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egzegeza uw arunkow ana dzisiejszym stanem  wiedzy i płynącym i stąd py 
tan iam i człowieka, a nie absolutna i ponadczasowa, gdyż ta k a  jest niemożliwa. 
Zeszyt sugeruje, że nasze wnioski nie są ostateczne, mogą ulec zm ianie, gdy 
pogłębi się wiedza odnośnie do tych spraw.

Oba zeszyty d la ucznia podiają odpowiednie teksty, fotografie, obrazy, ry 
sunki, zestaw ienia i tabele.

Autorzy w ykazują specyficzne podejście do m ateriału . Tworzą zestaw 
jednostek nastw ionych na jeden zasadniczy cel.

ks. Jan Tom czak SJ W arszawa

H erm ine KÖNIG, K arl H. KÖNIG, K arl J. KLÖCKNER, Dein Reich kom m e. 
Ein katechetischer K urs zur F irmung. H andreichung fü r den K atecheten und  
A rbeitsb lä tter für den Jugendlichen , M ünchen 1:976, Kösel—Verlag, s. 46 +72.

S akram ent bierzm ow ania przy jm ują ludzie, którzy wchodzą w  okres doj
rzałości chrześcijańskiej w ym agającej odpowiedzialnego podejm ow ania de
cyzji. S tąd w ynika niezw ykłe znaczenie przygotow ania młodzieży do bierzm o
wania. Z pomocą w w ykonaniu tak  trudnego i odpowiedzialnego zadania p ra 
gną przyjść autorzy om awianej pracy.

Na opracow anie sk ładają  isię dwa zeszyty. Jeden  zaw iera k ró tk ie  om ó
wienie bierzm ow ania pod aspektem  teologicznym i antropologicznym . Podaje 
uwagi metodyczne przydatne do przeprow adzenia przygotowania. M ateriał 
przedstaw ia w  siedm iu blokach czy jednostkach tem atycznych. W każdej 
jednostce podaje cele, om aw ia doświadczenie i sposób przeżyw ania przez 
młodzież problem ów danego tem atu. Przygotow anie jest mocno związane 
z życiem gminy, w  k tó rej się odbywa. Autorzy n ie podają gotowych k a te 
chez, lecz raczej obszerny m ateria ł w form ie szkiców. P rzeprow adzający 
przygotow anie przy pomocy om aw ianych m ateriałów  m ają pole do własnej 
inicjatyw y.

Drugi zeszyt stanow i uzupełnienie pierwszego. O bejm uje m ateria ły  za
równo słowne, jak  i w izualne, a więc rep rodukcje obrazów czy rysunków, 
fotografie i ilustracje. Jest przeznaczony dla przystępujących do bierzm ow a
nia. Ten drugi zeszyt został tak  ułożony, że można z niego korzystać zarówno 
system atycznie według przewidzianej kolejności tem atów, jak  i według w łas
nego wyboru zgodnie z konkretną sytuacją.

W ypada zaznaczyć, że gm ina nie tylko przeprow adza przygotowanie, ale 
również w arunki do rozwoju życia religijnego, do którego moc i potrzebne 
łaski daje sakram ent bierzm owania. Przeprow adzona w Niemczech Zachod
nich w 1971 r. ank ieta  w ykazała, że katolicy uczestniczą w Eucharystii, 
gdy ich pozytywny stosunek do Kościoła był pielęgnowany od młodych lat, 
gdy opiera się on na konkretnych  kon tak tach  z gminą, gdy człowiek widzi 
problem y dotyczące sensu życia i szuka ich rozwiązania. Te stw ierdzenia 
mieli przed oczyma autorzy om awianych katechez. Tak je pomyśleli, żeby od
powiadały tym  trzem  w arunkom , które zapew niają żywy udział chrześcijan 
w życiu religijnym .

Autorzy są zdania, że przygotowanie do bierzm ow ania najlepiej udaje 
się w m ałych grupach, liczących od 8 do 10 osób młodzieży pod kierunkiem  
kogoś doświadczonego z gminy. P rzygotow ująca się do bierzm ow ania m ło
dzież w swojej m ałej grupie, naw iązuje kontak ty  z innym i grupam i czy po
szczególnymi osobami z gminy. K ierow nicy tych m ałych grup są przygoto
w yw ani pod względem  teologicznym i pedagogicznym na specjalnych k u r
sach organizow anych przez gminę. Tam  opracow ują wspólnie kursy  przed 
bierzm owaniem , którym i m ają kierować. W tym  chcą im pomóc autorzy 
om awianych m ateriałów . Oczywiście w ychow anie do dojrzałości w w ierze 
nie może się obejść bez współpracy rodziców, św iadków bierzm ow ania i za 
angażow ania się w to przygotow anie całej gminy.
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Młodzież na kursach poznaje bliżej siebie. Rozmawia o swoich proble
m ach życiowych. Przez wywiady, przez kontak ty  z dorosłymi, przez czytanie 
gazet, przez wiadomości z rad ia  i te lew izji pogłębia znajomość sytuacji ży
ciowych innych ludzi. Poznaje blaski i cienie życia ludzkiego.

