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Form acja nauczycieli religii katolickiej w Polsce
Dzieło katechezy wymaga od Kościoła intensywnej form acji katechistów1.
Także na tym polu przyświeca nam przykład Chrystusa, Podczas swojej dzia
łalności Jezus zajm ował się przede wszystkim form owaniem tych, którzy mieli
głosić całemu światu Jego orędzie. Poświęcał wiele czasu na nauczanie rzesz,
ale jeszcze więcej przeznaczył na form ację swoich uczniów. Chciał, aby prze
bywali zawsze przy Nim, by wpoić im praw dę swojego orędzia nie tylko słowa
mi, ale także poprzez przykład własnego życia (...). Idąc za przykładem M i
strza, Kościół przywiązuje wielką wagę do form acji tych, których zadaniem
je s t nauczanie praw dy objawionej“2. Takimi słowami Jan Paweł II rozpoczął
rozważanie, wygłoszone w czasie środowej audiencji generalnej, 6 III 1985
roku. Przemówienie to poświęcił w całości formacji katechetów, podkreślając
jej potrzebę i konieczność, zwracając uwagę na istotne jej rysy. W świetle tych
słów warto zastanowić się, przed jakim i wyzwaniami staje dzisiaj formacja
katechetów, używając zaś języka prawa oświatowego - nauczycieli religii ka
tolickiej.
We współczesnym świecie obserwujemy konieczność permanentnego do
kształcania się. Spowodowane jest to m.in. tym, że następuje wciąż niezwykle
szybki rozwój techniki. Obejmuje on wszystkie dziedziny nauki i życia, nie po
mijając samego człowieka. Człowiek dzisiejszy zmuszony jest do ciągłego do
skonalenia, rozwoju, słowem kształcenia się. Nie może zatrzymać się w miejscu,
jeżeli chce liczyć się w swoim środowisku zawodowym. Ciągle pojawiają się
nowe kierunki studiów, kursy, szkolenia, doskonalenia zawodowe, adresowane
do ekonomistów, informatyków, nauczycieli różnych dziedzin. Rzeczywistość
szybko się zmienia. Kiedyś człowiek uczył się do 20 roku życia i potem mocą
zdobytej wiedzy mógł pracować całe życie. Dzisiaj jest to niemożliwe. Ot, taki
zegarmistrz: kiedyś mechanik precyzyjny, dzisiaj musi się znać na elektronice,
jeśli chce mieć klientów; ot mechanik samochodowy, dziś musi się znać na kom
puterach, ponieważ bez tej umiejętności nie wykona najprostszego przeglądu
1 Katecheci w e W łoszech nazywani są katechistami - przyp. aut. Por. R. Murawski, K atecheza
w ujęciu Jana P a w ia II, red. J. Zimny, Sandomierz 2004, s. 11.
2 Jan Paweł II, F orm acja katechistów. K atech eza środow a (6 III 1985), w: Jan Paweł II, Wierzę
w B oga O jca Stw orzyciela, Vaticano 1987, s. 30.
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samochodu, który pełen jest elektroniki; ot taki fotograf, dziś bez umiejętności
cyfrowej obróbki zdjęć nie jest w stanie pracować w swoim zawodzie. Szcze
gólną grupą osób, których kształcenie, doskonalenie i rozwój osobowy nie może
ominąć, są katecheci. M ożna nawet rzec, że są oni szczególnymi adresatami
tego kształcenia. Szczególnymi, ze względu na wyjątkową misję, wszak kate
cheta to osoba, która w imieniu Kościoła dokonuje chrześcijańskiego wtajem
niczenia, kształci i wychowuje, przeżywa i głosi doświadczenie Ewangelii,
urzeczywistniające się w Kościele, jest świadkiem wiary Kościoła, a to wszyst
ko w oparciu o odpowiednie przygotowanie teologiczno-pedagogiczno-dydaktyczne3. Przemiany dotykające współczesnego człowieka sprawiają, że tym
bardziej trzeba się dokształcać, aby umieć odwieczne prawdy głosić współczes
nym językiem.
Potrzeba permanentnego kształcenia się ma, w przypadku katechetów, swój
własny charakter. Wydaje się, że jak najbardziej uzasadnione jest stosowanie
określenia specyficznego dla tej grupy osób, a mianowicie terminu formacja.
Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa: form atio oznaczającego kształtowa
nie, utworzenie, wywieranie trwałych wpływów jednej osoby czy grupy na oso
bowość innego człowieka, w celu ukształtowania w nim określonych postaw
i umiejętności4. Mówiąc o postawie, należy mieć na myśli coś, co istnieje przed
działaniem, rozumianym ja ko gest zewnętrzny, czyli w pewien sposób j e przygo
towuje i poprzedza, wpływa na nadanie mu intencji i stylu zachowania5. Zaś
przez umiejętność należy rozumieć nabycie, poprzez właściwe studiowanie
i ćwiczenia, wymaganej wiedzy i zdolności do realizowania jej w praktyce. Za
tem opierając się na powyższej etymologii słowa form acja, można stwierdzić, że
formacja katechety jest kształceniem w nim określonych postaw i umiejętności,
niezbędnych do posługi katechetycznej w Kościele6. Uszczegółowienia definicji
formacji katechety dostarcza ks. S. Kulpaczyński, który stwierdza, że jest to pro
ces zmierzający do ukształtowania osobowości katechety - dojrzałej, służebnej,
dialogicznej, twórczej i zdolnej do wspólnotowej pracy katechetycznej1. Zbadaj
my zatem, czego Kościół w swych katechetycznych dokumentach naucza na
temat formacji katechetów.

