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P IO T R  N IT E C K I, W A R SZ A W A -W R O C Ł A W

KATECHIZM I JEGO MIEJSCE W NAUCZANIU KOŚCIOŁA

Ogłoszenie przez papieża Jan a  Pawła II w 1992 roku  nowego 
Katechizmu Kościoła Katolickiego  jest bez wątpienia jednym  z naj
ważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach Kościoła. D oku
m ent ten, językiem czytelnym dla dzisiejszego człowieka, wyraża 
i jednocześnie kształtuje wiarę K ościoła, jego sam oświadom ość, 
a także określa jego miejsce w świecie, w odniesieniu do ludzi 
niewierzących bądź wierzących inaczej. Jest zatem  dokum entem  
podstaw ow ym  dla właściwego zrozum ienia czym jest Kościół, jak a  
jest jego wiara, jakie jest jego posłannictw o i co, a raczej K to , tej 
posłudze K ościoła nadaje najgłębszy sens.

R anga tego dokum entu  sprawia iż w ostatnim  czasie podej
m ow ane są różnego rodzaju  przedsięwzięcia analizujące rozm aite 
aspekty życia K ościoła w perspektywie jego dotychczasowej praktyki 
oraz w świetle nowego katechizm u po to by wypracować nowy styl 
myślenia i m ówienia o posłudze K ościoła na progu trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. Przystępując do refleksji nad miejscem 
Żydów  i judaizm u w nowym  Katechizmie Kościoła Katolickiego  
m am y świadomość, że dotykam y tu  jednego z owych zasadniczych 
problem ów  tego typu. Jest to  jednak  problem  szczególnej natury , 
zw iązany z samymi źródłam i orędzia chrześcijańskiego zakorzenio
nego tak  m ocno w teologii Starego Testam entu, k tó ra  zawsze była 
niezwykle ważnym  elementem przepow iadania Kościoła i jest jego 
niezbywalnym dziedzictwem.

Zanim  jednak  przystąpim y do owych szczegółowych analiz 
uzasadniona jest chwila zadum y nad  podstaw ow ym  przedm iotem  
naszej refleksji, a więc nad samym katechizm em , jego tradycją i jego 
miejscem w nauczaniu Kościoła. T a podstaw ow a refleksja jest 
po trzebna nam  wszystkim: naszym  -  jak  to  określa Jan  Paweł II 
-  starszym  braciom  w wierze, k tórzy m ają praw o poznać, jak  Kościół 
wyrosły z tradycji Starego Testam entu, patrzy dziś na cały splot 
trudnych uw arunkow ań związanych z tym niezbywalnym dziedzict
wem oraz nam  samym, chrześcijanom , członkom  K ościoła posiada



jącym  łaskę wiary, że Jezus C hrystus jest podstaw ow ą treścią, 
najgłębszym sensem i całkow itym  spełnieniem katechezy Kościoła.

Now y Katechizm Kościoła Katolickiego wydaje się znakom itą 
płaszczyzną dla tego typu refleksji. Jest on bowiem, jak  stwierdza 
Ojciec święty w konstytucji apostolskiej Fidei depositum, darem  
K ościoła dla jego w iernych, dla chrześcijan innych w yznań, ale został 
on także „ofiarow any każdem u człowiekowi żądającem u od nas 
uzasadnienia nadziei, k tó ra  jest w nas (1 P 3 , 15) i pragnącem u poznać 
wiarę K ościoła katolickiego” . W  tym  kontekście uzasadnione zatem  
są pytan ia o to , czym w ogóle jest katechizm  w posłudze K ościoła; jak  
kształtow ały się na przestrzeni wieków dzieje katechizm u oraz na 
czym polega doniosłe znaczenie nowego Katechizmu Kościoła Katoli
ckiego.

Poszukując etymologicznych korzeni samego pojęcia „k a te
chizm ” , choć kojarzy się ono z p rak tyką życia chrześcijańskiego, 
natrafiam y na jego początki już w antycznej tradycji greckiej. D la 
G reków  pojęcie „katechein” związane było z ich tradycjam i ku ltu ra l
nymi, ściślej zaś z teatrem  i oznaczało troskę o to, by słowa 
wypowiadane przez ak to rów  ze sceny rozchodziły się jak  echo po 
najdalsze granice am fiteatru. W  konsekwencji zaś pojęcie „kateche
zie” oznaczało to  wszystko, co m ogło wzmocnić ów głos płynący ze 
sceny. T o  etym ologiczne wyjaśnienie dobrze oddaje najbardziej 
podstaw ow y sens katechezy w jej chrześcijańskim  rozumieniu. 
Apostołowie i ich następcy przepow iadając Ewangelię pragnęli 
bowiem, by rozprzestrzeniała się ona -  zgodnie z misyjnym posłan
nictwem C hrystusa (por. M k 16, 15) -  po najdalsze krańce świata. 
S tąd przepow iadanie swoje zaczęli określać m ianem  „katechizacji” , 
jego treść „katechezą” , a gdy zaczęto spisywać treść owego naucza
nia, zapis ten okeślano m ianem  „katechizm u” .

