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WYCHOWANIE RELIGIJNE
W KONTEKŚCIE KRYZYSU ZYCIA RODZINNEGO
RELIGIOUS EDUCATION IN THE CONTEXT
OF A FAMILY LIFE CRISIS
A b s t r a c t. The fall of communism has opened new possibilities of pastoral work for the
Church; among them the restoration of teaching religion at school should be mentioned. However, it turns out that this situation – because of dynamic civilization changes – is becoming
a great challenge for the Church. Religious education at school meets ever less support in the
family affected by a crisis. The crisis – leaving its imprint on a child’s religious education –
is manifested mainly in a degeneration of the transfer of faith in the family, that is projected
on education, as well as in economic problems of families, and in individualization of life. To
meet these difficulties and to make religious education fruitful the Church has to make efforts
to restore the proper rank to the pedagogical triad that is expressed in a cooperation of the
Church, the school and the family.
Translated by Tadeusz Karowicz
Key words: family, religious education, catechesis, individualization, emigration, Church,
society, pastoral care, religious crisis.

Przezywana w tym roku 25. rocznica upadku komunizmu staa sie dla wielu okazja do podejmowania prób oceny minionego ćwierćwiecza. Upadek komunizmu w 1989 roku pociagn
 a
 za soba liczne zmiany od Wadywostoku do
Magdeburga, wśród których na wyróznienie zasuguja szczególnie: odzyskanie
wolności, przejście z systemu jednopartyjnego do państwa demokratycznego
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oraz od komunistycznej gospodarki do wolnego rynku1. Procesy transformacyjne, jakie dokonay sie wtedy w caym Bloku Wschodnim i w Polsce, znalazy swoje przeozenie takze na zycie eklezjalne, w tym równiez na dziaalność katechetyczna.
 Zmianom tym, wyrazajacym

sie w przywróceniu nauczania religii w szkole, towarzyszyo przekonanie, ze oto dzieki staraniom i zasugom Kościoa po zimie komunizmu nastapi
 wiosna wiary chrześcijańskiej
i ze wkrótce na horyzoncie caego zycia spoecznego oczekiwać nalezy takiego samego wybuchu wiosny2.
Przywrócenie nauczania religii w szkole w 1990 roku byo traktowane jako
swoisty akt sprawiedliwości dziejowej. Ze wzgledu jednak na fakt, ze szkoa
bya w dobie komunizmu jednym z najwazniejszych bastionów socjalistycznego wychowania, integracja katechezy bya zadaniem trudnym i obarczonym
duzym ryzykiem3. Dlatego biskupi polscy wystrzegali sie w tym kontekście
myślenia w dumnych kategoriach zwyciestwa: „Nie odczytujemy […] powrotu
katechezy do szkó w spyconym jezyku o zwyciestwie czy porazce kogokolwiek. Odczytujemy je jako aske, jako prawo do Boga w państwie prawa

tonem bya wiec troska wyi jako zadanie dla wszystkich”4. Dominujacym
razana wobec rodziców, „aby katecheza w szkole dla nikogo nie bya ciezarem, a dla tych, którym daliście zycie, aby bya nieustanna pomoca
w ksztatowaniu ich serc, umysów i woli”5.
Na pojawiajace
 sie wówczas obawy środowisk lewicowych o brak tolerancji dla niewierzacych

uczniów biskupi odpowiadali, ze „zdecydowanie na
obrzezach prawdy sa wszyscy, którzy ten dar rozpatruja w klimacie zaniepokojenia, czy przewidywanych wymyślnych waśni”6. Jak sie okazao, obawy
o brak tolerancji byy bezpodstawne7, a jak wskazuja badania statystyczne
kilka lat po przywróceniu nauczania religii w szkole ponad poowa rodzin

1
J. W a n k e. Kirche und Gesellschaft in Ostdeutschland vier Jahre nach der Wende.
„Information und Berichte” 6:1994 s. 7.
2
A. W o l l b o l d. Religionsunterricht und religiöse Unterweisung. W: Religion und
Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Deutschland-Ost. Hrsg. K. Gabriel, J. Pilvousek, M. Tomka.
Ostfildern 2003 s. 70.
3
Tamze s. 69.
4
Sowo pasterskie biskupów polskich w zwiazku