3 A. K iciński, Poszukiw anie tożsam ości katechety osób szczególnej troski, „Katecheta” 2005, nr 7-8,
s. 11.
4 A. K iciński, W spółczesna fo rm a c ja katechetów , „Roczniki T eologiczne” 2005, z. 6, s. 118.
5 A. Cencini, A. Manenti, P sych ologia a fo rm a c ja , Warszawa 2002, s. 77.
6 Por. M. Paluszkiew icz, K atech izacja szkolna w diecezji siedleckiej w latach 1990-2005. Stu
dium katechetyczne na p o d sta w ie badań w ybranych gru p katechetów , Lublin 2007, mps, s. 25.
7 S. K ulpaczyński, F orm acja katechetów, EK, t. 5, s. 389n.
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1. Prezentacja dokumentów katechetycznych Kościoła na temat
formacji
Pierwszym posoborowym dokumentem katechetycznym podejmującym zagad
nienie formacji katechetów była Ogólna instrukcja katechetyczna (1971 ), w któ
rej czytamy, iż form acja katechetów to zadanie niezmiernie ważne (...), a obej
muje wszystkich katechetów, zarówno świeckich, ja k i osoby zakonne*.
Wśród sześciu katechez Jana Pawła II o katechezie, wygłoszonych od 5 X I I 1984
do 6 XII 1985 roku, stanowiących wprowadzenie do nowego cyklu rozważań
katechetycznych, papież poruszył zagadnienie formacji katechetów. Stanowi
ono uzupełnienie adhortacji Catechesi tradendae, w której brak jest odrębnego
rozdziału na ten temat9. Formacja, o której mówi papież, powinna objąć dusz
pasterzy oraz tych wszystkich, którzy m ają jakiś udział w kościelnej misji
nauczania, zarówno tych, którzy tej posłudze oddają się w pełnym wymiarze,
zawodowo, jak i tzw. woluntariuszy. Szczególnego znaczenia nabiera formacja
katechetów w krajach, gdzie brak jest kapłanów, a katechetom powierza się kie
rowanie wspólnotami kościelnymi. Papież wymienił w swym przemówieniu
dwa rodzaje formacji: doktrynalną i metod pedagogicznych. Nie omówił bliżej
tej ostatniej, natomiast wytyczył ogólne linie postępowania dla formacji doktry
nalnej katechetów. Powinna ona zapewnić solidną znajomość doktryny wiary,
przygotować do wiernego przekazywania orędzia wiary w świecie światopoglą
dowo pluralistycznym, pogłębiać własną wiarę katechety, rozwijać ducha misyj
nego10.
W kolejnym dokumencie katechetycznym, jakim jest Dyrektorium ogólne
o katechizacji (1997), znajdujemy cały rozdział poświęcony formacji katechetów.
Jest on zatytułowany: Formacja do posługi katechetycznej. W dokumencie tym
omówione zostało znaczenie, cele i natura formacji katechetów11, wskazane są
kryteria inspirujące formację katechetów12, ponadto jej wymiary i środowiska13.
Zagadnienie formacji katechetów w polskiej rzeczywistości szeroko podej
muje Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (2001). Doku
ment omawia podstawowe wymiary formacji14, precyzuje odpowiedzialnych za
8 DCG 115.
9 R. Murawski, K atech eza w ujęciu Jana P a w ła II, dz. cyt., s. 11.
10 Tamże, s. 14.
11 DOK 234-236.
12 DOK 237.
13 DOK 238-252.
14 PDK 149-152.
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formację katechetyczną15, pogłębia istotne elementy tej formacji16 oraz określa
wyzwania, jakie stoją przed katechetami w aspekcie awansu zawodowego i sy
tuacji prawnej w szkole17.
Zagadnienie formacji katechetów znalazło się w centrum uwagi wielu teolo
gów, czego dowodem są liczne publikacje18.
Dyrektorium ogólne o katechizacji, wymieniając kryteria wpływające na for
mację katechetów, zauważa, że winna ona uwzględnić aktualne uwarunkowania
duszpasterskie danej chwili19. Oznacza to, iż w formacji katechetów należy
uwzględnić sytuację duszpastersko-katechetyczną danego kraju. Stąd trzeba
nam teraz zatrzymać się nad formacją katechetów w polskiej rzeczywistości.
Uczynimy to w świetle wskazań Dyrektorium katechetycznego Kościoła kato
lickiego w Polsce.