Sam a katecheza zatem , będąca fragm entem  działalności ew an
gelizacyjnej, jest jed n ą  z form  posługi Słowa realizow aną we wspól
nocie K ościoła, której celem jest rozbudzanie i um ocnienie wiary 
oraz pogłębianie świadom ości tego, w co się wierzy. Specyficzną 
właściwością katechezy jest przede wszystkim fakt, iż jest ona 
nauczaniem  w sposób kom pleksow y podstaw ow ych tajem nic chrześ
cijaństw a skoncentrow anym  przy tym na rzeczach najistotniejszych 
w oparciu o oficjalne M agisterium Ecclesiae i pozostaw iającym  na 
uboczu szczegółowe i dyskusyjne problem y egzegetyczne czy teologi
czne przeznaczone dla specjalistów.



W tradycji kościelnej katecheza związana jest ściśle z sak
ram entem  chrztu. W historii bądź wyprzedziła chrzest, bądź stanow i
ła jego konsekwencję. Zawsze jednak  była i jest zw iązana z tym 
podstaw owym  sakram entem  inicjacji chrześcijańskiej będącym  ze
w nętrzną form ą pozytywnej odpowiedzi człowieka na udzieloną m u 
przez Boga łaskę wiary w Jezusa Chrystusa. Skoro zaś konsekwencją 
przyjęcia łaski wiary i związanego z nią chrztu w inna być przem iana 
życia, zadaniem  katechezy jest -  obok  intelektualnego pogłębienia 
wiedzy o praw dach wyznawanej wiary -  także służba, poprzez 
wskazywanie właściwych postaw  m oralnych, m odlitwę i życie sak
ram entalne na rzecz owej przem iany, by kształtow ać w duchu wiary 
postaw y inne niż te, k tóre proponuje tak  zwany „św iat” . W  tym 
znaczeniu katecheza, gdy chodzi o jej naturę i zadania, jest czymś 
stałym  w posłudze K ościoła. Służąc człowiekowi wyznającem u swą 
wiarę i koncentrując się na  tym , co stanowi istotę owej wiary nigdy się 
ona nie zdezaktualizuje i zawsze będzie jednym  z podstaw ow ych 
zadań duszpasterskich od czasów apostolskich, poprzez czasy w spół
czesne i będzie aktualne aż do  pow tórnego przyjścia C hrystusa.

H istoria tak  rozum ianej katechezy rozpoczęła się przed prawie 
dw om a tysiącami lat w W ieczerniku Jerozolim skim , po Zesłaniu 
D ucha Świętego, od publicznego wyznania P io tra (D z 2,14-36) 
świadczącego o zm artw ychw staniu Jezusa C hrystusa, który  jest 
fundam entem  chrześcijańskiego orędzia o zbawieniu. Podstaw ow ą 
treścią pierwotnej katechezy było w związku z tym, przede wszystkim 
skoncentrow anie się na osobie Jezusa C hrystusa, Jego życiu, męce, 
śmierci i zm artw ychw staniu, co prow adziło do w yznania wiary 
w Jego Boską tożsam ość i posłannictwo. D o podstawowych elemen
tów pierwotnej katechezy chrześcijańskiej, według Listu do H ebraj
czyków, zaliczono także: konieczność odejścia od m artwych uczyn
ków, wiarę w Boga, naukę o chrzcie i wkładaniu rąk, o zmartwychws
taniu um arłych i o sądzie (H br 6, 1-2). W ścisłym związku z tymi 
praw dam i wiary m ocny nacisk kładziono również na konsekwencje 
wyznawanej wiary, a więc na jej m oralne aspekty, na modlitwę, życie 
małżeńskie, dziewictwo i zasady dotyczące życia wspólnotowego. 
W  tych pouczeniach o charakterze m oralnym  nawiązywano przede 
wszystkim do przesłania Ewangelii, ale także i do Starego Testam entu, 
do mądrości żydowskiej oraz do popularnej filozofii hellenistycznej.

