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KATECHEZA I LITURGIA W ŚWIETLE 
DYREKTORIUM OGÓLNEGO O KATECHIZACJI

W Konstytucji o liturgii świętej czytamy, że liturgia jest szczytem, do 
którego zmierza cała działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, 
z którego wypływa całajego moc (KL 10). Z powyższego wynika, że rów
nież katecheza, stanowiąca konkretne działanie Kościoła, jest ściśle zwią
zana z liturgią i do udziału w niej winna prowadzić. Pytanie, na które chce
my choć w części odpowiedzieć, dotyczy związków zachodzących mię
dzy liturgią i katechezą. Przy ich ukazywaniu odwoływać się będziemy do 
Dyrektorium ogólnego o katechizacji (DOK).

1. Charakterystyka dokumentu

15 sierpnia 1997 r. ogłoszono kolejny—  od zakończenia II Soboru 
Watykańskiego czwarty —  dokument katechetyczny: Dyrektorium ogólne 
o katechizacji. Trzy poprzednie dokumenty to: Ogólna instrukcja kate
chetyczna (Directorium Catechisticum Generale) z 1971 r.; adhortacja 
apostolska Pawła VI O ewangelizacj w świecie współczesnym (Evange- 
lii nuntiandi) z 1975 r. oraz adhortacja apostolska Jana Pawła II O kate
chizacji w naszych czasach (Catechesi tradendae) z 1979 r. Ten ostatni 
dokument był wynikiem zwołanego jeszcze przez papieża Pawła VI Sy
nodu Biskupów z 1977 r. Autorem Dyrektorium  jest Kongregacja ds. 
Duchowieństwa. Ponadto dokumentem szczególnej rangi jest Katechizm  
Kościoła Katolickiego z 1992 r.

Nie bez znaczenia dla treści Dyrektorium ogólnego o katechizacji 
wyjaśniającej naturę katechezy oraz pełnionych przez n ią zadań były 
encykliki Jana Pawła II, pośród których szczególnego znaczenia na
brały: Redem ptor hominis (1979), Dives in misericordia (1980), D o
minum et Vivificantem  (1986) i Redemtoris missio  (1990). Ponadto 
na charakter dokum entu wpływ wywarły dw a synody biskupów: sy
nod poświęcony misji rodziny (1980) wraz z podsum owującą jego



dorobek adhortacją apostolską Jana Pawła II Fam iliaris consortio 
(1981) oraz synod o powołaniu świeckich w Kościele, którego owo
cem była adhortacja Jana Pawła II Christifideles laici (1988) (DOK 
5-6).

Samo Dyrektorium ogólne o katechizacji uważane je s t za now ą 
redakcję Ogólnej instrukcji katechetycznej (z 1971 r.), uw zględnia
jącej dwa nowe wymagania: W  pierw szym  chodzi o zwrócenie w ięk
szej uwagi na potrzebę um iejscow ienia katechezy w kontekście ca
łej działalności ew angelizacyjnej Kościoła. Ponadto należało bar
dziej uw zględnić treści w iary  podanej w  K atech izm ie  K ościoła  
K atolickiego  (DOK 7). Celem  dokum entu jes t natom iast dokładniej
sze określenie zasad działalności katechetycznej K ościoła oraz głęb
sze poddanie refleksji jej natury. W  dokum encie natom iast mniej 
uwagi poświęcono w skazyw aniu m ożliwości bezpośredniego zasto
sowania zasad działalności katechetycznej oraz podaw aniu praktycz
nych zaleceń (DOK 9).

Inną charakterystyczną właściwością dokumentu jest rozpatrywanie 
natury katechezy w kontekście uwarunkowań jej odbiorcy. Jak nigdy dotąd 
w dokumencie rozważania nad naturą katechezy powiązano z analizą 
ludzkich uwarunkowań, w jakich ma się ona odbywać. Z tych powodów 
w dokumencie zwrócono uwagę na stykające się, a nawet ścierające mię
dzy sobą, różne wymiary ludzkiej egzystencji:

—  „stwórcze działanie Boga, który komunikuje każdemu stworzeniu 
swoją dobroć;

—  siła wynikająca z grzechu, który ogranicza i otępia człowieka;
—  dynamizm wytryskujący z Paschy Chrystusa jako zarodek odno

wy, który daje chrześcijaninowi nadzieję ostatecznego wypełnienia” 
(DOK 16).