z powrotem katechezy do szkó z dnia
25.08.1990 roku s. 1n.
5
Tamze s. 2.
6
Tamze s. 1.
7
„Neutrum”: Raport o religii w szkole. KAI 10:1996 s. 4.
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(52%) bya zadowolona z katechezy w szkole, jako „średnio” zadowolonych
deklarowao sie 39%, a tylko 6,6% określao szkolna katecheze jako „za”
 8.
Z biegiem czasu coraz cześciej pojawiao sie jednak pytanie o skuteczność
nauczania religii w szkole. Patrzac
 z perspektywy prawie ćwierćwiecza szkolnej katechezy trzeba stwierdzić, ze potwierdziy sie obawy podnoszone juz
w dokumentach II Synodu Plenarnego, a mianowicie, ze poprzez katecheze
szkolna moze zostać osabiony „eklezjalny charakter katechezy, doprowadzajac
 do tego, ze stanie sie ona bardziej faktem kulturowym niz religijnym”9.
Juz wówczas podnoszono obawy, ze katecheza poprzez kontakt z innymi
przedmiotami szkolnymi stanie sie „jedynie forma instrukcji na tematy religijne, przypominajac
 lekcje religioznawstwa”10.
Te obawy byy podnoszone na synodalnym forum w oparciu o doświadczenia
innych krajów, w których religia juz od duzszego czasu bya obecna w zyciu
szkolnym i gdzie efekty katechizowania nie byy satysfakcjonujace.

Dlatego
w tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź niemieckiego teologa Alberta
Görresa, który opisuje problem braku skuteczności szkolnej katechezy. Oceniajac

poziom i skuteczność katechezy w ówczesnych szkoach niemieckich, dostrzeg
on mae przeozenie katechezy na praktyke zyciowa katechizowanych oraz wiernych. Jak sie okazuje, w wielu krajach świata dzieci chrześcijańskie otrzymuja
w okresie od kilku do prawie dwudziestu lat setki, a czesto nawet ponad tysiace

godzin nauczania o Bogu w ramach szkolnej katechezy czy przepowiadania
w kościele. Jak podkreśla wówczas Görres zadna „opcja światopogladowa”

–
poza komunistycznym obszarem wadzy – nie ma takich instytucjonalnych mozliwości przekazu swojej nauki dzieciom. Wynik tych ogromnych starań – jak
w oparciu o badania statystyczne zauwazy niemiecki teolog – wydaje sie wcale
nie napawać otucha.
 Po tysiacu
 godzin nauczania dajaca
 sie stwierdzić przez
odpytywanie wiedza o prawdach wiary jest maa, rozumienie wiary raczej ulot
niz
ne, a konkretne przeozenie wiary na postawy zyciowe jest raczej wyjatkiem
regua,
 wpyw na zachowanie mao przekonujacy.

Ponadto stosunkowo duza
liczba katechizowanych dzieci po zakończeniu szkoy traci kontakt z Kościoem,
a nawet odchodzi od wiary11.

8

Por. Ponad poowa polskich rodzin zadowolona z religii w szkole. KAI 7:1996 s. 2.
II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze. Poznań–Warszawa 1991 s. 222.
10
Tamze.
11
A. G ö r r e s. Pathologie des katholischen Christentums. W: Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Bd. II/1. Hrsg. F.X. Arnold,
K. Rahner, V. Schurr, L.M. Weber. Freiburg–Basel–Wien 1966 s. 283 n.
9
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Pomijajac
 wszelkie róznice wypywajace
 ze specyfiki katechezy szkolnej
w Polsce i w Niemczech symptomatyczny wydaje sie być fakt, ze mimo iz
powyzsza opinia zostaa sformuowana przed prawie pówieczem – bo w 1966
roku, to da sie w niej zauwazyć wiele watków,

które zdaja sie być obecne
takze we wspóczesnej rzeczywistości polskiej katechezy szkolnej. Jeśli zatem
takie problemy, jak maa wiedza o prawdach wiary, brak przeozenia katechezy na praktyki zyciowe modziezy i stopniowe jej odchodzenie od wiary,
byy zauwazalne w wysoko rozwinietych spoeczeństwach zachodnich juz
przed prawie 50 laty, to mozna wnosić, ze brak skuteczności szkolnej katechezy nie jest jedynie polska specjalnościa,
 ale wynika z pewnych trendów
cywilizacyjnych dotykajacych