Pierwszymi dokum entam i związanymi z posługą katechetycz
ną Kościoła, choć nie miały one jeszcze charak teru  system atycznego



wykładu praw d wiary, były poszczególne księgi N owego Testam en
tu. I choć nie nazyw ano ich ani wówczas ani potem  „katechizm am i” , 
spisane przez świadków życia i działalności Jezusa C hrystusa pełniły 
rolę postawowego w ykładu zasadniczych praw d wiary. K atecheza, 
jak  już w spom niano, w tradycji Kościoła zawsze była bardzo m ocno 
zw iązana z sakram entem  chrztu. W czasach apostolskich i tuż 
poapostolskich chrzest udzielany był kandydatom  wywodzącym się 
z tradycji judaistycznej bardzo szybko. U w ażano bowiem, iż wier
ność przepisom  religii żydowskiej stanowi najlepsze przygotow anie 
do przyjęcia wiary chrześcijańskiej będącej spełnieniem proroctw  
Starego Testam entu (Dz 10, 43) zawierającego zasadnicze przesłanie 
wiary dopełnione w N ow ym  Testam encie przez Jezusa C hrystusa. 
W m iarę upływu lat i rozprzestrzeniania się wiary chrześcijańskiej nie 
tylko w środow isku żydowskim , ale także w świecie pogańskim  
zaczęto podkreślać także inne elementy przygotow ania do chrztu: 
instytucję poręczyciela (odpow iednik dzisiejszych rodziców chrzest
nych), post, kolejne stopnie katechezy, zaś od początku  III wieku 
w prow adzono w ram ach przygotow ania do chrztu  instytucję kate
chum enatu jak o  bardzo ważnego e tapu  w rozw oju życia chrześcijańs
kiego w pierw otnym  Kościele. W  ram ach zaś owego zinstytu
cjonalizowanego przygotow ania do chrztu zaczęto wyróżniać kate
chezę o charakterze dogm atycznym , m oralnym  i sakram entalnym , 
co z kolei wiązało sie z pow staw aniem  pierwszych i podstaw ow ych 
ksiąg będących p ro to typam i późniejszych katechizm ów  w ich dzisiej
szym rozumieniu.

Podstaw ow ym  elem entem  przygotow ania do chrztu było 
w tym okresie przekazywanie w ram ach katchezy dogm atycznej 
zasadniczych treści wiary chrześcijańskiej czyli wyjaśnianie Dobrej 
Now iny o zbawieniu, zawartej w Ewangelii. Podstaw ow ą form ą tak 
rozum ianej katechezy były sform ułow ania zasadniczych praw d w ia
ry, których wyznanie jest znakiem , że ktoś dzieli wiarę K ościoła 
i umożliwia tym  sam ym  przyjęcie chrztu. Sform ułow ania te, zwane 
„sym bolam i w iary” wyrażające główne zasady wyznawanej wiary, są 
pierwszymi i podstaw ow ym i punktam i odniesienia dla katechezy. 
Najstarszym  zestawieniem tego typu głównych treści przepow iadanej 
wiary stanowi odm aw iany do dzisiaj w pacierzu „Skład A postolski” 
oraz symbol n iceo-konstantynopolitański (C redo mszalne). W ym ie
nić tu  również należy inne dokum enty  kształtujące wiarę katechum e
nów okresu patrystycznego, a zwłaszcza: Didache (nauka dw unastu



apostołów ), z końca I wieku, I I  L ist św. Klemensa do Koryntian  
z połowy II wieku, N aukę katechetyczną  św. G rzegorza z Nyssy, czy 
niektóre dzieła św. A m brożego z M ediolanu.

W  związku z najstarszą tradycją katechezy dogm atycznej, na 
uwagę zasługują również tak  zwane „testim onia” zawierające zbiory 
cytatów  z ksiąg Starego Testam entu  wykorzystywane w pierwotnej 
działalności katechetycznej. O istnieniu owych „testim oniów ” św iad
czy fakt, iż w tekstach pierwszych wieków chrześcijaństwa spotyka 
się często te same fragm enty ksiąg Starego Testam entu, co skłania do 
przypuszczenia, iż istniały zbiory cytatów  zgrupow ane zapewne 
zazwyczaj w okół jakiegoś zagadnienia, k tóre były używ ane przez 
pierwszych chrześcijan. Odwoływanie się do Starego T estam entu  
wynikało z oczywistego dla chrześcijan faktu, iż katecheza w okresie 
pierwszych wieków chrześcijaństwa, do czego nawiązuje także ka te
cheza najnowsza, sytuow ała orędzie Jezusa C hrystusa w kontekście 
całej historii zbawienia, ukazując G o jak o  spełnienie przepowiedni 
proroków . W  tym właśnie celu posługiw ano się tekstem  Starego 
Testam entu podkreślając jedność Starego i Nowego Przym ierza, 
którego centralnym  punktem  odniesienia jest osoba Jezusa C hrys
tusa. D la chrześcijan teksty Starego Testam entu są zatem  uzasad
nieniem i potwierdzeniem  wiary w zbawcze posłannictw o Chrystusa, 
w którym  spełniły się wszystkie proroctw a Starego Testam entu.

