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EWANGELIZACYJNY WYMIAR KATECHEZY 

W TWÓRCZO CI KS. PROF. MIECZYS AWA MAJEWSKIEGO

Ze wzgl du na przemiany kulturowe zmierzaj ce w kierunku laicyzacji 
i dekonfesjonalizacji coraz cz ciej nawo uje si  do poprzedzenia katechezy 
ewangelizacj  lub realizacji tzw. katechezy ewangelizacyjnej. Propozycja taka 
wydaje si  s uszna, brakuje jednak jej konkretyzacji i w praktyce nie do ko ca 
wiadomo, jak i gdzie taki rodzaj formacji mia by si  odbywa . Niniejsza reß eksja 
stawia sobie za cel w czenie si  w trwaj ce poszukiwania inspiracji dla kate-
chezy ewangelizacyjnej poprzez odwo anie do przemy le  ks. prof. Mieczys a-
wa Majewskiego. Jest on twórc  katechezy integralnej – kierunku najbardziej 
dojrza ego, ukszta towanego na bazie krytycznej analizy poprzednich kierunków 
katechetycznych. Na problematyk  niniejszego artyku u sk ada  si  b d : gene-
za i istota katechezy integralnej, znaczenie terminów „ewangelizacja” i „nowa 
ewangelizacja” w publikacjach ks. M. Majewskiego, relacje pomi dzy ewangeli-
zacj  a katechez , inspiracja dla wspó czesnej formacji chrze cija skiej.

1.  Geneza i istota katechezy integralnej

Znacz c  rol  w powstaniu katechezy integralnej odegra a koncepcja ka-
techezy kerygmatycznej oraz katechezy antropologicznej. Wed ug za o e  ke-
rygmatycznych punktem wyj cia dla katechezy powinno by  Objawienie Bo e, 
a nast pnie nale y pod a  w kierunku cz owieka. Z kolei katecheza antropolo-
giczna koncentrowa a si  na sytuacji egzystencjalnej adresatów katechezy. Ka-
techezie kerygmatycznej zarzucano zbytnie oderwanie od wiata i nieuwzgl d-
nianie uwarunkowa , w jakich yj  katechizowani. Z kolei koncepcja katechezy 
antropologicznej w praktyce zacz a eliminowa  pierwiastek nadprzyrodzony 
i sprowadza  katechez  do lekcji wychowawczych. Z krytyki tych uj  powsta a 
katecheza integralna1.

1 Por. M. Majewski. Warto ci antropologiczne i kerygmatyczne we wspó czesnej katechezie. „Ka-
techeta” 19:1975 nr 4 s. 154; R. Murawski. Etapy rozwoju katechezy. AK 71:1978 nr 417 s. 66-68.
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Jej pionierem by  francuski katechetyk Jospeh Colomb, uwa any za twórc  
podstawowej zasady, na której opiera si  katecheza integralna – zasady wier-
no ci Bogu i cz owiekowi. W dziele pt. Le service de l’Evangile2 stwierdzi , e 
wierno  Bogu polega przede wszystkim na uwzgl dnieniu integralno ci de-
pozytu wiary i hierachiczno ci tre ci przekazywanych w katechezie. Wierno  
cz owiekowi mia aby natomiast polega  na personalnym podej ciu do adresa-
tów katechezy i tworzeniu osobistych wi zi3. Zagadnieniem wzajemnych relacji 
katechezy g osz cej chrze cija skie or dzie oraz interpretuj cej do wiadczenie 
cz owieka zaj  si  tak e Adolf Exeler4.

Za prekursora katechezy integralnej w Polsce uznaje si  ks. Mariana Finke5. 
Akcentowa  on nie tylko konieczno  g oszenia kerygmatu, ale równie  wyj cia 
naprzeciw uwarunkowaniom antropologicznym6. Tak e ks. Roman Murawski po-
stulowa  wierno  Bogu i cz owiekowi w zmieniaj cej si  sytuacji egzystencjal-
nej7. Z kolei abp Jerzy Stroba wskazywa  na konieczno  integracji wszystkich 
cech katechezy wiernej Bogu i cz owiekowi (Objawienie Bo e, chrystocentryzm, 
Ko ció , cz owiek)8. Katechetykiem, który wywar  wp yw na rozwój katechezy 
integralnej w Polsce, by  tak e o. Jan Charyta ski9. Za twórc  zwartej koncepcji 
katechezy integralnej uwa a si  jednak ks. prof. Mieczys awa Majewskiego.

