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R E C E N Z JE

Zielfelderplan. Niemniej relacjonowane opracowanie doskonale ukazuje kieru
nek poszukiwań teoretyków nauczania religii w szkole. Oczywiście, nasza kate
cheza służy nieco innym celom, inne m usi mieć założenia. Ciągle jednak po
zostaje otwarte pytanie, czy nie w inniśm y wyraźniej uwzględniać w naszej
katechezie problemy ludzkie. Dlatego powyższą pozycję można polecić w ykła
dowcom katechetyki, wizytatorom diecezjalnym, jak również autorom podręcz
ników.
ks. Jan Charytański SJ, Warszawa
Gottes Geist in dieser Welt. Zur Vorbereitung auf die Firmung, Freiburg—
Basel—Wien 1974, wyd. 8, Verlag Herder, s. 47.
Omawiana książeczka stanowi podręcznik dla dzieci przygotowujących się
do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jedno z poprzednich wydań było już
om awiane w kwartalniku 1. Toteż ograniczymy się przede wszystkim do uka
zania zasadniczych różnic między starym a nowym wydaniem. Przede w szyst
kim znika całkow icie nawiązywanie do pragnienia dojrzałości u młodych.
Zmniejsza się również eksponowanie osoby Ducha Świętego. W ystępuje nato
m iast wyraźniej osoba Syna Bożego, a przede wszystkim na pierwsze m iejsce
w ysuw a się rzeczywistość Kościoła i ściślejszy z nim związek bierzmowanych.
Dzięki tym zmianom bierzmowanie ukazuje się wyraźniej jako sakrament
Kościoła, a nie tylko jednostki. Zgodnie z aktualną tendencją w e współczesnej
katechezie w iele m iejsca poświęca się ludzkim i religijnym doświadczeniom
młodzieży. Z nowym i elem entam i autorzy podręcznika potrafili szczęśliwie
połączyć dawne akcenty, położone przede w szystkim na odpowiedzialności
bierzmowanego, podejmowanej w Kościele dla służby ludziom. Zmiany do
strzeżone w nowym wydaniu znajdują sw e w ytłum aczenie w konstytucji
apostolskiej P a w ł a VI, jak również w odnowionych obrzędach bierzm owa
nia. Tę niew ielką książeczkę można polecić wszystkim katechetom, przede
wszystkim autorom podręczników i programów. Można ją również wykorzystać
w przygotowaniu nauk rekolekcyjnych przed bierzmowaniem.
ks. Jan Charytański SJ, Warszawa
Roman MENSING (wyd.), Firmkatechesen. Anregungen und Arbeitsmaterial
zur Vorbereitung der Firmung in der Pfarrgemeinde. Mainz 1974, M atthias—
Grünewald—Verlag, s. 68.
Nowe ustaw ienie celów, zadań i form nauczania w szkołach RFN zwró
ciło uwagę katechetów Niem iec Zachodnich na konieczność wypracowania od
powiednich form dla katechezy parafialnej, nastawionej przede wszystkim na
przygotowanie sakramentalne. Omawiana pozycja stanowi w łaśnie próbę ka
techezy parafialnej. Opracowali ją katecheci dekanatu Hamm w latach
1970—1972. Przygotowanie do bierzmowania w ypełnia czas siedmiu tygodni.
Dla dziecka przewiduje się kolorowe stronice, rozdawane po przeprowadze
niu katechezy, a przeznaczone do pracy samodzielnej w form ie testów. Treść
testów podana jest w podręczniku dla katechety, w łaśnie omawianym. W za
sadzie autorzy przewidują siedem tem atów, dodają jednak jeszcze dwa uzu
pełniające. Nacisk został położony na budzenie odpowiedzialności w św iecie
oraz na podejm owanie zadań w e wspólnocie lokalnej. Zgodnie z tendencjam i
współczesnej pedagogiki religijnej w RFN dużo uwagi poświęcają autorzy
omówieniu celów poszczególnych jednostek tem atycznych. Jak na katechezę
parafialną w ydaje się jednak, że zbyt w ielki nacisk położono na takie zagad
nienia jak troski i zadania współczesnego świata, konflikty, pokój, a zbyt mało
m iejsca znajdują zagadnienia bardziej teologiczne. Na przykład całą liturgię
1 Por. Collectanea Theologica 40(1970) z. 2, 213—214.