W ażnym  przykładem  tak  rozum ianej jedności obu Testam en
tów  w posłudze katechetycznej pierw otnego K ościoła jest jedno 
z pierwszych i najpełniejszych dzieł katechetycznych w okresie 
patrystycznym , jakim  jest Dowód prawdziwości nauki apostolskiej św. 
Ireneusza z Lyonu. Dzieło to ukazuje etapy historii zbawienia, 
wykazując przy tym jedność planu Bożego, którego centrum  stanowi 
Tajem nica W cielenia będąca kluczem do całej historii zbawienia 
dokonanej przez C hrystusa zgodnie z proroctw am i Starego Tes
tam entu , co jest dowodem  i potw ierdzeniem  prawdziwości Jego misji 
zbawczej.

Konsekw encją poznania i wyznania zasad wiary chrześcijańs
kiej jest radykalna przem iana życia, której służy katecheza m oralna. 
Spośród najwcześniejszych dzieł tego typu na uwagę zasługuje 
zwłaszcza Wychowawca K lem ensa Aleksandryjskiego. Dzieło to, 
podobnie jak  inne pism a tego au to ra  nawiązującego do kultury 
greckiej, jest trak ta tem  o charakterze katechetycznym  dotyczącym  
m oralności chrześcijańskiej, k tóre ukazują przede wszystkim C hry



stusa jak o  wielkiego wychowawcę człowieka oraz -  w swej drugiej 
części -  wskazującym  praktyczne zasady m oralności chrześcijańskiej.

Trzeci rodzaj katechezy istniejący w pierw otnym  Kościele, 
katechezy sakram entalnej (mistagogicznej) praktykow any był już po 
udzieleniu katechum enom  chrztu. W ynikało to  z faktu , iż tajemnice 
wiary, których pełnia realizuje się w życiu sakram entalnym , prze
znaczone są wyłącznie dla świadom ych swej wiary i konsekwencji 
owej wiary chrześcijan nie zaś dła ludzi z zewnątrz pierw otnego 
Kościoła. D la poznania katechezy sakram entalnej tego okresu duże 
znaczenie m a dzieło T ertu liana O chrzcie z końca II w ieku oraz 
późniejsze katechezy dotyczące sakram entów  inicjacji chrześcijańs
kiej (chrztu, bierzm owania i Eucharystii) św. Cyryla Jerozolim s
kiego, T eodora z M opsuestii, Jan a  C hryzostom a i św. Am brożego.

N a zakończenie om aw iania katechezy w okresie patrystycz
nym  zwrócić należy jeszcze uwagę na ważne dzieło św. A ugustyna 
poświęcone m etodologii katechetycznej O nauczaniu początkujących  
z 399 roku  zbierające dośw iadczenia katechetyczne pierwszych 
wieków. O dpow iadając na trudności d iakona D eogratiasa, katechety 
w K artaginie, A ugustyn przedstaw ia w swym dziele w form ie listu do 
owego d iakona, podstaw ow e zasady nauczania katechetycznego 
opartego o historię zbawienia. H istoria zbawienia jest dla św. 
A ugustyna historią zbawczych dzieł Boga, od stworzenia człowieka 
aż do pow tórnego przyjścia Chrystusa. Odkrycie właściwego zro 
zum ienia owych dzieł i ich wyjaśnienie jest właśnie zadaniem  
katechezy. Jej celem nie jest bowiem jedynie wyliczanie owych 
najważniejszych w ydarzeń zbawczych ale ukazanie ich teologicznej 
treści po to, by dowieść, że są to  wydarzenia napraw dę Boże i by przez 
to  um ocnić wiarę słuchaczy. Św. Augustyn m ocno podkreśla, iż 
zadaniem  katechezy jest ukazanie jedności całego p lanu zbawienia, 
jedności i ciągłości obu  testam entów  ze szczególnym uwzględnieniem 
pojaw ienia się Jezusa C hrystusa, k tóre to wydarzenie nie tylko 
przewyższa wszelkie inne wydarzenia zbawcze, ale stanowi od 
początku rację ich istnienia. Nie chodzi więc tu  już -  jak  wcześniej 
u Ireneusza -  o ukazanie w świetle Starego Testam entu tajemnicy 
Chrystusa, ale o przedstawienie wydarzeń Starego T estam entu  jako  
figury, znaku C hrystusa dzięki czemu oba Testam enty otrzym ują 
wzajemne swe wyjaśnienie. Św. A ugustyn idzie jednak  w swych 
wskazaniach katechetycznych jeszcze dalej, nie ogranicza się tylko do 
samej historii zbawienia, umieszcza natom iast oba Testam enty



