla ca ego na-

65 „Synod partykularny powinien, w odniesieniu do w asnego terytorium, zatroszczy  si  o za-

spokojenie potrzeb pasterskich Ludu Bo ego. Wyposa ony jest we w adz  rz dzenia, zw aszcza 

ustawodawcz , tak aby — zachowuj c zawsze prawo powszechne Ko cio a — móg  podejmowa  

decyzje w tym, co wydaje si  odpowiednie dla wzrostu wiary, ukierunkowania wspólnej dzia alno-

ci pasterskiej, poprawy obyczajów, zachowania, wprowadzenia lub strze enia jednakowej dyscy-

pliny ko cielnej”. Kan. 445. 
66 „Po zako czeniu synodu partykularnego, przewodnicz cy winien zatroszczy  si  o przes a-

nie wszystkich akt synodu do Stolicy Apostolskiej. Uchwa y wydane przez synod nie mog  by  

promulgowane, dopóki nie zostan  przejrzane przez Stolic  Apostolsk ”. Kan. 446.
67 Por. J. Passicos, Le statut des instruments de cathéchèse, s. 151, 153.
68 Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Responsum ad propositum dubium (7 iulii 1984), 

„Acta Apostolicae Sedis” 75 (1984), s. 45–52. W dokumencie tym przypomina si , e „je li chodzi 

o katechez , zachowuj c prawo ka dego Biskupa (por. KPK 1983, kan. 775, § 1; kan. 827, § 1), 

nale y do kompetencji Konferencji Episkopatu, je li jest to u yteczne, publikowanie, za aprobat  

Stolicy Apostolskiej, katechizmów dla w asnego terytorium (por. KPK 1983, kan. 775, § 2; DCG, 

119, 134)”. Praefatio 3.
69 Responsum…, Quaestio 1. Kongregacja odsy a do DCG 119, 134 oraz do kan. 775 § 2.
70 Responsum… (7 iulii 1984), Quaestio 2.
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rodu b d  dla poszczególnych diecezji” pad a tak e odpowied  negatywna, z na-

st puj cym uzasadnieniem: 

odpowiedzialno  curare ut catechismi pro suo teritorio, praevia Sedis stolicae 
approbatione, edantur nale y kolegialnie do Konferencji Episkopatu. Komisji 

Episkopatu mo e by  powierzone, tak e na sta e, przygotowanie materia u ka-

techetycznego, zawsze jednak z wyj tkiem prawa Konferencji Episkopatu w jej 

ca o ci do decydowania, czy akceptowa  go czy nie, i je li chodzi o katechizmy 

narodowe, czy przedstawi  czy nie do aprobaty Stolicy wi tej. Taka decyzja, któ-

ra dotyczy institutio catechetica, ustalona odpowiednio przez nowy Kodeks Prawa 

Kanonicznego w Ksi dze II De munere docendi, wchodzi w zakres prawa usta-

wodawczego Konferencji Episkopatu i jako taka powinna by  podj ta przez bez-

wzgl dn  wi kszo , wed ug normy kan. 455, § 2, i nie mo e by  delegowana71.

Zgodnie z postanowieniem kan. 775 § 1, przy zachowaniu przepisów wyda-

nych przez Stolic  Apostolsk , zadaniem biskupa diecezjalnego jest równie  tro-

ska o przygotowanie urz dowego (oficjalnego) katechizmu w razie potrzeby72. 

W wypadku gdy biskup zdecyduje si  wyda  jaki  katechizm jako urz dowy 

w swojej diecezji, zgodnie z kan. 775 § 1, nie b dzie potrzebowa  uprzedniej 

kontroli ze strony Stolicy Apostolskiej, w przeciwie stwie do katechizmów 

i tekstów u ywanych w katechezie o charakterze narodowym, które b d c og a-

szane przez Konferencje Episkopatu, potrzebuj  uprzedniej aprobaty Stolicy 

Apostolskiej73.