W dokumencie zakłada się, że te trzy aspekty postrzegania świata 
umożliwiają pełne i poprawne odczytywanie problemów ludzkiego ży
cia w świetle wiary.

2. Natura katechezy według Dyrektorium ogólnego o katechizacji
W Dyrektorium ogólnym o katechizacji spotykamy się z nowym okre

śleniem natury katechezy. O ile w Ogólnej instrukcji katechetycznej ka
techezę określono jako jedną z form posługi słowa, a w adhortacji O ka
techizacji w naszych czasach powiedziano, że jest ona wychowaniem 
w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, to według Dyrektorium ogólne



go o katechizacji bardzo wyraźnie zaznaczono związek katechezy z dzie
łem ewangelizacji. Uzasadnieniem połączenia obu tych działań Kościo
ła jest trudność wskazania granicy oddzielającej od siebie te czynności 
(DOK 62). Z tych też powodów niemal wszystkie wyjaśnienia, mające 
na celu ukazanie, czym jest katecheza, odwołują się lub przywołują pro
cesy ewangelizacji.

Przez ew angelizację określane są procesy zw iązane z działalno
ścią Kościoła, który niesie D obrą N ow inę w szystkim  ludziom po to, 
by przenikając ich m ocą Ewangelii od w ew nątrz tworzyć z nich now ą 
ludzkość (DOK 46). Sama zaś działalność ew angelizacyjna Kościoła 
ma miejsce przez „głoszenie, świadectwo, nauczanie, sakramenty, m i
łość bliźniego, czynienie uczniam i” (D O K  46). Charakterystyczne dla 
działalności ewangelizacyjnej jes t tzw. pierw sze głoszenie (ew ange
lizacja), które wskazuje na wyjście z D obrą N ow iną do tych, którzy 
jej nie znają, zaangażowanie i proponow anie jej przyjęcia. K ateche
za natom iast odwołuje się do przyjęcia w arunku, jak i postawił sam 
Jezus: „kto uw ierzy” , kto się naw róci, kto się zdecyduje. Tym samym 
zarówno „w yjście” z Ew angelią (ew angelizacja), jak  też jej przyjęcie 
(katecheza) m ają istotne znaczenie i p rzyw ołują się nawzajem. N ale
ży zauważyć, że słowa określające procesy ew angelizacyjne i kate
chetyczne: „iść” i „przyjąć”, „głosić” i „w ychow yw ać”, „powoływać” 
i „włączyć” zawsze bowiem w ystępują razem  (DO K 61). W tym  też 
znaczeniu —  w świetle dokumentu —  m ożna mówić, że proces ew an
gelizacji jest w  konsekwencji podzielony na etapy lub „momenty istot
ne”, które obejmują: działanie misyjne kierow ane do niewierzących 
i żyjących w obojętności religijnej. N atom iast działania katechetycz- 
no-w tajem niczające obejm ują tych, k tó rzy  w ybierają  Ew angelię, 
i tych, którzy czują potrzebę uzupełnienia lub odnowienia swego w ta
jem niczenia (DOK 49). Ten drugi m om ent obejm uje życie wiary, li
turgię i m iłość ludu Bożego (DOK 51). „M om entów ” tych nie m ożna 
jednak w żadnym  wypadku uważać za etapy zakończone w życiu czło
wieka (DOK 49).

Innym znaczącym o naturze katechezy elementem jest podkreślenie, 
że ewangelizacja, a w konsekwencji katecheza, opiera się na kościelnej 
posłudze słowa, zawierającej przekazanie ludzkimi słowami Objawie
nia (DOK 50). Do najważniejszych form posługi słowa zalicza się: pierw
sze głoszenie, czyli przepowiadanie misyjne, katecheza przedchrzcielna 
i pochrzcielna —  zwana w dokumencie wtajemniczeniem oraz fomiy li
turgiczna i teologiczna (DOK 52).