wyraźnie w całokształcie historii ludzkiej, na tle której dokonuje się 
dopiero dzieło zbawienia. W edług niego, h istoria zbawienia w pisana 
jest w historię całej ludzkości, od stworzenia świata, poprzez historię 
narodu  w ybranego, dzieje C hrystusa i Kościoła, aż do paruzji. Więcej 
naw et, obejm uje nie tylko historię ludzkości, ale także historię całego 
kosm osu, której pełnią i centralnym  punktem  odniesienia jest 
zm artwychwstanie C hrystusa, w k tórym  uobecnia się najgłębszy sens 
całego działania Bożego w historii czyli objawienie miłości Bożej do 
każdego człowieka, k tó ra  inspiruje, kieruje i nadaje sens całem u 
wysiłkowi katechezy ukierunkow anej ostatecznie na pełne dobro  
człowieka.

Instytucja katechum enatu  zaczęła powoli zanikać w okresie 
Średniowiecza. K atecheza w zw iązku z tym nie służyła już przygoto
w aniu do chrztu lecz stanow iła pouczenie ochrzczonych w prow adza
jąc  ich w pełnię życia chrześcijańskiego. W  długim okresie Średnio
wiecza katecheza przybierała różne formy, była ona jednak  ukierun
kow ana zwykle na chrześcijan dorosłych. K atechizowanie dzieci 
powierzone było trosce rodziców, których Kościół wspierał przez 
rozwój kaznodziejstwa będącego najważniejszą form ą katechizacji 
w tym  okresie. Przekaz treści w iary dokonyw ał się zatem  nadal 
przede wszystkim w formie ustnej, choć pojaw iają się i w tym  okresie 
podręczniki życia chrześcijańskiego przeznaczone przede wszystkim 
dla duchow nych i poświęcone w ychow aniu wiernych świeckich. Nie 
są to  jeszcze początkow o katechizm y w dzisiejszym rozum ieniu tego 
pojęcia choć zawierają opis obow iązków  chrześcijan, przygotow anie 
do sakram entów  świętych i pierwszy syntetyczny wykład wiary. 
W śród dzieł tego typu na uwagę w tym  okresie zasługuje np. W ykład  
wiary prawdziwej św. Jan a  D am asceńskiego, dialog nauczyciela 
z jego uczniami na tem at wiary, przypisywany Alkuinowi czy 
Podręcznik dla mojego syna, k tóry  napisała D houda ok. 841 r.

Sam term in „katechizm ” pojawił się natom iast dopiero w pier
wszej połowie XIV wieku we Francji i Anglii w odniesieniu do dzieł 
stanowiących syntezę teologiczną, często w formie dialogu, py tań 
i odpowiedzi, dotyczącą podstaw ow ych praw d wiary, sakram entów , 
przykazań, grzechów głównych i cnót. Pojęcie to  upowszechniło się 
w okresie hum anizm u. Przedstawicielem odnowy katechetycznej 
w tym  okresie był przede wszystkim Erazm  z R otterdam u, k tóry  sam 
był autorem  dwóch dzieł katechetycznych: katechizm u krótkiego 
oraz obszernego, skonstruow anego w formie pytań i odpowiedzi.