Celem katechezy integralnej jest dojrza a postawa wiary, ci le zwi zana 
z dojrza  osobowo ci . Podmiotem ma by  ca y Ko ció  jako Lud Bo y, w którym 
poszczególne stany i rodowiska pe ni  sobie w a ciwe funkcje10. Tre ci  kateche-
zy powinna by  historia zbawienia, która stanowi aby klucz interpretacyjny, wyja -
niaj cy wiat i cz owieka w wietle s owa Bo ego, maj cy jako ostateczny punkt 
odniesienia osob  Jezusa Chrystusa. Taka katecheza wchodzi aby w ycie Ko cio a 
i wiata i prowadzi aby poprzez ich przemian  do eschatycznej przysz o ci11. Inny-

2 J. Colomb. La service de l’Evangile. Paris 1967.
3 Majewski. Fundamentalne problemy katechetyki. Lublin 1981 s. 47–48; J. Bargowicz. Uwa-

runkowania skuteczno ci katechezy. Studium pastoralno-katechetyczne w oparciu o dorobek Josep-

ha Colomb. W oc awek 1993 s. 11–12.
4 A. Exeler. Katecheza g oszeniem nauki Bo ej i interpretacja do wiadczenia. „Katecheta” 

15:1971 nr 1 s. 35. Potrzeb  katechezy wiernej Bogu i cz owiekowi najpe niej przedstawia A. Exe-
ler w ksi ce pt. Wesen und Aufgabe der Katechese. Freiburg 1966.

5 M. Finke. Odnowa katechetyczna. (Zarys katechetyki kerygmatycznej). W: Wspó czesna 

my l teologiczna. red. ten e. Pozna  1964 s. 559–589. 
6 Por. J. Charyta ski. Pos uga polskiej katechezie okresu soborowego. „Katecheta” 13:1987 

nr 1 s. 12-15.
7 Por. Murawski. Katecheza wierna Bogu i cz owiekowi. Kat 18:1974 nr 5 s. 198–200.
8 J. Stroba. W kierunku katechezy integralnej – Synod 1977. W: Ewangelizacja. red. J. Kruci-

na. Wroc aw 1980 s. 49–50. 
9 A. Offma ski. Katecheza integralna w duchu Soboru Watyka skiego II w uj ciu ks. Jana 

Charyta skiego. Kat 36:1992 nr 4 s. 193–200.
10 Majewski. To samo  katechezy integralnej. Kraków 1995 s. 105; zob. ten e. Katecheza 

wspólnoty, we wspólnocie i dla wspólnoty. RTK 28:1981 z. 6 s. 107–115.
11 Por. J. Kudasiewicz. Wst p do historii zbawienia. Lublin 1974 s. 13.
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mi s owy, tre ci  katechezy by aby wi c ca a ludzka rzeczywisto  interpretowana 
w duchu Ewangelii12. Natomiast w metodyce katechezy integralnej proponuje si  
wielo  i ró norodno  metod przy uwzgl dnieniu kryteriów doboru13.

Katechez  integraln  sam jej twórca zdeÞ niowa  w nast puj cy sposób: 
„Katecheza integralna nawi zuje do katechetyki korelacji, zespalaj cej Obja-

wienie Bo e i do wiadczenie cz owieka; rozwija zasady teologiczne (wierno ci 

Bogu i cz owiekowi), psychologiczne (dyferencjacji i integracji), pedagogiczne 

(interakcji i komunikacji) i dydaktyczne (koncentracji i korelacji). Ma wiele ró-

de  (Ko ció  i wiat przecinaj ce si  w punkcie wiary), podmiotów Trójca wi -

ta i Ko ció , a w nim osoby i grupy tak duszpasterzy jak i wiernych, wymiarów 

(biblijny, liturgiczny, moralny, ekumeniczny, eschatologiczny, egzystencjalny), 

tre ci (teologiczne i humanistyczne) i metod (dostosowanych do potrzeb), dzi ki 

którym pog bia si y i wzmacnia jedno  katechetyczn , przez co pomaga kate-

chizowanym w wi zaniu ze sob  faktów i prawd oraz formowaniu dojrza ych 

postaw wiary”14.