Każda z tych form posługi słowa m a do spełnienia kilka funkcji: 
zwoływanie i powoływanie do wiary; w tajem niczenie; stałe w ycho
wywanie wiary; liturgiczną i teologiczną. Ze względu na temat sym 
pozjum nas interesować będzie przede w szystkim  forma liturgiczna 
ewangelizacji i katechety. Wyraża się ona w sposób szczególny w ho
milii. Z innych form wskazuje się na różne zachęty m ające miejsce 
podczas celebracji słowa, przy celebrowaniu i przyjmowaniu różnych 
sakramentów, szczególnie zaś przy uczestniczeniu wierzących w Eu
charystii uważanej w  dokumencie za podstaw ow ą formę wychow a
nia wiary (DOK 51).

Dokonujące się przez katechezę wychowanie wiary winno przede 
wszystkim uczyć służby w Kościele na rzecz ewangelizacji. Działalno
ścią tą winno się obejmować zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. 
Ponadto przez działalność katechetyczną winno się kształtować osobo
wość wierzącego, jak  również głosić główne misteria chrześcijaństwa, 
„kształtując doświadczenie trynitame życia w Chrystusie jako ośrodek 
wiary” (DOK 33), by w konsekwencji wprowadzać w pełnię życia chrze
ścijańskiego (DOK 63).

Tak postrzegana posługa słowa przekazuje zarówno przez procesy 
ewangelizacji jak  też katechizacji „Objawienie za pośrednictwem Ko
ścioła, posługując się «słowami» ludzkimi. M ają one jednak zawsze 
odniesienie do «dzieł»: do dzieł, jakie Bóg zrealizował i realizuje, szcze
gólnie w liturgii, do świadectwa życia chrześcijan i do przekształcają
cego działania, jakie chrześcijanie, zjednoczeni z wieloma ludźmi do
brej woli, urzeczywistniają w świecie. To ludzkie słowo Kościoła jest 
środkiem, którym posługuje się Duch Święty, by kontynuować dialog 
z ludzkością. On jest pierwszorzędnym podmiotem posługi słowa, Tym, 
przez którego «żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez 
Kościół w  świecie»” (DOK 50). W taki sposób katecheza ma stawać 
się szkołą wiary, rozumianą jako pogłębienie i praktyka całego życia 
chrześcijańskiego, do czego ma uzdalniać stała formacja, ukierunko
wana na apostolat i pełnienie chrześcijańskiej misji w świecie (DOK 
30). Dzięki tak ukazanym zadaniom stojącym przed ewangelizacyjną 
i katechetyczną posługą słowa ich funkcja wtajem niczenia staje się 
„koniecznym ogniwem między działaniem misyjnym, które wzywa do 
wiary, i działaniem duszpasterskim, które nieustannie kanni wspólno
tę chrześcijańską” (DOK 64). Ich wypełnienie możliwe jest na drodze 
wtajemniczenia w wiarę.



3. Wtajemniczenie w wiarę funkcją katechezy

Szczególnym zakresem tak rozumianego wtajemniczenia w życie sa
kramentalne ma być modlitwa, uważana za podstawę wtajem niczenia 
w wiarę. Samo pojęcie wtajemniczenia w wiarę, niekiedy nazywanego 
też inicjacją, jest wieloznaczne. Nadaje się mu zarówno społeczne jak  
też religijne znaczenie1. Niezależnie od zakresu znaczeniowego pod 
pojęciem inicjacji zawsze rozumiane jest zadanie rozpoczęcia czegoś 
nowego, wprowadzenia w coś nowego. W tym  też znaczeniu m ówimy 
o inicjacji religijnej. Zakres tej inicjacji jest szeroki. Na tym m iejscu 
mówić będziemy jedynie o inicjacji sakramentalnej oraz inicjacji w  ży
cie modlitwy.

3.1. Wtajemniczenie sakramentalne
Warto przypomnieć, że w tajem niczenie—  w chrześcijańskim rozu

mieniu —  oznacza wprowadzenie do udziału w misterium —  tajemnicy, 
jakąjest zbawczy plan Boga zmierzający do doprowadzenia wszystkich 
ludzi do wiary i zbawienia. Pierwszym krokiem wprowadzającym w  tę 
rzeczywistość jest wiara, rodząca się pod wpływem przyjętego słowa. 
Opowiada ono o Bożym planie zbawienia realizowanym  w historii, 
zwłaszcza w  męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa2. W tajemni
czenie w plan Bożej miłości zazwyczaj dokonuje się we wspólnocie 
Kościoła i ,je s t zarazem wtajemniczeniem w życie wspólnoty, która 
wspiera modlitwą, opieką i przykładem tego, kto ma zostać wtajemni
czony. Wreszcie inicjacja jest wprowadzeniem w tajemnice liturgii spra
wowanej przez wspólnotę i leżącej u podstaw jej życia i rozwoju”3. To 
wtajemniczenie dotyczy przede wszystkim włączenia w misterium K o
ścioła, a tym samym „wszczepienie w misterium Chrystusa”4, którym jest 
udzielenie chrztu.