Katechizm y te wyraźnie nawiązywały do teologii biblijnej i patrys
tycznej, ukazywały Kościół przede wszystkim jak o  rzeczywistość 
m istyczno-teologiczną, w om aw ianiu zaś życia sakram entalnego 
i m oralnego silny nacisk kładły na prym at w iary w przeżyciu 
religijnym. K atechizm y te nie mogły nie ulegać jednocześnie pewnym 
wpływom hum anizm u, w okresie którego powstawały, przede wszys
tkim  zaś używały przesadnie poetyckiej formy, czerpały obficie ze 
źródeł starożytnych bez dostatecznego uwzględnienia teologii śred
niowiecznej, zbyt m ocno akcentow ały też duchow ą naturę Kościoła 
ze szkodą dla jego charak teru  historycznego. Przyjęte więc one 
zostały w Kościele rozmaicie, cieszyły się początkow o poparciem  np. 
biskupa N ausea z W iednia, Stanisława Hozjusza, Tom asza M orusa 
i kard. Jan a  Fischera, krytycznie zaś oceniane były m .in. przez 
Kanizjusza, Bellarm ina i Lutra. W  konsekwencji, na skutek rezerwy 
wobec hum anizm u w ogóle, papież Paweł IV w 1559 r. wciągnął 
wszystkie pism a Erazm a z R otte rdam u na indeks.

W XVI wieku, w klimacie odnowy K ościoła związanym 
z Soborem  Trydenckim  nastąpił znaczny rozwój katechezy przede 
wszystkim wśród młodzieży. P rzystąpiono w tym czasie do zor
ganizowanej katechezy parafialnej i szkolnej oraz do tw orzenia szkół 
nauki chrześcijańskiej. W  tym  czasie, w związku z rozwojem 
katechezy, zaczęły pow staw ać również pierwsze katechizm y urzędo
we będące wzorem dla późniejszych katechizm ów lokalnych. D o d a t
kowym impulsem dla pow stania i rozwoju katechizm ów w Kościele 
katolickim  był niewątpliwie fak t wydania w 1529 r. przez M arcina 
L u tra  jego dwóch katechizmów: Małego katechizmu dla zwykłych  
proboszczów i kaznodziei oraz dużego Katechizmu po niemiecku, 
w których streszczał całą doktrynę pro testancką i k tóre dzięki swemu 
ujęciu biblijno-pastoralnem u oraz łatwości stylu stały się bardzo 
popularne w tym okresie, ułatw iając rozwój protestantyzm u w ów
czesnym świecie.

Reakcją na sukces katechizm ów Erazm a z R otterdam u oraz 
M arcina L utra  było wyraźne zintensyfikowanie działań w Kościele 
katolickim  na rzecz w ydania własnego katechizm u, k tóry  w klimacie 
ówczesnego zam ieszania teologicznego związanego ze skutkam i 
reform acji stanowiłby stały punk t odniesienia dla wiernych Kościoła 
odnośnie praw d wyznawanej wiary. Wiek XVI przyniósł w tej 
dziedzinie poważne osiągnięcia. W tym czasie ukazały się bowiem 
trzy katechizm y P io tra  Kanizjusza: Summa  (1555), Catechismus



M inimus d la dzieci (1559) i Catechismus M inor dla starszej młodzieży 
(1559) oraz dw a katechizm y R oberta  Bellarmina: mniejszy z 1597 
i większy z 1598 roku. W szystkie te katechizm y przełożone zostały na 
ponad  50 języków, łączna zaś liczba wydań przez następne wieki 
wyniosła około 1000 na  całym  świecie. M iały więc one zasadniczy 
wpływ na kształtow anie wiary w śród wiernych prawie trzech wieków! 
W  wieku XVI ukazał się jeszcze jeden katechizm , Catechismus 
Romanus, tak  zwany „K atechizm  rzymski” w 1566 roku. O pub
likow any on został przez papieża Piusa V na życzenie Soboru 
Trydenckiego w w yniku prac specjalnej komisji p od  kierunkiem  
K aro la Borom eusza. Był on przeznaczony przede wszystkim jak o  
przew odnik dla proboszczów , nie zaś dla szerokiego kręgu wiernych 
i jak o  taki nie wywarł on wielkiego wpływu i nie osiągnął wielkiego 
rozgłosu w świecie chrześcijańskim.

Katechizm y pow stałe w XVI wieku w związku z odnow ą 
K ościoła zainicjow aną przez Sobór Trydencki odegrały ogrom ną 
rolę w um acnianiu jedności w iary i tożsam ości Kościoła. W ywarły 
one znaczny wpływ na tworzenie katechizm ów  lokalnych w różnych 
krajach, między innymi w związku z rozwojem działalności misyjnej. 
Obowiązywały one w Kościele przez ponad  trzy wieki. D opiero 
w wyniku rozprzestrzeniania się filozofii Oświecenia będącej wy
zwaniem także dla chrześcijaństwa, Sobór W atykański I (1870) 
zam ierzał zainicjować w ydanie nowego katechizm u jak o  kolejnej 
p róby  zmierzającej do zachow ania jedności wiary w nowej sytuacji 
społecznej. Z  pow odu zawieszenia obrad  Soboru projekt ten nie 
został wprawdzie zrealizowany, ale w 1910 r. papież Pius X  pow ołał 
komisję, w w yniku prac której, w 1912 r. opublikow ano tekst nowego 
katechizm u w formie pytań  i odpowiedzi, zwanego później „K atechi
zmem Piusa X ” , k tóry  aż do  czasów Soboru W atykańskiego II 
stanow ił oficjalną podstaw ę katechizacji w całym Kościele.