takze inne spoeczeństwa europejskie. W tym
kontekście warto tez zauwazyć, ze bedem byoby redukowanie problemów
ze skutecznym przekazywaniem prawd wiary w ramach katechezy szkolnej
jedynie do braku nalezytej i odpowiednio przekazanej informacji na tematy
religijne. Gdyby tak byo, to problemy te mozna by stosunkowo atwo pokonać poprzez przygotowanie odpowiedniej ilości katechizmów czy innych
dopasowanych bardziej do modego wieku katechizowanych nośników wiedzy
katechetycznej. Problem jest jednak nieco gebszy i sprowadza sie zasadniczo
do tego, ze wspócześnie katechizowani w duzej liczbie nie tyle nie moga,
 co
juz nie chca i nie sa zainteresowani tym, co pragnie im na temat Boga powiedzieć Kośció. Problem ten nie jest oczywiście w nauczaniu szkolnym
czymś cakowicie nowym, gdyz staja przed nim nauczyciele praktycznie
wszystkich innych przedmiotów. Od ich inwencji i zdolności pedagogicznych
nauczycieli oczekuje sie, ze beda w stanie porwać uczniów i zainteresować
trudnymi nawet tematami. Ale mimo tych podobnych trudności na innych
przedmiotach problem przekazu wiary w szkole nalezy ujmować w nieco
szerszej ogólnospoecznej perspektywie. A ten spoeczny kontekst nauczania
jest w duzym stopniu naznaczony dynamika wyrazajac
 a sie wieloma trendami
12
kulturowymi . Szczególnie istotne dla religijnego wychowania dzieci wydaja sie być te dotyczace
 kondycji religijnej wspóczesnej rodziny.

12
J. W e r b i c k. Heutige Herausforderungen an ein Konzept des Religionsunterrichts.
Religionsunterricht 20 Jahre nach dem Synodenbeschluss. Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz. Nr 111. Bonn 1993 s. 42.
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1. ZANIK PRZEKAZU WIARY W RODZINIE

Chociaz prawie wszystkie ochrzczone dzieci uczestnicza w katechezie,
pozostaja one jednak pod wpywem sprzecznego w sobie samym autorytetu
domu rodzinnego i rodziców. Rodzice rzadko kada w swoim osobistym zyciu
nacisk na treści o charakterze religijnym, czesto jest wrecz przeciwnie – nie
wykazuja oni zainteresowania, dystansuja sie, a nawet czasami odrzucaja to,
co zwiazane

jest z religia.
 Rodzice rezygnuja w pewnym sensie ze swojego
autorytetu na rzecz szkoy, która w ramach swojego programu nauczania ma
tez katechizacje. Jak sie jednak okazuje, dzieci dowiaduja sie w trakcie katechizacji rzeczy, które w konsekwencji stanowia pewna krytyke stanowiska
zajmowanego w kwestiach religijnych w domu przez rodziców. Z drugiej zaś
strony rodzice dewaluuja ciagle

przez swój styl zycia autorytet szkolnego
nauczania o Bogu. Przed dziećmi stawia sie wiec wymagania, których rodzice
ani nie speniaja,
 ani czesto nawet nie chca speniać. A. Görres demaskuje
i nazywa takie – czesto nawet nieuświadomione – poowiczne i pene zakamania podejście przecietnego rodzicielskiego autorytetu do religijnego wychowania dzieci jako wrecz demoralizujace.
 Taki stan rzeczy ma tez negatywny
wpyw na moralna świadomość dzieci, które na katechezie ucza sie o Bogu,
a w domu doświadczaja swoistej marginalizacji wartości religijnych. W ten
sposób dziecko jest skonne identyfikować sie z obojetnościa rodziców na
sprawy wiary, a katecheza staje sie tym samym tylko zmudnym treningiem
zdolności do immunizowania sie przed dziaaniem religii13.
Coraz cześciej zanika rodzinny przykad zycia wiary. Rodzice postrzegaja
nauczanie religii jako sprawe szkoy, a sami nie chca sie w nia angazować.
Oczekuja natomiast od szkolnej katechezy, ze bedzie pośredniczya w tym,
czego oczekuje sie powszechnie od religii, nie muszac
 nic czynić ze swojej
strony14. Badania statystyczne wskazuja dobitnie, ze w krajach dawnego
Bloku Wschodniego w okresie dwóch generacji radykalnie spad procentowy
udzia rodziny w ksztatowaniu postaw religijnych dzieci. I tak pokolenie
powyzej 70 lat deklarowao, ze modlitwa, chodzenie do kościoa i religijne
rozmowy nalezay do codzienności ich zycia rodzinnego. Na Sowacji, Wegrzech, Litwie, Rumunii i Sowenii taki stan zycia rodzinnego deklarowao