Uogólniając można przyjąć, iż kiedy mówimy o inicjacji religijnej, to 
mamy na myśli przybliżenie, uczynienie bardziej uchwytnym całej hi
storii zbawienia, której treścią i ośrodkiem jest sam Bóg pragnący do

1 Por. J. M b i t i ,  Afrykańskie religie i filozo fia . W arszawa 1980, s. 155-169; por. także 
M. E l i a d  a c ,  Historia wierzeń i idei religijnych t. 1, Warszawa 1988, s. 206-207.

'  J. S z p c t ,  Inicjacyjna funkcja katechezy, HW  7(1996)3, s. 55.
3 B. M o k r z y c k i ,  Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Warszawa 1981, s. 9.
4 Por. B. S n c l a ,  Chrzest i bierzmowanie ja k o  sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, CT 

39 ( 1969)f. II, s. 7.



prowadzenia do siebie i zbawienia wszystkich ludzi5. Tym samym za
kres wtajemniczenia chrześcijańskiego obejmuje wiarę w rzeczywistość 
zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Dla katechezy istotne 
jest rozbudzanie wiary, że historyczny Jezus, jest równocześnie Bogiem, 
który stanął pośród ludzi, by pośród nich mogły zostać wypełnione obiet
nice, jakie otrzymywali przez wieki od Boga, a dotyczące właśnie ich 
zbawienia, tzn. życia z Nim. Tak rozumiana inicjacja chrześcijańska winna 
zatem budzić i rozwijać wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego, Chry
stusa żyjącego wśród ludzi, w swoim Kościele, w którym Jezus działa 
mocą Ducha Świętego.

3.2. Wtajemniczenie w życie modlitwy
Powyższe rozważania nad istotnymi dla inicjacji chrześcijańskiej ele

mentami, które zawiera i wyraża sprawowana przez Kościół liturgia wraz 
z całą rzeczywistością sakramentalną, należy uważać za ukoronowanie 
procesów inicjacyjnych. Natomiast ich początków można się doszuki
wać w coraz pełniejszym rozumieniu najbardziej pierwotnych aktów re
ligijności człowieka6. Akty te nazywane są w języku teologicznym mo
dlitwą. Za prawdziwą modlitwę uważa się „wzniesienie duszy do Boga 
lub prośbę skierowaną do Niego o stosowne dobra”7 (KKK 2559). Wznie
sienie ma wyrażać związek, przymierze zawarte między Bogiem i czło
wiekiem w Chrystusie. Jego istotą jest działanie Boga i człowieka; wy
pływa ono z inicjatywy z Ducha Świętego i z nas, a jest skierowane cał
kowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał 
się człowiekiem (KKK 2564).

Szczególnego znaczenia wtajemniczenia w modlitwę należy doszu
kiwać się przede wszystkim  w tym, że je s t ona znakiem szczególne
go bycia człow ieka przed Bogiem. Z katechetycznego punktu w idze
nia inicjacja w życie m odlitwy dom aga się podejm owania przede 
wszystkim działań wyjaśniających, czym powinna być modlitwa w ży
ciu religijnym. W tej dziedzinie dużą w agę przywiązuje się do natu
ralnych dośw iadczeń człowieka. D ośw iadczenia wyniesione z kon
taktów z otoczeniem  sprzyjają przyjęciu istnienia „Bytu Transcen

5 Por. B. M o k r z y c k i ,  Sakramenty..., s. 16.
6 Por. A. D u r a k ,  Formacja liturgiczna dzieci przez Eucharystię, HW  7(1996)3, s. 73.
7 Katechizm Kościoła Katolickiego , Pallottinum 1994.