W  najnowszych dziejach Kościoła, w atm osferze przem ian 
kulturow ych oraz związanych z nimi przem ianam i w świadomości 
ludzi wierzących, problem  nowego katechizm u pojaw iał się wielo
krotnie. W iązało się to  m iędzy innymi z przem ianam i dotyczącym i 
samej m etodologii katechizacji. Tadycyjne katechizm y preferow ały 
bowiem tak  zwany scholastyczny typ katechezy koncentrującej się 
przede wszystkim na pam ięciowym uczeniu form uł nie dość wyraźnie 
troszcząc się o ich pełne zrozum ienie i przeżycie w duchu wiary. Pod 
wpływem XIX-wiecznej odnow y życia religijnego, zwłaszcza p o 



wstających i rozwijających się wówczas ruchów: biblijnego i liturgicz
nego, a także teologii A. J. Jungm ana ukształtow ał się nowy typ 
katechezy o charakterze kerygm atycznym  podkreślającej prym at 
głoszenia D obrej N ow iny o zbawieniu oraz konieczności osobistego 
zetknięcia się z C hrystusem  poprzez k o n tak t z Pismem świętym 
i liturgią. W  takim  rozum ieniu katechezy jej centralne miejsce 
zajm ow ał Jezus C hrystus, sam a katecheza zaś przedstaw iana jest 
jak o  Boże wezwanie skierow ane do konkretnego człowieka. Ten nu rt 
w katechezie uzupełniony został z kolei antropologicznym  wymiarem 
katechezy, w ram ach którego za punk t wyjścia przyjm uje się 
ak tualną  sytuację życiową człowieka po to , by ją  oświetlić i zinter
pretow ać w świetle Bożej praw dy.

Z  nowego spojrzenia na istotę katechezy w naturalny  sposób 
w ynikała potrzeba nowego katechizm u. Początkow o m yślano jednak  
tylko o pewnych w skazaniach dla opracow ania katechizm ów kra jo 
wych. Taki postu lat wysuwali biskupi na Soborze W atykańskim  II 
(por. DB 44) i tem u celowi służyć m iało opublikow ane w 1972 roku 
przez Kongregację do spraw  Duchow ieństw a „D yrektorium  K ate
chetyczne” , które nie rozwiązało jednak  w pełni tego problem u. 
W  w yniku tej tendencji n iektóre konferencje episkopatów  krajow ych 
opublikow ały w okresie posoborow ym  własne katechizmy. Jako 
pierwsi uczynili to  biskupi w H olandii w 1966 r. publikując katechizm  
budzący wiele kontrow ersji w Kościele, a także biskupi we W łoszech 
(1981), Niemczech (1985), H iszpanii (1986), Belgii (1987) i Francji 
(1991). N adal jednak  wysuw ano postu lat katechizm u powszechnego. 
Szczególnie wyraźnie postu laty  te wysuwane były podczas obrad 
kolejnych sesji Synodów Biskupów poświęconych ewnagelizacji 
(1974), katechezie (1977) oraz recepcji Soboru W atykańskiego II 
(1985). W  w yniku tych sugestii papież Jan  Paweł II w 1986 roku 
pow ołał specjalną komisję celem przygotow ania pro jek tu  nowego 
katechizm u, k tóry  stanow iłby punk t odniesienia dla katechizm ów 
lokalnych. K om isja ta, po konsultacjach z teologam i i wszystkimi 
biskupam i świata, przedstaw iła ostateczny projekt katechizm u Ojcu 
świętemu, k tóry  11 X  1992 konstytucją aposto lską Fidei depositum  
oficjalnie zatwierdził nowy tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego 
określającego jego wiarę we współczesnym świecie.