2.
Formacja katechetów w świetle
Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego zwraca uwagę na potrzebę
rzetelnego przygotowania katechetów do pełnienia posługi katechetycznej. Sta
nowisko wyrażone w tym dokumencie odnośnie do formacji katechetów cechuje
personalizm, a więc Dyrektorium podkreśla, że skuteczność katechezy jest za
leżna od osobowego oddziaływania20. Polskie Dyrektorium, w duchu Dyrekto
rium ogólnego o katechizacji, odcina się od pojmowania formacji jako doskona
15 PDK 153n.
16 PDK 155-157.
17 PDK 158n.
18 Por. J. Bagrowicz, Form acja katechetów w św ietle dokum entów K ościoła, „Ateneum Kapłań
skie” 1994, z. 513-514, s. 215-226; F orm acja katechetów , red. M. M ajewski, Kraków 1990; A. K i
ciński, P oszukiw anie tożsam ości katechety osób szczególn ej troski, art. cyt., s. 10-19; A. Kiciński,
W spółczesna fo rm a c ja katechetów , art. cyt., s. 109-125; S. Łabendowicz, P erm anentna edukacja
i fo rm a c ja katechetów , w: D ydaktyka katechezy, red. J. Stała, Tarnów 2004, cz. I, s. 303-337;
S. Łabendow icz, F orm acja katechetów w edłu g D yrektorium ogólnego o katechizacji, w: K ateche
z a K o ścio ła w św ietle D yrektorium ogólnego o katechizacji, red. A. Hajduk, Kraków 1999, s. 133-154; S. Łabendowicz, F orm acja katechetów w dokum entach K ościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej p o Soborze Watykańskim II, Sandomierz 1997; R. Szew czyk, Tożsam ość katechety
w św ie tle dokum entów K ościoła w latach 1965-1991, Warszawa 1996; P. Tomasik, F orm acja w y
ch ow aw ców katolickich. U w agi o przygotow an iu kleryków do p ra c y nauczyciela religii, „Kateche
ta” 2005, nr 3, s. 4-22.
19 DO K 237.
20 PDK 149.
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lenia narzędzi pracy21. Polskie Dyrektorium, podobnie jak Dyrektorium ogólne
0 katechizacji nie używa sformułowania, rozróżniającego formację podstawową
katechetów od permanentnej, niemniej należy przyjąć, że wskazania Dyrekto
rium odnoszą się przede wszystkim do tych, którzy już są katechetami. Taki też
jest cel naszej refleksji, w której chodzi o formację nauczyciela religii katoli
ckiej.
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce akcentuje dwa
kierunki formacji, wywodząc je z zadań, które stoją przed katechezą, a są nimi:
chrystocentryczny i eklezjalny wymiar formacji katechetycznej. Skoro katecheta
ma prowadzić uczniów do głębokiej zażyłości z Chrystusem, to sam winien
trwać z Nim w głębokiej zażyłości. Skoro zaś katecheta głosi Chrystusa nie
w swoim imieniu, ale z mandatu Kościoła, to winien być człowiekiem Kościoła
1 utożsamiać się z nim22.
Polskie Dyrektorium, w duchu Dyrektorium ogólnego o katechizacji, precy
zuje kiyteria, które winny przenikać formację katechetów polskich. Pierwszą
inspiracją wskazywaną przez polskie Dyrektorium jest formacja katechetów dla
potrzeb ewangelizacyjnych w danej chwili historycznej, uwzględniająca jej war
tości, wyzwania i braki. Aby Kościół i jego katecheza mogła sprostać tym zada
niom, potrzebni są katecheci obdarzeni głęboką wiarą, wyrazistą tożsamością
chrześcijańską i eklezjalną. Drugą inspiracją ukazaną przez dokument jest
uwzględnienie w formacji pojęcia katechezy, zgodnego z rozumieniem Kościo
ła. Należy bowiem tak formować katechetów, aby byli oni w stanie przekazać
nie tylko nauczanie, lecz także integralną formację chrześcijańską, rozwijającą
zadanie wtajemniczenia, kształcenia i wychowania. Należy zadbać, aby kateche
ci byli równocześnie nauczycielami, wychowawcami i świadkami. Trzecią inspi
racją podawaną przez polskie Dyrektorium jest przygotowanie takich kateche
tów, którzy byliby w stanie przedstawić katechezę pełną i kompletną, łączącą
harmonijnie ortodoksję z ortopraksją. Czwartą sugestią jest podkreślenie spójno
ści między pedagogią ogólną formacji katechetów i pedagogią specyficzną dla
posługiwania katechetycznego, gdyż dużą trudnością byłoby dla katechety za
prezentowanie wrażliwości, której wcześniej nie wypracowałby w trakcie włas
nej formacji23.
Z powyższego przedstawienia kryteriów inspirujących formację katechetów,
Dyrektorium, uwzględniając polskie uwarunkowania, zwraca uwagę na związek
jakości i dynamizmu formacji katechetów z działaniami duszpasterzy, a zwłasz
21 Por. DO K 234.
22 PDK 150. Por. DO K 235.
23 PDK 151.
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cza proboszcza parafii. Podkreśla także, iż należy wypracować odpowiednie li
nie form acji katechetycznej dla poszczególnych kategorii katechetów: dzieci,
młodzieży, osób niepełnosprawnych. Dla skutecznej formacji nie bez znaczenia
jest stały przepływ informacji do katechetów, w zakresie ukazujących się aktów
prawnych. Nieocenione w ydają się tutaj wszelkiego rodzaju fachowe pisma
katechetyczne, z „Katechetą” na czele, także biuletyny diecezjalne i strony inter
netowe. Dyrektorium wśród szczególnych elementów formacji katechetów pol
skich wspomina formację do podjęcia różnych form pracy katechetycznej w pa
rafii24.
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, podejmując za
gadnienie podmiotów odpowiedzialnych za formację katechetów, wymienia
oprócz Kościoła także szkołę. Może ona być pomocna dla formacji katechety
poprzez działalność pedagogiczno-dydaktyczną. Dokument Episkopatu Polski
wymienia tutaj osobę doradcy metodycznego w zakresie katechezy, jako tego,
który sam uformowany dydaktycznie, teologicznie i katechetycznie, w imieniu
Kościoła będzie współrealizował odpowiedzialność za formację katechetów25.
Jednak zasadnicza troska o formację katechetów według Dyrektorium spoczywa
■na Kościele. Omawiany dokument wyróżnia dwa miejsca realizacji tej odpowie
dzialności: są nimi diecezja i parafia. Kościół diecezjalny powinien, w ramach
wywiązywania się z odpowiedzialności za katechezę, podejmować, programo
wać i koordynować stałąform ację katechetów oraz poszukiwać je j nowych form .
Każda diecezja winna mieć diecezjalny plan katechetyczny, którego istotnym
elementem jest formacja stała katechetów26. Dyrektorium wyróżnia też parafię
jako miejsce formacji katechetów. Inspiratorami tej formacji, opartej o brater
skie spotkania, odczyty, konferencje, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje,
winni być duszpasterze, a zwłaszcza proboszczowie. Dokument zwraca uwagę,
że tego typu spotkania w parafii okazują się wręcz konieczne dla wspólnotowej
form acji katechetów i pozwalają doświadczyć życia chrześcijańskiego27.
Polskie Dyrektorium, za Dyrektorium ogólnym o katechizacji formację kate
chety ujmuje w trzech wymiarach: być, wiedzieć i umieć działać. Dyrektorium
zauważa, że form acja katechetów powinna te trzy elementy uwzględniać i har
monijnie ze sobą łączyć. Stąd też cała formacja katechety powinna opierać się na
owej triadzie i być jej podporządkowana28.
24 PD K 152.
25 PDK 154.
26 PDK 153.
27 PDK 153.
28 PDK 155.
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Spośród trzech wymiarów formacji, polskie Dyrektorium podkreśla, iż naj
ważniejszym jest być samego katechety, czyli jego wymiar ludzki i chrześcijań
ski. Chodzi bowiem o to, aby formacja pomogła mu dojrzeć jako osobie, jako
wierzącemu i jako apostołowi29. Kolejnym aspektem formacji być jest pomoc
w dojrzewaniu wiary katechety. Jak stwierdza Dyrektorium ogólne o katechiza
cji, celem formacji katechety w dziedzinie dojrzałości wiary powinna być tro
ska o to, aby katechizacja żywiła i karmiła wiarą katechety, sprawiając jego
wzrost ja ko wierzącego™. Celem więc formacji katechety jest umocnienie kate
chety w wierze, którą będzie następnie przekazywał z autentycznym przekona
niem i zgodnie z nauką Kościoła. Ostatnim elementem składowym formacji być
katechety, podawanym przez polskie Dyrektorium, jest ożywienie świadomości
apostolskiej katechety. Dlatego powinien on znać i w miarę możliwości włą
czać się w plan ewangelizacyjny własnego Kościoła diecezjalnego i parafii31.
Formacja katechety ma doprowadzić do zharmonizowania go ze świadomością,
jak ą Kościół ma odnośnie do swojej misji. Stąd też cała działalność katechety
powinna być ukierunkowana na włączanie się i wypełnianie misji Kościoła
w świecie.
Jednak dla wypełnienia tej doniosłej misji nie wystarczy, aby wybrana osoba
osiągnęła jedynie dojrzałość ludzką. Musi ona posiadać odpowiedni zasób wy
maganej wiedzy. Stąd też polskie Dyrektorium po wymiarze formacji być kate
chety wymienia wymiar wiedzieć. Ten aspekt formacji katechety jest konieczny,
aby katecheta mógł wypełnić swoje zadanie, bowiem musi on wiedzieć, to zna
czy znać dobrze orędzie Boże, które przekazuje, adresatów, do których to orędzie
kieruje oraz kontekst społeczny, w jakim przekaz katechetyczny ma miejsce32.
Formacja katechety, której celem jest gruntowne zapoznanie go z orędziem Bo
żym, dokonuje się poprzez formację biblijno-teologiczną. Ten rodzaj formacji
ma dostarczyć katechecie organicznej znajomości orędzia chrześcijańskiego
skupionego wokół centralnego misterium wiary, czyli Chrystusa33.
Zadaniem formacji katechety jest również poznanie adresatów orędzia Boże
go oraz kontekstu społecznego, w którym ma miejsce przekaz katechetyczny.
Ten cel realizowany jest poprzez humanistyczną formację katechetów, a zwłasz
cza znajomość psychologii i socjologii34. Szerzej to zagadnienie rozwinięte jest