13

G ö r r e s. Pathologie des katholischen Christentums s. 283 n.
F.X. K a u f m a n n. Die heutige Tradierungskriese und der Religionsunterricht, Religionsunterricht. Aktuelle Situation und Entwicklungsperspektiven, Arbeitshilfen der Deutschen
Bischofskonferenz. Nr 73. Bonn 1989 s. 62.
14
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ponad 90%. Najnizsze dane pochodziy z naznaczonych protestantyzmem:
Estonii (35%) i otwy (52%). Wrecz katastrofalnie sytuacja ta wyglada
 wśród
modego pokolenia. Wiara i religia byy obecne w domu rodzinnym modych
ludzi (18-30 lat), a wiec zyjacych

dwa pokolenia później, w znacznie mniejszym stopniu. Dla porównania Boga w domu rodzinnym mogo spotkać 68%
Sowaków, tylko 39% Wegrów, 50 % Litwinów i tylko 5% Estończyków,
15% otyszów. Najbardziej drastyczny – bo dziesieciokrotny spadek przekazu
treści wiary w domu rodzinnym odnotować trzeba w Rosji z 66% w przypadku starszego pokolenia do 7% u modych15. Na kanwie tych badań warto
jednak nadmienić, ze tylko w Polsce sytuacja ta nie ulega poczatkowo

duzej
zmianie i ksztatowaa sie w pierwszym dziesiecioleciu po upadku komunizmu
na wysokim poziomie – powyzej 90%16. Jednak takze i w Polsce statystyki
te ulegaja pogorszeniu17.

2. TRUDNOŚCI EKONOMICZNE WSPÓCZESNEJ RODZINY

Przywrócenie nauczania religii w szkole prowadzio w wielu przypadkach
do pewnego dyspensowania sie rodziców od procesu wychowania religijnego
dzieci. Do takiej postawy przyczyniy sie tez coraz bardziej trudniejsze realia
zycia po upadku komunizmu. Te trudne warunki rzeczywistości postkomunistycznej dobrze oddaje określenie F. Csoklicha, który nie bez przyczyny
nazywa zmiany ustrojowe i dotkliwy dla egzystencji rodzin proces transformacji gospodarczej – szczególnie na poczatkowym

ich etapie – „operacja bez
18
narkozy” . Upadek komunizmu spowodowa, ze ludzie stali sie wprawdzie
wolni, ale jednocześnie biedniejsi niz dotad.
 Wielu z nich poczuo sie w nowym systemie poszkodowanymi, wielu utracio tez wcześniejsze socjalne
poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tez ich gównym celem staa sie troska
15
M. T o m k a, P.M. Z u l e h n e r. Religion in den Reformländern Ost(Mittel)Europas.
Ostfildern 1999 s. 144.
16
Tamze.
17
Na podstawie badań przeprowadzonych w diecezji tarnowskiej mozna stwierdzić, ze modzi
ludzie rzadko rozmawiaja na tematy religijne. W przedziale od 18-25 lat jest to tylko 18,9%, podczas gdy u starszych (36-40 lat) jest to juz 36.2%, a powyzej 60 lat jest to juz 54.7%. Modzi
rodzice (18-25 lat) rozmawiaja tez rzadziej ze swymi dziećmi na tematy religijne (34,6%), a wśród
rodziców w wieku 36-40 lat 67,4% ankietowanych. Por. szerzej: R. B i e l, Postawy spoeczno-religijne diecezjan tarnowskich. „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1-2:2002 nr 21 s. 416-421, szczególnie: Rodzina jako środowisko krystalizacji postaw religijnych s. 418-420.
18
F. C s o k l i c h, Operation ohne Narkose. „Herder Korrespondenz” 10:1990 s. 469.
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o chleb, podejmowana czesto takze kosztem rezygnacji nie tylko z chrześcijańskiego, ale tez w ogóle dobrego wychowania dzieci19.
Kiedy okazao sie, ze krajobraz spoeczny i gospodarczy, jaki wyoni sie
po upadku komunizmu, przypomina raczej „wedrówke przez pustynie”,
a „ziemia obiecana” wolnej ojczyzny wcale nie bya krajem pynacym