Na podstawie kan. 823 § 1 wszystkie dzie a drukowane dotycz ce wiary i oby-

czajów musz  by  przedmiotem czujno ci pasterzy. Wspomniana czujno  wy-

ra a si  przez imprimatur oraz system cenzorów74. Kodeks wyró nia trzy rodzaje 

szczególnych przypadków kontroli dzie  drukowanych: ksi gi Pisma wi tego75, 

ksi gi liturgiczne76 i ksi ki katechetyczne77. Pierwsze z nich dotycz  Objawie-

nia zawartego w Pi mie, drugie odnosz  si  do oficjalnej modlitwy Ko cio a (lex 
orandi, lex credendi), ksi ki katechetyczne za  s u  przekazaniu wiary78. Kate-

71 Tam e, Quaestio 4.
72 Por. kan. 386 § 1; por. Responsum…, Praefatio 2, Quaestio 5 1; por. J. Passicos, Le statut…, 

s. 151.
73 Por. J. Fuentes, Comentario…, s. 143.
74 Kan. 830.
75 Kan. 825.
76 Kan. 826.
77 Kan. 827.
78 Chodzi w tym kanonie o katechizmy nieoficjalne (nieurz dowe), czyli takie, których Konfe-

rencja Episkopatu czy biskup diecezjalny nie uznaj  za swoje. DOK 131, przypis 31, DCG 116.
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chizmy te oraz inne pisma przeznaczone do katechizacji lub ich przek ady wyma-

gaj  aprobaty ordynariusza miejsca b d  Konferencji Episkopatu79.

Oprócz katechizmów w nauczaniu u ywa si  tak e „innych pism s u cych 

do katechizacji”80. S  to teksty dydaktyczne przekazywane bezpo rednio do r k 

katechumenów i katechizowanych, czyli pomoce dla katechizowanej spo eczno-

ci chrze cija skiej. Maj  one wielkie znaczenie poniewa  s  pomocne przy ob-

szerniejszym wyja nianiu dokumentów chrze cija skiej tradycji oraz elementów 

sprzyjaj cych dzia alno ci katechetycznej. Przy redakcji tekstów potrzebna jest 

wspó praca wielu osób bieg ych w sprawach katechetycznych. Trzeba te  wys u-

cha  zdania innych fachowców81.

Szczególnym rodzajem tekstów dydaktycznych s  podr czniki katechetycz-

ne, o których adhortacja apostolska Catechesi tradendae stwierdza: 

jednym z wa niejszych sposobów odnowy katechetycznej jest dzi  nowe opraco-

wanie podr czników katechetycznych i zwi kszenie ich liczby w ca ym prawie 

Ko ciele. Szcz liwie ukaza y si  ju  liczne tego typu dzie a, stanowi ce prawdzi-

wy skarbiec dla dobra nauczania katechetycznego82. 

W ród „innych pism s u cych do katechizacji” wyró nia si  te  przewodniki 

dla katechetów, a w przypadku katechezy dzieci — dla rodziców83. Odno nie do 

tych przewodników Ogólna Instrukcja Katechetyczna stwierdza: 

tego rodzaju podr czniki winny zawiera : wyk ad or dzia zbawienia (trzeba si -

ga  do róde  i dobrze rozró nia  mi dzy tym, co nale y do wiary i obowi zuj cej 

nauki a tym, co stanowi jedynie opinie teologów); wskazania psychologiczne i pe-

dagogiczne; sugestie metodyczne84.

Przywo ane dyrektorium postuluje, aby przygotowa  równie  ksi ki lub skryp-

ty do wicze  osób katechizowanych lub opublikowane jako osobne broszury85.

Wydaje si , e „innym pismom s u cym do katechizacji” trzeba nada  taki 

sam statut jak katechizmom, st d musz  by  one poddane pod os d kompetentnej 

w adzy, który konkretyzuje si  w akcie aprobaty86. 