dentnego, który przekracza jego (człowieka) ograniczenia, szuka z nim 
kontaktu zadając pytanie, jak  przem aw iać do Boga i czy istotnie Bóg 
go słucha; co zrobić, aby jego m odlitw a była skuteczna, by prow adzi
ła do rzeczywistego z Nim kontaktu?”8 D ośw iadczenia takie w skazu
ją  człowiekowi na istniejącą zależność, jaka zachodzi m iędzy ukształ
towanym  w jego  świadomości obrazem  Boga i rozw ijaną z Nim  za
żyłością, k tó rą w yraża m odlitw a. W aga, ja k ą  przyw iązuje się do 
w tajem niczenia w m odlitwę wynika przede w szystkim  z tego, że na
leży ona do najwcześniejszych i najtrw alszych form w yrażania przez 
człowieka swych religijnych przeżyć.

4. Związki katechezy i liturgii wskazywane 
w Dyrektorium ogólnym o katechizacji

Punktem wyjścia dla tej części referatu jest przywołane z Dyrekto
rium stwierdzenie mówiące o tym, że „katecheza z natury swej jest zwią
zana z całym sprawowaniem liturgii i sakram entów” (DOK 29). N ale
ży bowiem zdawać sobie sprawę, że zarówno w całej posłudze słowa, 
jak i w katechezie przywiązuje się zbyt m ałą wagę do znaków i obrzę
dów liturgicznych, a także zbyt mało dowartościowuje się źródła litur
giczne. N iekiedy nie dostrzega się, albo tylko bardzo słabo, związek 
katechezy z rokiem liturgicznym, a także zbyt mało dowartościowuje 
się w niej sam ą celebrację (DOK 29). W prowadzana podczas kateche
zy celebracja ułatwi katechizowanemu włączenie się w życie religijne 
wspólnoty wierzących, a także pozwoli mu wespół z nią uczyć się jesz
cze pełniej celebrować swą wiarę i o niej świadczyć (DOK 68).

Powyższe zaniedbania domagają się od katechezy nieustannego poszu
kiwania coraz to nowych płaszczyzn stykania się tych dwóch zakresów 
posługi słowa. Poszukiwania te m ogą przybierać różne formy. Pośród wie
lu w Dyrektorium ogólnym o katechizacji wymieniono katechezę liturgicz
ną. Ma ona przygotowywać do sakramentów oraz sprzyjać „zrozumieniu 
i głębszemu doświadczeniu liturgii. Ponadto winna wyjaśniać treści mo
dlitwy, znaczenie gestów i znaków liturgicznych, a także wychowywać do 
czynnego uczestniczenia w sprawach liturgii” (DOK 71).

8 J. M a c h n i a k ,  Ludzki wymiar modlitwy, AK 88(1996), s. 43.



4.1. Liturgia źródłem katechezy
Za niezbędnością dowartościowania liturgii w katechezie przemawia 

przede wszystkim fakt, iż jest ona jednym, ze źródeł katechezy. Nad
mieńmy, że w Dyrektorium ogólnym o ka tech iza c ji]^  wprawdzie mowa 
o jednym  „źródle” katechezy, którym jest słowo Boże. Stwierdzenie to 
zostało zaczerpnięte z adhortacji o katechizacji. Obok niego w dokumen
cie występuje dmgie określenie „źródła” . Ma ono wskazać na konkretne 
miejsca, z których katecheza czeipie treść swego orędzia (DOK 95). Przy 
korzystaniu z dostępnych źródeł katecheza zawsze ma ukazywać tryni- 
tam y chrystocentryzm orędzia ewangelicznego. To zaś odkrywane w sło
wie Bożym winno być ukazywane w wymiarze historycznym.

Pośród kilku aspektów ukazywania liturgii jako źródła katechezy waż
ne jest dostrzeganie umiejscowienia sakramentów w ramach historii zba
wienia. Winno się to dokonywać za pośrednictwem katechezy mistago- 
gicznej, która odczytuje i przeżywa te wielkie wydarzenia historii zbaw
czej „dzisiaj” liturgii (DOK 108). W ten sposób przez odwoływanie się 
w katechezie do liturgii winny zostać przywołane wielkie doświadczenia 
ludzi, wyrażane „przez znaki i symbole działania liturgicznego” (DOK 117).