„mlekiem i miodem”, na horyzoncie zycia rodzinnego pojawia sie zudna nadzieja
wyjazdu zarobkowego na emigracje20. Skorzystao z niej – jak sie szacuje
– okoo dwóch milionów szczególnie modych Polek i Polaków. Emigracja
zon i matek pociagne
  a za soba w konsekwencji kryzys zycia rodzinnego
i przykre zjawisko tzw. dewizowego czy tez unijnego sieroctwa, które stao
sie problemem wielu rodzin w Polsce i pogebio kryzys przekazu wiary
i wychowania religijnego przez i w rodzinie21.
Jak susznie zauwazono w dokumentach II Synodu Plenarnego: „poprawny
przebieg procesu religijnego wychowania dziecka zalezy od jakości rodziny,
w której ono wzrasta […]. Dziecko potrzebuje w rodzinie staej obecności
ojca i matki”22. Trudne warunki ekonomiczne, mieszkaniowe, a takze konsumpcyjny styl zycia upowszechniaja niestety, niekorzystny z wychowawczego punktu widzenia, model rodziny maodzietnej. Praca zawodowa rodziców,
a zwaszcza matek, nie sprzyja systematycznej pracy wychowawczej, ich rola
23
. Te wazna role rodziw procesie wychowania religijnego jest niezastapiona

ców w procesie katechizacji trafnie oddaje austriacki biskup Helmut Krätzl
mówiac,
 ze szkoa i katecheta moga zaoferować tylko pomoc w wychowaniu
dziecka. Rodzicom pozostaje jednak ich zadanie bycia zawsze pierwszymi
katechetami. Rodzice nie moga w pierwszym dniu zajeć szkolnych „oddać”
dziecka szkole, ale musza w pewnym sensie iść ze swymi dziećmi do szkoy24. Rodzice dziaaja bowiem jako naturalni i opatrznościowi pośrednicy

19
A. M á t é - T ó t h, P. M i k l u š è a k (Hrsg.). Nicht wie Milch und Honig. Religion
und Kirchen in Ost(Mittel)Europa. Ostfildern 2000 s. 54.
20
Por. szerzej: R. B i e l. Izmedu euforije i zabrinutosti. Poljska nakon pristupa Europskoj
Uniji. W: N.A. Anèić N. Bižaca (Red.). Teologija i Crkva u procesima europskih integracija.
Split 2008 s. 229-252.
21
Por. R. B i e l. Neue Herausforderungen der Taufpastoral in Polen. W: Weil Taufe
Zukunft gibt. Wegmarken für eine Weiterentwicklung der Taufpastoral. Hrsg. W. Kasper,
A. Kothgasser, A. Biesinger. Ostfildern 2011 s. 161 n.
22
II Polski Synod Plenarny s. 223.
23
Tamze s. 224.
24
H. K r ä t z l. Kirche im Zeitgespräch. Salzburg–Wien 1996 s. 108 n.
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miedzy Bogiem a dzieckiem, bo waśnie dzieki rodzicom Bóg staje sie dla
dziecka kimś niemal „widzialnym” i „dotykalnym”25.
Nie ulega watpliwości,

ze tylko „zgodne i harmonijne wspódziaanie wychowawcze rodziny, Kościoa, szkoy, stowarzyszeń i organizacji moze doprowadzić
do uformowania ludzi odpowiedzialnych, o bogatej osobowości, zdolnych do
poświeceń i konsekwentnych w dziaaniu zgodnie z przyjetymi wartościami”26.
Aby jednak osiagn
 ać
 taki stan wspópracy w religijnym wychowaniu dzieci
trzeba zdrowej rodziny. W obecnej sytuacji nic nie pomoze nawet nostalgiczne
zaklinanie dawnego stanu katechizacji organizowanego przy parafii, gdyz i tak
rozbija sie ono niejako o trudny realizm wspóczesności27.

3. INDYWIDUALIZACJA ZYCIA RODZINNEGO

Pozycja rodziny w procesie wspierania katechezy szkolnej i religijnego
wychowania dzieci ulega ciagemu

osabieniu przez coraz mocniejsze trendy
wspóczesnego spoeczeństwa, wśród których wymienić trzeba indywidualizacje i prywatyzacje zycia. W efekcie tych wiodacych

trendów spoecznych
i przemian cywilizacyjnych Kośció straci juz w spoeczeństwie pozycje
monopolisty w dziedzinie ksztatowania ludzkiego sensu zycia. Ta swoista
detronizacja Kościoa sprawia, ze wspóczesny czowiek sam chce decydować
o swoim zyciu i jego sensie i nie wyraza juz – jak to byo dawniej – gotowości do tego, aby ktoś inny mia wpyw na sens jego zycia28. Dlatego
dzisiaj zwyko sie coraz cześciej mówić o swoistym „cocktailu sensu” zycia,
który poszczególni ludzie przyrzadzaj