79 Por. kan. 775 § 2. Odno nie do ordynariusza miejsca zob. kan. 134 § 1–2.
80 Kan. 827 § 1.
81 Por. DCG 120; por. DOK 283.
82 CT 49.
83 DOK 283. „Trzeba zatroszczy  si  o wydanie ksi ek jako pomoc dla rodziców w katechi-

zacji dzieci”. DCG 121.
84 DCG 121.
85 Tam e.
86 Por. J. Passicos, Le statut…, s. 154–155.
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Gdy idzie o kryterium formalne aprobaty, to prawo jest jasne: wszelkie kate-

chizmy i dokumenty z nimi zrównane lub bliskie im, podlegaj  aprobacie przez 

kompetentn  w adz  (ordynariusz miejsca albo Stolica Apostolska)87. Chodzi 

o akt kwalifikowany, który jest ró ny od zezwolenia (autoryzacji, zgody)88.

Materialnie aprobata ró ni si  od imprimatur. To ostatnie oznacza, e nic 

w tym dziele nie przeciwstawia si  wierze i obyczajom, mo e wi c by  ono 

opublikowane (chocia by nie zawsze by o to stosowne). Aprobata oznacza, e 

dzie o jako takie zosta o uznane za pozytywne pod wzgl dem tre ci i dyscypliny. 

Aprobata jawi si  wi c jako nowy, ponowny akt poza imprimatur89. St d J. Pas-

sicos jest zdania, e by oby dobrze, gdyby aprobata katechizmu jako taka by a 

wyszczególniona w katechizmie oprócz informacji o udzieleniu imprimatur90.

Pozosta e narz dzia katechetyczne

Poza katechizmami i ró nego rodzaju drukami katechetycznymi wed ug kan. 779 

nauczanie katechetyczne winno by  prowadzone z zastosowaniem wszelkich po-

mocy dydaktycznych. St d tak e w katechizacji „pasterze Ko cio a, korzystaj c 

z prawa przys uguj cego Ko cio owi, powinni pos ugiwa  si  rodkami spo ecz-

nego przekazu”91.

W ród „wszelkich pomocy dydaktycznych”, które maj  s u y  nauczaniu 

katechetycznemu, istotne miejsce zajmuj  rodki audiowizualne, które s  jedn  

z najbardziej rozwijaj cych si  dziedzin dydaktyki szkolnej, przynosz  bowiem 

wiele pozytywnych efektów w procesie edukacji. Rol  tych rodków uwypukla 

adhortacja apostolska Catechesi tradendae, gdzie czytamy: 

nasuwaj  si  tu spontanicznie wielkie mo liwo ci, jakich dostarczaj  zarówno 

rodki spo ecznej informacji, jak równie  pomoce s u ce do przekazu grupowe-

go: telewizja, prasa, radio, p yty, ta my magnetofonowe oraz wszystkie urz dze-

nia audiowizualne. Wysi ki dokonane ju  szcz liwie w tej dziedzinie uprawniaj  

do najlepszej nadziei. Do wiadczenie wskazuje np. na wielkie efekty nauczania 

radiowego czy telewizyjnego, byleby czy y si  ze sob  wielka troska o warto ci 

estetyczne i cis a wierno  dla Magisterium. Ko ció  ma obecnie wiele okazji 

do zajmowania si  tym zagadnieniem — zw aszcza w czasie dni po wi conych 

87 Por. kan. 827 § 1.
88 Por. kan. 824 § 1.
89 Por. J. Passicos, Le statut…, s. 155–156.
90 Tam e, s. 156.
91 Kan. 822 § 1.
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rodkom spo ecznej informacji — tak, e nie ma potrzeby d u ej si  tutaj nim 

zajmowa , chocia  ma ono wielkie znaczenie92.

Ogólna Instrukcja Katechetyczna zalicza pomoce audiowizualne do „g ów-

nych pomocy katechetycznych”93. Autorzy tego dokumentu rol  pomocy audio-

wizualnych widz  jako „dokumentacj  dla wzbogacenia katechezy elementami 

obiektywnymi. W tym wypadku maj  si  wyró nia  autentyczno ci , piln  se-

lekcj  wiadomo ci i przejrzysto ci  dydaktyczn ” oraz „jako obrazy dla w a ci-

wego kszta cenia uczu  i wyobra ni. Winny si  przeto odznacza  pi knem i sku-

teczno ci  w uszlachetnianiu ducha”94.