O publikow anie tego dokum entu  stanowi ważny im puls do 
pogłębienia wiary dla tych, k tórzy  są członkam i K ościoła, a jedno
cześnie umożliwia lepsze zrozum ienie jego posłannictw a w świecie dla



ludzi spoza Kościoła. Dzięki takiem u spojrzeniu fak t opublikow ania 
nowego K atechizm u został przyjęty z ogrom nym  zainteresow aniem  
w szerokich kręgach społecznych. Świadczy o tym fak t w ydania 
dotychczas w całym świecie już ponad  trzech m ilionów egzemplarzy 
tego dokum entu  w 10 językach oraz aktualnie trw ające prace 
przekładow e na dwadzieścia dalszych języków.

Zainteresow anie tym  dokum entem  kościelnym wynika z faktu , 
iż wpisując się w całą tradycję katechetyczną Kościoła, przedstaw ia 
on w duchu Soboru W atykańskiego II w sposób czytelny dla 
współczesnego człowieka głoszone od dwóch tysięcy la t pełne, 
integralne orędzie chrześcijańskie w sposób nie zniekształcony i nie 
umniejszony. Jest to więc dla K ościoła cenne narzędzie nowej 
ewangelizacji, której skuteczność uzależniona jest w dużej mierze od 
gorliwej pracy katechetycznej ukazującej perspektywę zbawienia, 
wzywającej do świętości i do nadziei opartej na zm artw ychw staniu 
Zbawiciela.

N ow y katechizm  w oparciu  o całą teologię biblijną, Tradycję 
chrześcijańską, dziedzictwo Ojców Kościoła i świętych oraz au ten 
tyczne M agisterium Ecclesiae w czterech zasadniczych częściach 
ukazuje kolejno: chrześcijańskie tajem nice wiary, sposób spraw o
w ania owych tajem nic w liturgii K ościoła, zasady dotyczące życia 
m oralnego chrześcijan i ich m odlitwy. Jego głównym przesłaniem  jest 
praw da o człowieku stw orzonym  n a  Boży obraz i podobieństw o, co 
stanow i teologiczną podstaw ę ludzkiej godności. Katechizm  uczy 
praw dy, że wiary K ościoła nie d a  się oddzielić od problem u samego 
człowieka, py tan ia o kondycję i los człowieka nie m ożna jednocześnie 
oderw ać od pytania o Boga, o Bogu zaś m ożna mówić tylko 
w perspektywie tej praw dy, jak ą  O n sam zechce nam  objawić i jak ą  
my jesteśm y w stanie przyjąć wsparci Jego łaską. W  Katechizmie 
Kościoła Katolickiego problem  Boga i problem  człowieka są zatem  ze 
sobą nierozdzielnie związane i w iążą się z fundam entalnym  pytaniem : 
jak  osiągnąć szczęście. W  orędziu chrześcijańskim  odpowiedź na  to 
pytanie brzmi: tylko przez zakorzenioną w Bogu miłość ogarniającą 
każdego człowieka. Odwieczne posłannictw o K ościoła wyrażone na 
now o w tym  katechizm ie to  w łaśnie nauka o tym, na czym polega 
isto ta  owej prawdziwej miłości objawionej najpełniej w Jezusie 
Chrystusie, w Jego Słowie, życiu, śmierci i zm artw ychw staniu. W  tej 
perspektywie katechizm  przedstaw ia wiarę chrześcijańską nie tylko 
jak o  teorię czy naukow ą spekulację lecz jak o  spotkanie człowieka



z Bogiem żywym poprzez osobę Jezusa C hrystusa ukazując G o -  jak  
w katechezie wczesnego chrześcijaństwa -  w pełnym  kontekście 
dziejów zbawienia. T o O n, ja k  pisze Jan  Paweł II w Fidei depositum, 
„um arły i zm artwychwstały, jest zawsze obecny w swoim Kościele, 
zwłaszcza w sakram entach; jest źródłem  wiary, wzorem  chrześcijańs
kiego postępow ania, Nauczycielem  naszej m odlitw y” .

T aka jest podstaw ow a w iara K ościoła przekazyw ana na 
przestrzeni wieków przez posługę katechezy, której odbiciem były 
różnego rodzaju katechizm y i dzieła katechetyczne pow stające na 
przestrzeni wieków. N aw et nie podzielając tej w iary, bez zrozum ienia 
tej podstawowej dla życia K ościoła praw dy nie m ożna w pełni 
zrozum ieć jego istoty, nie m ożna też w związku z tym  mówić 
o prawdziwym  dialogu, którego nie m ożna prow adzić bez wnik
liwego poznania tożsam ości partnera  we wspólnym  poszukiw aniu 
prawdy.
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