a sobie sami w oparciu o rózne skadniki wziete z konkurujacych

ze soba w spoeczeństwie koncepcji29. Wedug
tak rozumianego indywidualizmu kazdy wybiera te produkty, które mu smakuja,
 aby sobie później zmiksować swój wasny cocktail religijny30.
Indywidualizm przejawia sie w zyciu spoecznym na wiele innych sposobów. Wspóczesne spoeczeństwo stao sie bowiem swoistym „bufetem”.

25

II Polski Synod Plenarny s. 223.
Tamze s. 224.
27
W o l l b o l d. Religionsunterricht und religiöse Unterweisung s. 73.
28
K. K o c h. Brennpunkte heutiger Glaubensverkündigung. Freiburg–Graz–Wien–Köln
1996 s. 48.
29
Tamze s. 49 n.
30
K. K o c h. Kirche – um Gottes willen! Unzeitgemäße Reden gegen den Trend. Freiburg
1998 s. 69.
26
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Kazdy moze swobodnie podejść i z tego bufetu świata wybrać coś dla siebie,
sporzadzić

swój wasny „talerz zycia”. Indywidualizm sprawia, ze zaden
talerz nie jest podobny do drugiego, co wiecej nawet ten sam talerz bedzie
po drugim podejściu do owego bufetu najprawdopodobniej wyglada

inaczej
31
niz za pierwszym razem .
Jeszcze bardziej dobitnie o problemie indywidualizmu i jego wpywie na
zycie rodziny mówi K. Koch. W jego przekonaniu wspóczesny czowiek ma
– patrzac
 z tej indywidualistycznej perspektywy – przed oczami jedynie swój
wasny „pepek” i waśnie ten „pepek” czyni punktem odniesienia dla swoich
postaw zyciowych oraz dla swoich relacji zarówno w kregu rodzinnym, jak
i spoecznym. Taka perspektywa skania wielu – szczególnie modych – do
dziaań wyzutych z poczucia solidarności z innymi ludźmi. Taka wyrazajaca

indywidualistyczna mentalność „pepkowa perspektywa”, w której wszystko
kreci sie wokó samego czowieka, stanowi duze utrudnienie, wrecz uniemozliwia proces przekazywania wiary i chrześcijańskiego wychowania w rodzinie32. Wielu ludzi, ogarnietych indywidualizmem, podnosi – zdaniem Kocha
– swój „pepek” do rangi otarza gównego swojej prywatnej religii. Ten
swoisty humanizm, uprawiany z perspektywy wasnego „pepka”, w duzej mierze przyczynia sie do pogebiania sytuacji kryzysowej33. Nie powinno wiec
dziwić, ze tak nastawieni modzi pokazuja czasami nawet w demonstracyjny
sposób, ze maja niejako abonament na obojetność wobec treści religijnych
przekazywanych im zarówno w szkole, jak i w domu rodzinnym34.
Opisujac
 negatywna role zjawiska indywidualizacji zycia w procesie wychowania religijnego w rodzinie, Norbert Mette zauwaza, ze istnieje pewien
swoisty „strukturalny przymus”, który sprawia, ze wspóczesny mody czowiek jest niejako skazany na indywidualizm, co udaremnia wszystkie dotychczasowe starania majace
 na celu przekaz wiary. Indywidualizm ten uniemozliwia tez modemu czowiekowi zadomowienie sie i integracje w środowisku
religijnym i czyni go podmiotem wszystkich decyzji zyciowych, równiez tych

31

Por. R. H i t z l e r, A. H o n e r. Bastelexistenz. Über subjektive Konsequenzen der
Individualisierung. W: Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschafen.
Hrsg. U. Beck, E. Beck-Gernsheim. Frankfurt a. Main 1994 s. 311.
32
K. K o c h. Leben erspüren – Glauben feiern. Sakramente und Liturgie in unserer Zeit.
Freiburg–Basel–Wien 1999 s. 33.
33
K o c h, Kirche – um Gottes willen! s. 76.
34
W e r b i c k. Heutige Herausforderungen an ein Konzept des Religionsunterrichts
s. 52.
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dotyczacych

wiary i zbawienia35. Sytuacja ta nie wyklucza jednak cakowicie tego, ze ktoś za pomoca swoistej dialektyki indywidualizmu, wedug
wasnych potrzeb, wybierze sobie coś z „oferowanego” przez szkolna katecheze, rodzine czy Kośció przekazu wiary36.