W zwi zku z wykorzystaniem w katechizacji pomocy audiowizualnych po-

jawiaj  si  nast puj ce zadania: popieranie studium na temat kryteriów, które 

trzeba mie  na uwadze przy produkcji i selekcji tych rodków, uwzgl dniaj c 

szczególne aspekty or dzia chrze cija skiego, jakie maj  by  przedstawione, ze-

spo y osób, dla których s  przeznaczone, oraz wychowywanie katechetów do 

s usznej oceny tych rodków (cz sto bowiem zdarza si , e katecheci nie znaj  

w a ciwego charakteru mowy za pomoc  obrazów; znacznie cz ciej zdarza si  

równie , e rodki audiowizualne le zastosowane nie wyrabiaj  czynnej posta-

wy, lecz biern  itd.)95.

Szczególnym rodzajem rodków audiowizualnych s  rodki masowego prze-

kazu, b d ce 

pierwszym „areopagiem” wspó czesnym, który jednoczy ludzko  […] rodki 

spo ecznego przekazu osi gn y takie znaczenie, e dla wielu s  g ównym na-

rz dziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w za-

chowaniach indywidualnych, rodzinnych, spo ecznych. Dlatego, oprócz zasto-

sowania licznych rodków tradycyjnych, wykorzystanie rodków spo ecznego 

przekazu nabra o istotnego znaczenia dla ewangelizacji i katechezy96.

92 CT 46.
93 DCG 116. W Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji znajduje si  w tej kwestii nast puj cy 

tekst: „tak samo wa ne s  rodki audiowizualne, które wykorzystuje si  w katechezie i wobec któ-

rych trzeba dokona  odpowiedniego wyboru”. Nr 283.
94 DCG 122.
95 Tam e. Wed ug Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji „kryterium inspiruj cym tych narz -

dzi roboczych powinna by  podwójna wierno  Bogu i osobie ludzkiej, która jest podstawowym 

prawem ca ego ycia Ko cio a. Chodzi tu o umiej tno  po czenia doskona ej wierno ci doktry-

nalnej z g bokim przystosowaniem do cz owieka, przy uwzgl dnieniu psychologii wieku i kon-

tekstu spo eczno-kulturowego, w jakim on yje”. Nr 283.
96 DOK 160.
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Prawodawca kodeksowy wyra nie nakazuje obowi zek wykorzystania w na-

uczaniu katechetycznym rodków spo ecznego przekazu, by wierni, w sposób 

dostosowany do ich charakteru, mo liwo ci, wieku oraz warunków ycia, mogli 

g biej pozna  nauk  katolick  i lepiej wed ug niej uk ada  ycie97.

rodkami spo ecznego przekazu mog  by : 

chocia  z ró nych racji: telewizja, radio, prasa, p yty, ta my magnetofonowe, 

wideo i audiokasety, dyski kompaktowe, ca y sektor urz dze  audiowizualnych. 

Ka dy z tych rodków odgrywa swoj  rol  i wymaga specyficznego zastosowa-

nia; ka dy powinien by  uznany i dowarto ciowany. W dobrze zaprogramowanej 

katechezie takie pomoce powinny wi c zosta  uwzgl dnione. Rozwijanie wza-

jemnej pomocy mi dzy Ko cio ami, by ograniczy  koszty zakupu i zastosowania, 

niekiedy do  wysokie, jest prawdziw  s u b  na rzecz Ewangelii98.

W a ciwe u ywanie w katechezie rodków spo ecznego przekazu stawia 

przed wykorzystuj cymi mass media okre lone zadania: 

wymaga od pracuj cych w katechizacji powa nej troski o poznanie, kompetencj  

oraz umiej tne i aktualne wykorzystanie. Przede wszystkim jednak, ze wzgl du 

na silny wp yw na kultur , do której kszta towania przyczyniaj  si  rodki spo-

ecznego przekazu, nie nale y zapomina , e nie wystarcza u ywa  ich do szerze-

nia or dzia chrze cija skiego i Magisterium Ko cio a, ale trzeba w czy  samo 

or dzie w t  now  kultur , stworzon  przez nowoczesne rodki przekazu […] 

z nowymi j zykami, nowymi technikami, nowymi postawami psychologicznymi. 