29 PDK 155.
30 DO K 239.
31 Por. DOK 239.
32 PDK 155.
33 Por. DOK 240.
34 PDK 155.
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w Dyrektorium ogólnym o katechizacji, które wskazuje, że w przypadku psy
chologii wskazane jest, aby katecheta zapoznał się przynajmniej z dynamizmami psychologicznymi, które poruszają człowieka, ze strukturą osobowości,
z potrzebami i najgłębszymi dążeniami serca ludzkiego, z psychologią rozwo
jo w ą i etapami życia ludzkiego, z psychologią religijną, z doświadczeniami,
które sprawiają, że człowiek otwiera się na misterium i na to, co święte. Pozna
nie zalecanej wiedzy psychologicznej sprawi, że katecheta potrafi umiejętnie
motywować uczniów do wysiłku uczenia się i realizowania wartości z nimi
związanych. Jego uczniowie będą zdolni samodzielnie wyrażać osobiste sądy
i opinie. Będzie umiał konsekwentnie gratyfikować każde sukcesy edukacyjne
uczniów, wspierać i dodawać otuchy uczniom w sytuacjach dla nich trudnych,
jasno określać swoje oczekiwania, wymagania oraz kryteria oceniania za po
stępy w nauce i zachowaniu, scalać uczniów w jeden zgrany zespół, tworzyć
klimat bezpieczeństwa, więzi grupowych, solidarności i lojalności. W przy
padku zaś nauk społecznych Dyrektorium ogólne o katechizacji stwierdza, że
zapew niają one poznanie kontekstu społeczno-kulturowego i zaznacza, że jest
konieczne, aby w formacji katechety dokonano oceny warunków socjologicz
n y c h , kulturalnych i ekonomicznych po to, aby można było ustalić, w jakim
zakresie te elementy życia społecznego m ogą mieć wpływ na skuteczność
ewangelizacji35.
Trzecim wymiarem formacji katechetycznej, obok wymiarów być i wiedzieć,
jest umieć działać. Co z tego, jeśli katecheta osiągnie wysoki poziom dojrzałości
ludzkiej, w stopniu doskonałym przyswoi wymagany zakres wiedzy doktrynal
nej, jeśli nie będzie potrafił właściwie przekazać wiedzy, podzielić się nią z katechizowanymi? Katechecie potrzebna jest umiejętność działania, dzięki której
to, co osiągnął w procesie formacyjnym, może zaowocować pożytkiem dla in
nych. Stąd też w programie kształcenia katechety nie może zabraknąć elementu
dydaktycznego36. Polskie Dyrektorium przypomina, iż katecheza, jako akt ko
munikacji międzyludzkiej, wymaga od katechety zdobycia wiedzy z zakresu
metod i środków komunikacji poprzez studium pedagogiki, dydaktyki i kate
chetyki37. Komunikacja to dialog, dlatego formacja ma nauczyć umiejętności
dialogu, ale również otwarcia na wartości, które partner dialogu przynosi. Nauki
wychowania i komunikacji wprowadzają w wymiar umieć działać w formację

