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R E C E N Z JE

Bruno DREHER, Katechese — Gemeinde. Ein Werkbuch, Graz—Wien—Köln
1970, Verlag Styria, s. 329.
Omawiana książka, analizująca wzajem ne oddziaływanie oraz powiązanie
katechezy i w spólnoty parafialnej, nie jest dziełem jednego autora, jak m o
głaby sugerować karta tytułowa, lecz pracą zbiorową dwudziestu przedstaw i
cieli Austrii, RFN i Szwajcarii. Na trzydzieści cztery tematy znajdujące się
w książce, dziewięć opracował Bruno D r e h e r . Dwadzieścia pięć zagadnień
przygotowali inni członkowie zespołu. Już sam a liczba autorów, a przede
wszystkim ich nazwiska, świadczą, że książka jest napisana z dużą znajom oś
cią przedmiotu. Całość pracy została podzielona na cztery rozdziały: struktura
wspólnoty, wiara i modlitwa, sakramenty — św ięta — rok kościelny, życie
chrześcijańskie.
Tylko w tedy orędzie głoszone na katechizacji prowadzi do wiary, gdy katechizowani w prawiają się w działanie chrześcijańskie w e wspólnocie parafial
nej. Z tego oczywistego stwierdzenia wynika, że katechizowanie staje się
owocne w oparciu o wspólnotę parafialną. Należy zaznaczyć, że katecheza
„interpretacji” jest w ogóle niem ożliwa do przeprowadzenia bez uwzględnia
nia życia wspólnoty parafialnej. Na katechezie tłum aczym y i wyjaśniam y
w św ietle objawienia życie religijne otoczenia, w którym dojrzewają dzieci
i młodzież. Słusznie można powiedzieć, że wspólnota parafialna inspiruje
katechezę i na odwrót, katecheza kształtuje wspólnotę parafialną.
Książka nie ogranicza się do teoretycznych rozważań na temat związku ka
techezy ze w spólnotą parafialną. Daje konkretne inicjatywy i modele, jak
może wyglądać i rozwijać się współpraca między nauczaniem religijnym
i wspólnotą parafialną, ew entualnie domem rodzinnym. Autorzy katechetom,
duszpasterzom parafialnym i rodzicom podsuwają modele i rady. Pokazują
katechetom, jak stosownie do wieku dzieci i młodzieży powinni przedstawiać
i organizować służbę Bogu w liturgii lub jak korzystać w nauczaniu religij
nym z film ów. Duszpasterzom pracującym w parafii przedstawiają, w jaki
sposób katecheza dzieci może oddziaływać na wspólnotę dorosłych. Książka
zawiera także dla rodzin konkretne i praktyczne wskazówki, jak kształtować
życie religijne przez różne uroczystości, np. w adwencie, na św. Mikołaja,
w Boże Narodzenie, przy pierwszej Komunii św. Mówi nawet o tym, jak przez
chrześcijańskie znaki i symbole może powstać w domu atmosfera religijnej
szczerości i otwartości. Jak konkretne wskazania podaje książka, niech św iad
czy choćby om awianie w niej zeszytu do religii, który ma stanowić niejako
most m iędzy katechezą i rodziną. W prawdzie autorzy ukazują, jak praktycz
nie realizować katechizację w e wspólnocie parafialnej w warunkach austriac
kich i zachodnioniemieckich, aby była owocna, jednak dużo wskazań i pro
pozycji tam podanych można wykorzystać również i u nas. Dlatego wydaje
się, że omawiana książka może przynieść dużo pożytku nie tylko w ykładow 
com katechetyki, ale przede wszystkim ich słuchaczom, którzy idąc w teren
będą m ieli w iele propozycji i wskazań do owocnego katechizowania przez
wciąganie w tę sprawę całej wspólnoty parafialnej. Choć w iele wskazówek
podanych w książce w ydaje się nie do zrealizowania, nie osłabia jej wartości
jako cennego wkładu w działalność teoretyczną i praktyczną na polu katechi
zacji.
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Chrześcijaństwo głęboko przeniknęło kulturę europejską. W prowadzenie
w tradycję kulturową Europy jest niem ożliw e bez jednoczesnego zapoznania
z jej korzeniami, tkw iącym i w Starym i Nowym Testamencie. Decyzje podej