Należy wreszcie pamiętać i o tym, że „wiara, przez którą człowiek 
odpowiada na głoszenie Ewangelii wymaga chrztu. Wewnętrzna relacja 
między dwoma rzeczywistościami zakorzenia się w woli samego Chry
stusa, który polecił swoim apostołom nauczać wszystkie narody i udzie
lać im chrztu. Polecenie udzielania chrztu, a więc posłanie sakramental
ne, jest zawarte w nakazie głoszenia Ewangelii” (DOK 65). Dzięki temu 
katecheza prowadzi do wtajemniczenia chrześcijańskiego, a tym samym 
jest ściśle złączona „z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, 
szczególnie z chrztem, «sakramentem wiary»” (DOK 66).

4.2. Liturgia celem katechezy
Liturgia nie może być postrzegana przez katechezę wyłącznie jako źród

ło odkrywania treści orędzia zbawczego. Przez to, że jest ona aktem całe
go Kościoła, staje się też i celem katechezy. Szczególnie ważny jest przede 
wszystkim eklezjalny jej wymiar. Właśnie ta perspektywa nakazuje upa
trywać w katechezie już nie tylko źródło przekazywanej treści orędzia, ale 
także cel całej działalności katechetycznej. Przez katechetyczną posługę 
słowa zmierza się bowiem do doprowadzenia wierzącego do komunii z Je
zusem przez wyznanie wiary w jednego Boga: Ojca, Syna i Ducha Święte
go. Takie wyznanie wiaiy jest ściśle związane z chrztem (DOK 81-82).



Oznacza to, że chrystologiczny wymiar treści katechezy zostaje dopełnio
ny w katechezie liturgicznej, ukazującej zbawczą obecność zmartwych
wstałego Chrystusa w sprawowanej przez Kościół liturgii.

Do tego ważnego wydarzenia przygotowuje katecheza wtajemniczenia, 
przybierająca różne formy przekazywania wiary. Zawsze jednak jej we
wnętrzny dynamizm domaga się „by była ona celebrowana, przeżywana 
i wyrażana w modlitwie” . Co więcej, każdy z tych wymiarów winien być 
w szczególny sposób przez katechezę kultywowany. Z tej też perspektywy 
w dokumencie mowa jest o podstawowych zadaniach katechezy, pośród 
których poza rozwijaniem poznania wiary oraz formacją moralną wskaza
no na wychowanie liturgiczne i nauczanie modlitwy. W  wychowaniu li
turgicznym należy podkreślać obecność Chrystusa w  Kościele, a szcze
gólnie w sprawowanych czynnościach liturgicznych. Przypomniano, że 
„komunia z Jezusem Chrystusem prowadzi do celebracji Jego zbawczej 
obecności w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii” (DOK 85).

Podsumowując należy zatem podkreślić, że pełne zrealizowanie po
stawionego przed katechezą zadania doprowadzenia do komunii z Jezu
sem możliwe jest tylko przez liturgię. Przekonanie to wymaga nieustan
nego ukazywania katechizowanym znaczenia liturgii i sakramentów, 
a także wychowywania ich do „modlitwy, dziękczynienia, czynienia po
kuty, odmawiania modlitw z ufnością, do ducha wspólnoty, właściwego 
zrozumienia symboliki, ponieważ wszystko to jest konieczne do praw
dziwego życia liturgicznego” (DOK 85).

Ponadto działania odsłaniające przed katechizowanymi znaczenie li
turgii i sakramentów w życiu chrześcijańskim nie m ogą sprowadzać się 
do przekazywania samych informacji o ich znaczeniu. Ważne jest i to, by 
same wspólnoty chrześcijańskie doceniały znaczenie oraz potrzebę „kar
mienia się z podwójnego stołu” «stołu Słowa Bożego i stołu Ciała Pań
skiego». Ewangelia i Eucharystia są stałym pokarmem pielgrzymującego 
do domu Ojca. Działanie Ducha Świętego sprawia, że dar «komunii» i za
danie «posłania» pogłębiają się i ożywiają w sposób coraz bardziej inten
sywny” (DOK 70). Tym samym celom dojrzewania w wierze ma służyć 
uczenie katechizowanych modlitwy. Podobnie jak udział w  życiu sakra
mentalnym, tak też życie modlitwy winno uświadamiać wierzącym, że życie 
sakramentalne oraz modlitwa wspierają ich w wędrówce do świętości, lecz 
także do wspólnoty chrześcijańskiej jako takiej.
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