2.  Znaczenie terminów „ewangelizacja” i „nowa ewangelizacja” 

w publikacjach ks. Majewskiego

Wyja niaj c poj cie „ewangelizacja”, ks. Majewski odwo uje si  do doku-

mentów Ko cio a powszechnego oraz do twórczo ci znanych katechetyków, np. 

o. Jana Charyta skiego i ks. Romana Murawskiego. Co prawda, w niektórych 

publikacjach ks. Majewski z za o enia unika jednoznacznego okre lenia tego po-

j cia, powo uj c si  przy tym na papie a Paw a VI, który w adhortacji Evange-

lii nuntiandi twierdzi , e ka da próba zdeÞ niowania tej bogatej i wielostronnej 

rzeczywisto ci mo e prowadzi  do jej zubo enia, a nawet wypaczenia (por. EN 

17), to jednak w innych miejscach podejmuje prób  charakterystyki tej rzeczy-

wisto ci. G ównym dokumentem, do którego si  odwo uje, jest wspomniana ad-

hortacja Evangelii nuntiandi, uwa a, e to w a nie ona wyczerpuj co omawia 

problematyk  zwi zan  z ewangelizacj . 

Za tym dokumentem M. Majewski wyró nia szerokie i w skie rozumienie 

ewangelizacji. Opisuj c ewangelizacj  w sensie szerokim, ks. Majewski cytuje pa-

pie a Paw a VI: „Ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny 

do wszystkich kr gów rodzaju ludzkiego, aby przenikaj c sw  moc  od wewn trz 

tworzy a z nich now  ludzko ” (EN 18). W takim uj ciu ewangelizacja to ca a 

„dzia alno  Ko cio a, która jest kontynuacj  misji Jezusa, a zmierza do rozpo-

wszechnienia na wszystkie czasy i kraje dobrodziejstwa, jakiego Chrystus doko-

12 Majewski. Propozycja katechezy integralnej. ód  1978 s. 105.
13 Zob. Ten e. Indywidualizacja w katechezie. EK T. 7. Lublin 1997 kol. 176.
14 Ten e. Integralna katecheza. EK. T. 7. Lublin 1997 kol. 335.
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na  dla naszego zbawienia”15. Odwo uj c si  do dokumentu Episkopatu w oskiego 

o ewangelizacji z 1976 roku pt. L’evangelizzazione del mondo contemporaneo, ks. 

Majewski okre la ewangelizacj  jako dzia alno , „przez któr  Ko ció , pod wp y-

wem Ducha wi tego, przepowiada i urzeczywistnia zbawienie, jakie Ojciec oÞ a-

rowuje przez Syna, Jezusa Chrystusa, ukrzy owanego i zmartwychwsta ego”16.

Z kolei przez ewangelizacj  w sensie cis ym rozumie on „pierwsze g oszenie 

Ewangelii tym, którzy jej nie s yszeli albo po us yszeniu nie przyj li dostatecznie” 

(por. EN 51–56)17. W odniesieniu za  do w oskiego dokumentu katechetycznego pt. 

Documento di base18 precyzuje: „ewangelizacja jest g oszeniem zbawienia tym, któ-

rzy z ró nych powodów jeszcze si  z nim nie zetkn li i w nie nie zaanga owali”19.