*
Te trudności, wynikajace
 z wielorakich form kryzysu zycia rodzinnego,
jakie pojawiy sie równocześnie z powrotem katechezy do szkoy sprawiaja,

ze coraz bardziej konieczne wydaje sie rozwijanie owej fundamentalnej dla
chrześcijańskiego wychowania dziecka pedagogicznej triady: rodzina, parafia
i szkoa37. Nie da sie bowiem ukryć, ze wysiek podejmowany przez Kośció przyniesie tylko wtedy oczekiwane rezultaty w zakresie skuteczności
katechezy, gdy bedzie wspierany przez rodzine i szkoe38. Przywrócenie
owej triady pedagogicznej byo zadaniem o tyle trudnym, ze po usunieciu
przez wadze komunistyczne katechezy ze szkoy przez 30 lat Kośció i rodzice byli niejako w opozycji do skazonej ideologia ateistyczna pracy szkoy39.
Wedug dawnej koncepcji katechizowania parafia bya miejscem, gdzie
ogniskowao sie cae zycie chrześcijanina, w tym równiez katecheza. Parafia
bya bowiem miejscem, w którym równocześnie wierzono, modlono i uczono
sie o Bogu. Z tej racji w parafii rodziy sie relacje i roso wzajemne zaufanie.
I choć w tych warunkach nauczanie religii odbiegao z pewnościa od normalnych szkolnych standardów pedagogicznych, a treści nauczania stay nieco
w tle, to jednak katecheza przy parafii stwarzaa przestrzeń do budowania
wzajemnych relacji i wiezów40.
Trzeba jednak przyznać, ze takze „katecheza parafialna, pozbawiona instytucjonalnych kontaktów ze szkoa […] pozostawaa w niewystarczajacym

35
N. M e t t e. Identität in universaler Solidarität. Zur Grundlegung einer religionspädagogischer Handlungstheorie. „Jahrbuch der Religionspädagogik” 6:1989 s. 31.
36
W e r b i c k. Heutige Herausforderungen an ein Konzept des Religionsunterrichts
s. 43.
37
W o l l b o l d. Religionsunterricht und religiöse Unterweisung s. 76.
38
Por. tamze s. 228.
39
J. C h a r y t a ń s k i. Zur Situation des Religionsunterrichts an den öffentlichen
Schulen Mittel- und Osteuropa. W: Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen in Europa.
Dokumentation des Symposions vom 13. bis 15 April in Rom. Arbeitshilfen der Deutschen
Bischofskonferenz. Nr 91. Bonn 1991 s. 49.
40
W o l l b o l d. Religionsunterricht und religiöse Unterweisung s. 65.
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stopniu otwarta na środowisko rodzinne katechizowanego”41. Jedynie w przypadku katechezy dzieci pierwszokomunijnych wspópraca z rodzicami bya
bardziej intensywna. „Dotkliwy brak” takiej wspópracy z rodzina da sie
odczuć w przypadku dzieci ze starszych klas szkoy podstawowej oraz szkó
ponadpodstawowych42.
Z perspektywy czasu widać, ze ten deficyt relacji miedzy rodzina a parafia
pogebi sie jeszcze bardziej, a podnoszone przez Jana Charytańskiego obawy
o trwaość zwiazków

miedzy parafia a rodzina byy uzasadnione. Juz przed
ponad 20 laty pyta on czy zrodzony na bazie katechizowania przy parafii
sojusz miedzy rodzicami a Kościoem nie ulegnie osabieniu i przetrwa próbe
 a
czasu po powrocie religii do szkoy43. Ten proces sabniecia wiezów acz
cych we wspólnej trosce o religijne wychowanie dziecka parafie i rodzine jest
o tyle niepokojacy,

ze zanim bedzie udzielana katecheza, dziecko stoi w tym
obszarze, który jest nazywany rodzinnym katechumenatem i który wspiera
pierwsze kroki dziecka na drodze wiary. Rodzina nie zna wprawdzie katechezy jako takiej, ale tworzy ona swoisty, wazny dla przyszej katechezy,
klimat. Ma ona swoje sposoby mówienia o Bogu i przekazywania wiary, ma
swój porzadek,