A utorzy katechez staw iają przed młodzieżą postacie konkretnych ludzi, 
którzy m ieli lub m ają różne problem y życiowe i s ta ra ją  się na nie odpo
wiedzieć w duchu chrześcijańskim . U kazują znaczenie Jezusa Chrystusa, 
jego orędzie o Bogu i zaangażow anie się w działaniu dla dobra ludzi. P od
k reśla ją  obowiązek naśladow ania Go.

K onkretnym  miejscem, w k tórym  m łody chrześcijanin pow inien dośw iad
czyć działania Ducha Świętego, m a być chrześcijańska gmina. W niej staje 
się obecne K rólestw o Boże tworzone mocą Ducha Świętego.

Autorzy katechez k ładą szczególny nacisk na to, by młodzież sam odziel
nie i w sposób wolny podjęła decyzję przyjęcia bierzm ow ania i w szystkich 
zobowiązań stąd płynących.

Z om awianym i katechezam i mogą z niem ałym  pożytkiem  zapoznać się 
wszyscy, k tórzy in te resu ją się przygotow yw aniem  młodzieży do sakram entu  
bierzm owania.

'k s . Jan Tom czak S J , W arszawa

Religionspädagogisches P raktikum , wyd. D ietrich Z i l l e s s e n ,  F ran k fu rt 
am M ain — M ünchen 1976, Verlag Moritz Diesterweg — Kösel—Verlag, 
s. 224.

Książka zaw iera tak  w iele problem ów dydaktyczno-pedagogicznych, że 
w krótkiej recenzji niełatw o jest zasygnalizować choćby najw ażniejsze 
z nich. S k ładają się na tę pozycję a rtyku ły  dziew iętnastu autorów  i au to 
rek, w ybitnych znawców przedstaw ianych zagadnień. Należą do nich p ro 
fesorowie, docenci, dyrektorzy insty tu tów  pedagogicznych. Jest wśród nich 
kilku w yznania ewangelickiego. Zapoznaje nas zatem  ta  książka z poglądam i 
i opiniam i specjalistów  od kształcenia i w ychow ania zarówno katolickiego, 
jak  i protestanckiego. Przez ukazanie dorobku doświadczenia, m yśli i re f
leksji dwóch w yznań sta je  się bogatsza w swej treści.

Ukazywane problem y zostały zgrupow ane w pięciu rozdziałach: praca 
przygotowawcza czyli projektow anie lekcji; sposoby prow adzenia lekcji czyli 
różne form y działania; nauczanie we wspólnocie gminy; kontrola efektyw 
ności lekcji i zagadnienie w spółpracy z rodzicami.

K siążka została napisana z m yślą o katechetach, duszpasterzach i s tu 
dentach, a w łaściw ie o w szystkich, k tórym  zależy na przem yśleniu dotych
czasowego postępow ania dydaktyczno-pedagogicznego, na odkryciu nowych 
możliwości działania, względnie na w ypróbow aniu ich i uzyskaniu pomocy 
dla swej pracy wychowawczej. T em atyka obraca się koło zagadnień jak  n a j
bardziej praktycznych. Oczywiście autorzy nie byli w stanie rozwiązać w szy
stkich problem ów. Dlatego zapraszają czytelników, by razem  z nim i szukali 
dalszych przem yśleń i rozwiązań.

A rtykuły  zasadniczo om aw iają stronę praktyczną zagadnień, ale w tych, 
w których panuje jeszcze pew ien niedosyt dyskusji teoretycznych, ukazano 
także i te  aspekty.

W głównych zarysach poszczególne artyku ły  zostały tak  pomyślane, aby 
ich rozw ażania czytelnicy mogli bez większych trudności przenosić na różne 
klasy i przedm ioty. Nie mówi się więc w nich o konkretnych klasach 
i konkretnych przedm iotach, lecz podaje się ogólne refleksje. W ten  sposób 
ukazane zagadnienia nak łan ia ją  do twórczego stosowania w prak tyce myśli 
zaw artych w om awianej książce.