Ks. Majewski w nawi zaniu do Evangelii nuntiandi wyró nia tak e ewange-

lizacj  ad intra i ad extra. Jego zdaniem dzia alno  ad intra (tzw. autoewangeli-

zacja) jest zg bianiem wiary, nadziei, czynnej mi o ci i modlitwy, co prowadzi do 

nieustannej odnowy Ko cio a i pozwala zachowa  jego wie o , gorliwo  i moc 

(por. KK 8, DM 5, EN 15)20. Tylko Ko ció , który jest ewangelizowany, mo e pro-

wadzi  ewangelizacj  ad extra, adresowan  do ludzi niewierz cych, b d cych poza 

Ko cio em21. Ks. Majewski podkre la, e Ko ció  w swojej misji ewangelizacyjnej 

nie mo e zapomnie  o tym, e b dzie ona w a ciwie przyj ta tylko wówczas, kiedy 

razem z ewangelizacj  innych podejmie on ewangelizacj  siebie samego. Pawe  VI 

zawar  t  my l w s owach: „Ko ció  zawsze winien by  ewangelizowany, je eli chce 

zachowa  sw  wie o , gorliwo  i owocno  g oszenia Ewangelii” (EN 15)22.

Odwo uj c si  konsekwentnie do Evangelii nuntiandi, ks. Majewski wyró nia 

nast puj ce elementy (etapy) ewangelizacji rozumianej szeroko (EN 21–38)23:

a) wiadectwo, które polega na yciu zgodnym z Ewangeli , b d ce – jak 

mówi Pawe  VI – milcz cym, ale bardzo mocnym i skutecznym wieszcze-

niem Dobrej Nowiny (por. EN 21; 26)24.

b) Bezpo rednia proklamacja Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystu-

sie, która stanowi centralny element ewangelizacji (por. EN 22).

c) Odpowied  wiary na us yszane S owo Bo e, przejawiaj ce si  w nawróceniu, 

przynale no ci do Ko cio a, udziale w yciu sakramentalnym, wiadectwie. 

d) Zwalczanie „krzywdy i zaprowadzanie sprawiedliwo ci” na wiecie (por. 

EN 30–38).

15 Ten e. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. (Mps) Lublin 1997 s. 14.
16 Tam e.
17 Tam e. 14.
18 Torino 1970.
19 Majewski. Fundamentalne problemy katechetyki. dz. cyt. s. 81.
20 Por. Ten e. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 14.
21 Tam e.
22 Ten e. Fundamentalne problemy katechetyki. dz. cyt. s. 79.
23 Ten e. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 15–16.
24 Por. Ten e. To samo  katechezy integralnej. dz. cyt. s. 86.
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e) Ewangelizacja kultury (ewangelizacja usi uje kultur  nasyci  Ewangeli ) 

oraz inkulturacja Ewangelii (ewangelizacja pragnie si  zadomowi , dostrze-

gaj c obecne w kulturze dobra i warto ci, por. EN 20), przy czym inkultu-

racja nie jest elementem czy etapem ewangelizacji, lecz bardziej sposobem 

realizacji pozosta ych czynników ewangelizacji.

Ks. prof. Majewski rozumie zatem ewangelizacj  tak jak papie  Pawe  VI 

w adhortacji Evangelii nuntiandi i analogicznie do tego dokumentu wyró nia 

w skie i szerokie jej rozumienie. Podejmuje tak e prób  okre lenia sposobów 

realizacji nowej ewangelizacji i czyni to, opieraj c si  g ównie na publikacji au-

torstwa I. Viganò pt. Nowa ewangelizacja25. W nawi zaniu do tego autora ks. 