35 DO K 242.
36 M. Paluszkiew icz, K atech izacja szkolna w diecezji siedleckiej w latach 1990-2005. dz. cyt.,
s.l54n n .
37 PDK 155.
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pedagogiczną, dzięki której katecheta stanie się pedagogiem, czyli tym, który
ma wychowywać38.
Form acja katechetów jest procesem złożonym i długotrwałym, wiążę się
z dojrzałością osobow ą człowieka, która nie je s t nigdy zam knięta i stale wy
maga doskonalenia*9. Każda zdolność ludzkiego działania, aby była ciągle
skuteczna, musi być stale doskonalona i rozwijana. Dotyczy to również zdol
ności bycia dobrym katechetą. Form acja ta prowadzona w w ym iarach być,
wiedzieć i umieć działać osiąga swój szczyt, gdy katecheta, katechizując innych,
najpierw katechizuje siebie40, co oddaje istotę formacji stałej katechetów
w sposób pełny.
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce zaznacza, że za
stałą formację katechetów, która powinna odznaczać się systematycznością, od
powiedzialna jest każda diecezja. Kościół diecezjalny, zgodnie z przysługujący
mi mu uprawnieniami, zobowiązany jest do podejmowania, programowania
i koordynowania stałej formacji katechetów oraz do poszukiwania nowych form,
które by uwzględniały aktualną sytuację nauki katechezy w szkole. Dyrektorium
jest zdania, że każda diecezja winna mieć diecezjalny plan katechetyczny, które
go istotnym elementem jest formacja stała katechetów41. Dlatego w duchu tych
słów poniżej zostaną zaprezentowane doświadczenia Kościoła krakowskiego na
temat formacji katechetów świeckich i sióstr zakonnych.