swoje zwyczaje, które mniej lub wiecej sa zwiazane

z zyciem
kościelnym i czasami odzwierciedlaja nawet rok liturgiczny. Niczym niezasta
piona posuga rodziny w tej kwestii albo tez jej brak decyduje w duzej mierze o stanie wiary maych dzieci, które w taki waśnie sposób w środowisku
rodzinnym po raz pierwszy spotykaja sie z nauczaniem o Bogu. W zyciu
rodzinnym, w duszpasterstwie parafialnym oraz w zyciu liturgicznym jest
zakorzenione powodzenie poczatków

pracy katechetycznej. To wszystko nie
tylko wyprzedza katecheze, ale tez towarzyszy jej przez dugi czas i decyduje
w duzym stopniu o jej skuteczności. Powyzsze rozwazania pozwalaja bez
problemu wyciagn
 ać
 wniosek, ze katecheza nie moze być w zaden sposób
izolowana od zycia rodziny i zycia Kościoa. Nie trzeba w tym kontekście
dowodzić, ze katecheza jest funkcja zywego Kościoa44.
Uwzgledniajac
 fakt, ze sam Kośció jest pierwszym adresatem Ewangelii,
mozna mówić o uzytecznych naczyniach i formach przekazywania wiary. Jed-

41

II Polski Synod Plenarny s. 214.
Por. tamze s. 215.
43
C h a r y t a ń s k i. Zur Situation des Religionsunterrichts an den öffentlichen Schulen
Mittel- und Osteuropa s. 49.
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V. Schurr, L.M. Weber. T. 1. Freiburg–Basel–Wien 1964 s. 282.
42

KS. ROBERT BIEL

140

na z takich podstawowych form jest rodzina i nauczanie religii45. Rodzina
jest bowiem susznie nazywana mianem „Kościoa domowego” i pierwszym
seminarium. Kośció nie moze jednak zadania przekazywania wiary pozostawić jedynie w gestii rodziny czy szkolnego nauczania religii. Jest natomiast
zobowiazany

do tego, by podjać
 troske o przekaz wiary w zasadniczych formach realizacji swojej misji, czyli w martyrii, liturgii i diakonii. Samo opowiadanie o wierze okazuje sie tylko wtedy wiarygodne, gdy towarzyszy mu
praktyka zyciowa świadków, która stanowi najlepszy komentarz do przekazywanych treści wiary46.
Dlatego w duchu troski o przekaz wiary i religijne wychowanie modego
pokolenia Kośció powinien dokadać starań o pogebianie relacji z rodzina
i wspierać katecheze szkolna nawet, jeśli dzisiaj trzeba juz mówić o konieczności sylabizowania wiary47. Nie mozna tez skreślać religii z listy przedmiotów nauczanych w szkole, jeśli przysze pokolenia nie maja być wychowywane na swoistych póinteligentów. Dlatego nawet ze wzgledów czysto
kulturowych jest wrecz konieczne ciage

odświezanie wiedzy religijnej
w trakcie katechezy szkolnej, gdyz w innym przypadku mode pokolenie nie
bedzie juz w stanie odróznić Golgoty od Colgate48.
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WYCHOWANIE RELIGIJNE
W KONTEKŚCIE KRYZYSU ZYCIA RODZINNEGO

S t r e s z c z e n i e
Upadek komunizmu otwar przed Kościoem w Polsce nowe mozliwości pracy duszpasterskiej, wśród których trzeba wymienić takze przywrócenie nauczania religii w szkole. Jak sie
jednak okazuje sytuacja ta – ze wzgledu na dynamiczne zmiany cywilizacyjne – staje sie dla
Kościoa duzym wyzwaniem. Wychowanie religijne w szkole znajduje coraz mniej wsparcia
w dotknietej kryzysem rodzinie. Kryzys ten – wyciskajacy
 pietno na wychowaniu religijnym
dziecka – przejawia sie gównie w zaniku przekazu wiary w rodzinie, rzutujacych

na wychowanie trudnościach ekonomicznych rodzin oraz indywidualizacji zycia. Aby sprostać tym nowym
wyzwaniom i aby wychowywanie religijne stao sie owocne, Kośció musi podjać
 starania
o przywrócenie nalezytej rangi triadzie pedagogicznej wyrazajacej
 sie we wspópracy Kościoa,
szkoy i rodziny.

Sowa kluczowe: rodzina, wychowanie religijne, katecheza, indywidualizacja, emigracja, Kośció, spoeczeństwo, kryzys zycia religijnego.