Majewski uwa a, e nowo  wspó czesnej ewangelizacji polega na nowo ci na-

st puj cych elementów: perspektyw, dziedzin, za o e  doktrynalnych, ewangeli-

zatorów, metody i j zyka oraz niebezpiecze stw. W nowo ci perspektyw chodzi 

przede wszystkim – jego zdaniem – o poszukiwanie nowej formy, uwzgl dnia-
j cej przysz o  wiata i jednocze nie wiernej wobec integralno ci or dzia zba-
wienia26. Nowo  dziedzin obj tych ewangelizacj  polega przede wszystkim 
na poszanowaniu godno ci osoby ludzkiej, prawa do ycia, wolno ci religijnej, 
demokracji, uwzgl dnieniu problematyki kulturalnej czy ekonomicznej. W tym 
wymiarze nowej ewangelizacji chodzi g ównie o „przezwyci enie dramatycz-
nego rozd wi ku mi dzy kultur  i Ewangeli ”27. W nowo ci za o e  doktrynal-
nych podkre la si  natomiast g ównie eklezjologi  komunii. Nowo  ewangeli-
zatorów odnosi si  z kolei do zaanga owania ludzi wieckich w ewangelizacyjne 
dzie o Ko cio a28 (por. ChL 46). Nowo  metody i j zyka polega  ma za  na 
szczególnym wykorzystaniu osi gni  nauk biblijnych, ale tak e technicznych 
oraz psychologii, socjologii i pedagogiki. Podnoszony jest równie  postulat, by 
j zyk ewangelizacji by  „j zykiem biblijnym, symbolicznym i problemowym”29. 
Oprócz tych kwestii ks. Majewski zwraca uwag  na nowo  niebezpiecze stw, za 
które uznaje nadu ycia natury doktrynalnej, duszpasterskiej czy liturgicznej30.

3.  Relacje pomi dzy katechez  a ewangelizacj

Oprócz wyja nienia czym jest katecheza integralna, ewangelizacja i nowa 
ewangelizacja w uj ciu ks. Majewskiego nale y dokona  analizy jego twórczo-
ci dotycz cej relacji pomi dzy ewangelizacj  a katechez , co pozwoli lepiej 

25 Kraków 1990.
26 Majewski. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 23–24.
27 Tam e. s. 24.
28 Tam e. s. 25–26.
29 Tam e. s. 26–27.
30 Tam e. s. 27.
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zrozumie  jego pogl dy na temat obu tych rzeczywisto ci31. Okre laj c relacje 

pomi dzy ewangelizacj  i katechez , ks. Majewski uwzgl dnia szerokie i w skie 

rozumienie ewangelizacji, pisze on: „Je eli bierzemy pod uwag  ewangelizacj  

w szerokim znaczeniu, to katecheza w niej otrzymuje podstawy i staje si  jedn  

z form ewangelizacji wiata”32. Analizuj c natomiast ewangelizacj  w cis ym 

znaczeniu i katechez , ks. Majewski twierdzi, e s  to „dwie ró ne i autonomicz-

ne, cho  ci le zwi zane ze sob , formy pos ugi S owa”33. Jego zdaniem ewan-

gelizacja prowadzi do pierwszego zetkni cia z or dziem chrze cija skim, a kate-

cheza jest jego kontynuacj , zwielokrotnieniem i pog bieniem34. Ks. Majewski 

wyja nia na innym miejscu, e od katechezy wymaga si  integralnego przekazu 

depozytu wiary w sposób dostosowany do odbiorców (por. KO 13; DFK 16)35.

Ewangelizacja zatem – zdaniem ks. Majewskiego – w sensie cis ym kierowana 

jest do niewierz cych lub oboj tnych, natomiast katecheza adresowana jest do ludzi 

wierz cych i polega na przekazie ca ego depozytu wiary w sposób pog biony, ale 

te  dostosowany do mo liwo ci odbiorców36. Majewski uznaje potrzeb  katechezy 

jako takiej, adresowanej do ludzi wierz cych, jednocze nie jednak jest wiadomy 

zachodz cych dynamicznie procesów laicyzacji. Z tego wzgl du uwa a, e „do 

wspó czesnego wiata trzeba pój  z ewangelizacj , która powa nie traktuje faz  za-

pocz tkowania wiary, koncentruje si  na Jezusie Chrystusie i Jego Dobrej Nowinie, 

a zmierza do wywo ania osobistego prze ywania rzeczywisto ci nadprzyrodzonej, 

licz c si  z mentalno ci , potrzebami i kultur  laick  wspó czesnego wiata”37.