3. Z doświadczeń formacji katechetów
w archidiecezji krakowskiej
Powrót nauczania religii do polskiej do szkoły, który dokonał się 1 IX 1990
roku, spowodował, iż bardzo zwiększyła się liczba katechetów, zwłaszcza świec
kich. W archidiecezji krakowskiej katechizacja była dobrze zorganizowana. Od
bywała się we wszystkich parafiach. W roku szkolnym 1989/90 zajmowało się
nią bezpośrednio 1455 katechetów, w tym 52 świeckich. Po 17 latach liczba
świeckich katechetów wzrosła aż do 505 osób, co obrazuje poniższa tabela42:

38 Por. DOK 244.
39 Por. Szew czyk, Tożsamość katechety w św ie tle dokum entów K o ścio ła w latach 1965-1991, dz.
cyt., s. 81.
40 PDK 157.
41 PDK 153.
42 P erspektyw y katechizacji na progu N ow ego Tysiąclecia, w: A rchidiecezja K rakow ska na p rz e ło 
m ie tysiącleci, red. S. Koperek, S. Szczur, M. Leśniak, B. M ielec, Kraków 2004, s. 169.
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Liczba katechetów w archidiecezji krakowskiej:
Rok szkolny

księża

siostry

świeccy

Razem

1989/1990

1091

312

52

1455

1990/1991

1023

272

68

1363

1992/1993 (po podziale archidiecezji)

814

258

218

1290

2006/2007

741

227

508

1476

Gwałtownemu zapotrzebowaniu szkół na katechetów, przygotowanych od
strony intelektualnej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, towa
rzyszyła świadomość, że tak, jak nie można wykształcić mechanika, malarza czy
lekarza raz na całe życie, tak samo nie można raz na zawsze wykształcić kate
chety. Stąd dla nowych katechetów równolegle tworzone były struktury umożli
wiające ich dokształcanie i formację.
Początki troski Kościoła krakowskiego o katechetów - w zdecydowanej
większości księży i sióstr - sięgają lat siedemdziesiątych, kiedy to zostały powo
łane Kursy katechetyczne - sierpniowe spotkania wszystkich katechizujących,
dziś zwane Sierpniowymi dniami katechetycznymi.
Po powrocie religii do szkół te Sierpniowe dni katechetyczne pozostały jako
punkt wyjścia formacji katechetów. Natomiast od roku szkolnego 1990/1991
wprowadzone zostały dla katechetów świeckich trzydniowe rekolekcje zamknię
te, a od roku 1993/1994 - pierwsze dni skupienia z warsztatami dydaktycznymi.
Po pięciu latach od powrotu religii do szkół bp K. Nycz wystosował do każdego
katechety list, ustalając minimum formacyjne, którego archidiecezja oczekuje
od każdego katechety świeckiego i siostry.
Aktualne wymagania odnośnie do formacji sióstr i katechetów świeckich43
określa list kard. S. Dziwisza do katechetów, ustalający podstawowe zasady for
macji katechetów w archidiecezji krakowskiej44. Są one następujące:
- udział w Sierpniowych dniach katechetycznych, które m ają na celu przygo
towanie do roku szkolnego przez podejmowanie aktualnych wyzwań kate
chetycznych i wyznaczenie najważniejszych kierunków działań kateche
tycznych;