Tylko w ten sposób, z ask  Bo , or dzie ewangeliczne jest zdolne przenikn  do 

wiadomo ci ka dego oraz wzbudzi  najbardziej osobiste przylgni cie do niego 

i zaanga owanie99.

Niezwykle istotnym zadaniem katechetów (katechizacji) jest wychowanie 

pracowników rodków spo ecznego przekazu i ich odbiorców do w a ciwego ko-

97 Por. kan. 779; por. kan. 822.
98 DOK 160. „Nasuwaj  si  tu spontanicznie wielkie mo liwo ci, jakich dostarczaj  zarówno 

rodki spo ecznej informacji, jak równie  pomoce s u ce do przekazu grupowego: telewizja, pra-

sa, radio, p yty, ta my magnetofonowe oraz wszystkie urz dzenia audiowizualne. Wysi ki dokona-

ne ju  szcz liwie w tej dziedzinie uprawniaj  do najlepszej nadziei. Do wiadczenie wskazuje np. 

na wielkie efekty nauczania radiowego czy telewizyjnego, byleby czy y si  ze sob  wielka troska 

o warto ci estetyczne i cis a wierno  dla Magisterium”. Ko ció  ma obecnie wiele okazji do zaj-

mowania si  tym zagadnieniem — zw aszcza w czasie dni po wi conych rodkom spo ecznej in-

formacji — tak e nie ma potrzeby d u ej si  tutaj nim zajmowa , chocia  ma ono wielkie znacze-

nie. CT 46; por. J. Passicos, Le statut…, s. 147; zob. H. Mussinghoff, H. Kahler, Verkündigungsamt…, 

kan. 779/1.
99 DOK 161.
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rzystania z mass mediów, aby w pos ugiwaniu si  rodkami przekazu oraz w ich 

odbiorze odznaczali si  zmys em krytycznym, o ywianym umi owaniem prawdy 

oraz podejmowali obron  wolno ci i poszanowania godno ci osoby, jak równie  

popierali autentyczn  kultur  poszczególnych narodów100. 

Zako czenie

Prawodawca ko cielny, widz c konieczno  owocnej realizacji nauczania kate-

chetycznego, domaga si , aby katechizacja by a prowadzona z zastosowaniem 

wszelkich rodków, pomocy dydaktycznych oraz rodków spo ecznego przekazu. 

Obowi zek u ywania pomocy dydaktycznych jest mocno akcentowany zarówno 

w obowi zuj cym Kodeksie Prawa Kanonicznego, jak i w innych dokumentach 

ko cielnych maj cych wymiar prawny.

Rozró nia si  dwa rodzaje rodków katechizacji. Pierwsze to narz dzia po-

wi cone ukierunkowaniu i programowaniu ca ej dzia alno ci katechetycznej 

(analiza sytuacji, program dzia ania i Dyrektorium katechetyczne), drugie to na-

rz dzia robocze o zastosowaniu bezpo rednim, które s  wykorzystywane w kate-

chizacji (katechizmy i inne pisma s u ce katechizacji, które winny by  zatwier-

dzone przez kompetentn  w adz  ko cieln  oraz rodki audiowizualne i rodki 

masowego przekazu).

Aids of catechetical activity in terms of the canonic law

Summary 

This arcticle refers to the issue of means of catechesis in the canonical aspect. Firstly, there have 

been shown the rules which relate to necessity of using aids of catechetical activity. Then, it has 

been concentrated about issues of instruments dedicated to the orientation and general planning of 

catechetical activity in particular Church. Next it has been explained matter of catechisms and other 

writings pertaining to catechetical instruction. Finally, it has been focused on adio-visual aids and 

instruments of social communication in catechetical formation.

Keywords 

catechesis, catechistic aids, catechism, didactic aids, directory for catechesis

100 Por. tam e 162; por. kan. 822 § 3; por. J. Fuentes, Comentario…, s. 156.
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S owa kluczowe 

katecheza, pomoce katechetyczne, katechizm, pomoce dydaktyczne, dyrektorium katechetyczne
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