43 K sięża-katecheci mają od roku 1998 w łasn ą formację. Z osobami odpowiedzialnym i za forma
cję duchownych katechetów ma m iejsce ścisła współpraca. Formacja księży-katechetów ma cha
rakter duchowo-dydaktyczny.
44 W ydział Duszpasterstwa D zieci i M łodzieży, Kom unikaty - rok szkoln y 2007/2008, Kraków
2007, s. 3 ln.
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- udział w trzech dniach skupienia (jesienny, zimowy i wiosenny) realizowa
nych w ciągu roku. Celem tych dni skupienia jest integracja katechetów po
przez regularne spotkania w mniejszych grupach, tzw. rejonu (jest ich 8),
wymiana doświadczeń, wspólna modlitwa;
- uczestniczenie w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych.
Na owoce troski o formację katechetów w archidiecezji można zatem popa
trzyć z perspektywy minionych kilkunastu lat. Pozwala to na sformułowanie
wniosków w postaci pewnych osiągnięć, i niestety, także braków.
Niewątpliwie osiągnięciem jest głęboka świadomość potrzeby formacji i spot
kań. Wielu katechetów, przyjeżdżając na rekolekcje, dzieli się wypowiedziami
nauczycieli, którzy wyjazd katechety na rekolekcje komentują, że wam to do
brze, ktoś o was myśli i coś dla was organizuje. Ponadto w zdecydowanej więk
szości parafii istnieją regularne spotkania katechetów i duszpasterzy. Niestety,
najczęściej o charakterze raczej organizacyjnym, wokół trudności w pracy
z młodzieżą, mniej ku pogłębieniu formacyjnemu, tak jak to sugeruje Dyrekto
rium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Od kilku lat, w duchu pol
skiego Dyrektorium, organizowane są warsztaty i dni skupienia adresowane do
poszczególnych katechetów, zwłaszcza do katechetów uczących w szkołach spe
cjalnych. W spółpraca Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i M łodzieży z M ało
polskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz z Wydziałem Teologicznym
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uprawnia do wystawiania kate
chetom zaświadczenia o udziale w dokształcaniu, co jest cenne dla ich awansu
zawodowego.
Polskie Dyrektorium zwraca uwagę na znaczenie komunikacji z katechetami.
Znakomity sposób przepływu informacji do katechetów zapewnia wydawany co
miesiąc „Biuletyn Duszpasterski”, gdzie są zamieszczane aktualności kateche
tyczne. Otrzymuje go każdy katecheta. Raz w roku wydawane są tzw. Komuni
katy na rok szkolny, zawierające wszystko to, co z katechetycznego punktu wi
dzenia jest ważne dla katechetów (m.in. terminy formacji, warsztaty metodyczne,
propozycje duszpasterskie na poszczególne etapy edukacyjne, pomoce dydak
tyczne dla katechezy w szkole i parafii, dokumenty prawa oświatowego, propo
zycje planu awansu zawodowego na poszczególne stopnie, itd.). Niezwykle
ważną rolę pełni w szybkim komunikowaniu z katechetami strona internetowa
Wydziału.
Koordynacją formacji katechetów zajmuje się Wydział Duszpasterstwa
Dzieci i Młodzieży, który został zobowiązany nie tylko do troski o szkolną
katechezę, ale także do koordynowania wszystkich działań duszpasterskich,
adresowanych do dzieci i młodzieży. U źródeł tego stoi idea, iż duszpasterstwa
dzieci i młodzieży nie można ograniczyć do jednego środowiska, jakim jest
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szkoła, ale należy dążyć do współdziałania wszystkich środowisk, w których
dokonuje się wychowanie w wierze młodego pokolenia. Chcąc ożywić kontak
ty katechetów z parafią, określone zostało pewne minimum zaangażowania
katechetów w duszpasterstwo w parafii, konieczne do aktualizacji misji kano
nicznej45.
Ważnym czynnikiem w dobrym funkcjonowaniu formacji jest jej dofinanso
wanie przez parafie tak, aby koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji były
w jak najmniejszym stopniu ponoszone przez katechetów. Należy się cieszyć, iż
parafie w zdecydowanej większości odpowiadają pozytywnie na apele o dofi
nansowanie formacji katechetów.
Współpraca Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży ze szkołami ukła
da się dobrze. W celu pomocy katechetom w staraniach o uzyskanie zgody na
udział w rekolekcjach, Wydział pisze pisma do dyrekcji szkół, prosząc o umoż
liwienie udziału w doskonaleniu zawodowym. Jest to podyktowane tym, iż
ukształtowała się praktyka, że rekolekcje rozpoczynają się w czwartek wieczo
rem i trwają do niedzieli włącznie. Stąd jest ta prośba o zwolnienie ze szkoły.
Powyższe prośby są przez szkoły respektowane. Dyrekcje szkół uznają logikę
- argumentacji, że historyk podnosi swe kwalifikacje idąc do muzeum, historyk
sztuki na wystawę, nauczyciel wychowania fizycznego udając się na salę gimna
styczną, zaś katecheta uczestnicząc w rekolekcjach.
Dokształcanie katechetów w czasie rekolekcji realizowane jest w trzech wy
miarach: być (formacja duchowa, wyjazd do ośrodka rekolekcyjnego), wiedzieć
(wykłady, konferencje, prowadzone przez specjalistów, podejmujących jeden te
mat), umieć działać (warsztaty dydaktyczne).
Ważną rolę w formacji pełnią doradcy metodyczni w zakresie katechezy.
W archidiecezji krakowskiej jest ich 8. Opiekują się katechetami (ok. 200) ze
swojego rejonu. Zostali powołani w 1996 roku. Są to księża po podyplomowych
45 W archidiecezji obow iązuje precyzyjne rozróżnienie: skierowania od m isji kanonicznej, która
je st w ew nętrzną sprawą K ościoła i katechety. N atom iast dla szkoły w ydaw ane są skierowania na
czas określony bądź nieokreślony. M isję kanoniczną udziela się na rok, trzy lub p ięć lat. Przy
kładow o, kryteria brane pod uw agę przy przedłużaniu misji na 5 lat są następujące: kw alifikacje
- w yk ształcen ie teologiczn e, pedagogiczn e, tytuł zaw odow y, staż pracy (5 lat i w ięcej), rekolek
cje, dni skupienia i dni katechetyczne, zaangażow anie w szkole (opinia dyrektora, um iejętność
pracy z uczniam i, udział w radach pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym i ro
dzicam i, opłatek, gablotka, olim piady i konkursy, jasełka, misterium , pielgrzym ki, w ycieczk i),
w parafii (opinia księdza proboszcza, udział w spotkaniach katechetycznych, przygotow anie
i udział z dziećm i w liturgii M szy św., nabożeństw, prowadzenie grup i w spólnot parafialnych)
i w diecezji (opinia W ydziału D uszpasterstw a D zieci i M łodzieży, pom oce dydaktyczne, kate
chezy, olim piady). [W ydział Duszpasterstwa D zieci i M łodzieży, K om unikaty - rok szkolny
2 0 0 7 /2 0 0 8 , dz. cyt., s. 62].
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studiach specjalistycznych46. Oprócz zadań związanych z doradztwem meto
dycznym pełnią oni funkcje wizytatorów47.
Wśród zadań, które stoją aktualnie przed formacją katechetów archidiecezji
krakowskiej, wymienić należy większą formację społeczną. Katecheta musi znać
parafię i szkołę, ale również rodzinę, grupę rówieśniczą i sąsiedztwo, jako natu
ralne środowiska wychowujące jego uczniów. Studium nauk społecznych ma po
magać katechecie doskonalić warsztat posługi katechetycznej. Kolejne zadanie
jest związane z formacją katechetów do katechezy przyparafialnej, do towarzy
szenia w drodze ku bierzmowaniu i w przygotowaniu do odkrywania swego po
wołania. Kolejne zadanie związane jest z realizacją głębokiego życia duchowego,
poprzez życie sakramentalne i kierownictwo duchowe. Ciągle ważnym pozostaje
postulat silniejszego wiązania katechetów z parafią, gdzie katechizują.

4. Najważniejsze wnioski i postulaty
Pierwszym postulatem, istotnym dla formacji Kościoła w Polsce, jest realizo
wanie zasady, że główny ciężar odpowiedzialności za formację katechetów musi
spoczywać na Kościele. Z pewnością niektóre aspekty formacji można oddać
szkole, w niektórych trzeba ze szkołą współpracować, jednak zasadnicza część
formacji: duchowa, biblijna, teologiczna, m uszą być realizowane przez Kościół
46 Funkcjonowanie katechetycznego doradztwa w archidiecezji krakowskiej było przedmiotem
badań. Por. U. Sciurka, K atechetyczn e doradztw o m etodyczne w opinii katechetów i doradców
m etodycznych nauki religii archidiecezji krakow skiej, Kraków 2006.
47 Zakres obow iązków wizytatora rejonowego - doradcy m etodycznego nauki religii: I. Z adania
w ynikające z tytułu p ełn ien ia obow iązków w izytatora rejonow ego: 1. W izytacja katechetów (...);
2. F orm acja katechetów : organizacja 3 spotkań form acyjno-dokształcen iow ych (dni skupienia)
w ciągu roku szkolnego: je d n o spotkanie fo rm a cyjn e z wykładem : jed n o spotkanie „ opłatkow e
je d n o spotkanie w yjazdow e: w spółtw orzen ie rekolekcji d la katechetów. 3. D u szpasterstw o po n a d parafialne i parafialn e nauczycieli: inspiracje księży w zakresie anim acji du szpasterstw a dzieci
i m łodzieży; organ izacja opłatka i dni nauczyciela w w iększych ośrodkach: du szpasterstw o na
u czycieli (...). 10. Ś cisła w spółpraca z dekanalnym i anim atoram i duszpasterstw a dzieci i m łodzie
ży w zakresie p ra c y pozakatech etyczn ej (m.in. rekolekcje d la m aturzystów, uczestnictw o w p rz y g o 
towaniu m ateriałów do bierzm owania, pro w a d zen ie m łodzieży do bierzm owania, organizacja
p ielgrzym ki m łodzieży do Kalw arii). II. Zadania w ynikające z tytułu pełn ien ia obow iązków d ora d 
c y m etodycznego nauki religii: I. P row adzenie za ję ć „otw artych " ; 2. W spółpraca z dyrektoram i
szkół w dokonywaniu oceny p ra c y katechetów, koniecznego zw ła szcza do m ianowania; 3. O rgani
zow an ie d o radztw a m etodycznego i m erytorycznego w e własnych rejonach oraz spraw ow anie
opieki n a d katechetam i rozpoczynającym i p ra c ę ; 4. K oncepcyjn a p ra c a n a d sposobam i aktyw iza
cji katechezy, p rzygotow yw an ie m ateriałów katechetycznych; 5. O rganizow anie katechez p o k a zo 
w ych dla katechetów . [Wydział Duszpasterstwa D zieci i M łodzieży, K om unikaty - rok szkolny
2007/2008, dz. cyt., s. 34-36].
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diecezjalny. Wynika to ze specyfiki katechezy, iż Kościół formuje i posyła kate
chetów z misją do nauczania religii - katechezy w szkole oraz na tych samych
katechetów liczy jako na pracowników na niwie katechezy i duszpasterstwa pa
rafialnego.
Wydaje się, że minimalnym wymiarem formacji duchowej i biblijno-teologicznej katechetów w diecezjach powinny być okresowe dni skupienia, połączo
ne z wykładami i warsztatami z zakresu tematyki biblijnej, teologicznej, kate
chetycznej oraz rekolekcje zamknięte, w których uczestniczy każdy katecheta.
Uwzględniając rozróżnienie na formację osób i narzędzi, biorąc pod uwagę
chrystocentryczność i eklezjalność formacji, można za Dyrektorium mówić
o trzech wymiarach formacji katechetów: formacja ku temu by być, ku temu by
wiedzieć i ku temu by umieć działać.
Trzeci postulat dotyczy instytucjonalnych sposobów formacji katechetów
w diecezjach, które winny dobrze funkcjonować i to na jak najwyższym pozio
mie.
Dyrektorium ogólne o katechizacji, mówiąc o celu, który ma do osiągnięcia
katecheza, a którym jest komunia i zażyłość z Chrystusem, stwierdza, iż może to
•osiągnąć katecheza, mająca charakter formacji integralnej, nieredukowana do
prostego nauczania, z natury związana z całym sprawowaniem liturgii i sakra
mentów. Pierwszorzędnym zadaniem Kościoła wobec katechezy jest troska
o przygotowanie i formowanie katechetów o głębokiej wierze. Tak więc forma
cja katechetów jest czymś niezwykle ważnym, potrzebą czasu i pilną koniecz
nością.