W uj ciu Ks. Majewskiego katecheza i ewangelizacja w sensie cis ym s  

autonomicznymi formami pos ugi s owa38, cho  zachodzi mi dzy nimi wzajemne 

przenikanie i oddzia ywanie39. Oprócz tego, e proponuje on ewangelizacj  jako 

antidotum dla wspó czesnej laicyzacji40, wspomina tak e o katechezie ukierunko-

wanej ewangelizacyjnie. W nawi zaniu do ks. Romana Murawskiego41 pisze o po-

trzebie wprowadzania elementów ewangelizacyjnych do katechezy. Co ciekawe, 

31 Zamiast poj cia „katecheza” Majewski u ywa cz sto terminu „przepowiadanie kateche-

tyczne”.
32 Majewski. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 18.
33 Tam e. s. 18; J. Charyta ski. Katechizacja jako forma ewangelizacji. „Katecheta” 19:1975 

nr 3 s. 147; P. M kosa. Wk ad ks. prof. Mieczys awa Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej. 

Lublin 2004.
34 Por. Majewski. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 8.
35 Ten e. Katecheza permanentna. Kraków 1989 s. 99; por. ten e. To samo  katechezy inte-

gralnej s. 86.
36 Ten e. Fundamentalne problemy katechetyki. dz. cyt. s. 81.
37 Ten e. To samo  katechezy integralnej. dz. cyt. s. 86; ten e. Katecheza permanentna. dz. 

cyt. s. 103.
38 Ten e. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 18.
39 Ten e. To samo  katechezy integralnej. dz. cyt. s. 83.
40 Ten e. Aktualne wyzwania katechetyczne. dz. cyt. s. 28.
41 Murawski. Ewangelizacyjny charakter katechezy. „Ateneum Kap a skie” 1992 nr 498 s. 

181–193.
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postulat ten zosta  wysuni ty z powodu przeniesienia??? katechezy do szko y (pisa  

te s owa w 1997 roku). Ks. Majewski zauwa a, e kiedy katecheza odbywa a si  

w paraÞ i, brali w niej udzia  zasadniczo ludzie wierz cy. Natomiast w rodowisku 

szkolnym, przynajmniej dla pewnej cz ci uczniów, nauczanie religii stanowi do-

piero pierwszy kontakt z prawdami wiary. Z tego te  wzgl du – jego zdaniem – po-
trzebuj  oni przede wszystkim ewangelizacji w sensie cis ym, a dopiero potem 
katechezy. Majewski podkre la jednak, e na jednej lekcji znajduj  si  uczniowie 
wierz cy, oboj tni i niewierz cy, i z tego powodu szko a powinna by  jednocze -
nie miejscem dla ewangelizacji i katechezy42. W tym kontek cie Majewski mówi 
o ewangelizacji katechetycznej i katechezie ewangelizacyjnej43.

Z jednej strony zatem ks. Majewski zauwa a, e istniej  autonomiczne for-
my ewangelizacji i katechizacji, z drugiej dostrzega potrzeb  istnienia katechezy 
ewangelizacyjnej, która te elementy b dzie ze sob  czy . Twierdzi, e taka we-
wn trzna synteza jest mo liwa bez podwa enia ich autonomii, tak istotnej dla ich 
rozwoju, a nawet mo e przyczyni  si  do jej wzmocnienia44. Na czym ma jednak 
polega  ich specyÞ ka – tego nie precyzuje. Co wi cej, uwa a, e model katechezy 
ewangelizacyjnej jest trudny, czy wr cz niemo liwy do wypracowania. Za ks. R. 
Murawskim pisze: „Model ewangelizacyjnej katechezy nie zosta  dot d jeszcze 
w szczegó ach dopracowany i nie s dz , aby to by o mo liwe. Zamiast mówi  
o specyÞ cznym modelu ewangelizacyjnej katechezy, lepiej chyba podkre li  jej 
ewangelizacyjny charakter. W takim rozumieniu ka da katecheza, w zale no ci 
od sytuacji i okoliczno ci, mog aby takie uj cie przyj ”45.

Nieco wi cej wiat a na rozumienie tego problemu rzuca wyró nienie w ka-
techezie aspektu doktrynalnego i ewangelizacyjnego. Ks. Majewski twierdzi, e 
w pierwszym wypadku katecheza przekazuje zwarty system naukowy, natomiast 
w drugim aspekcie nastawiona jest na g oszenie Dobrej Nowiny i przez to staje 
si  bliska Ewangelii46.

Ks. Majewski nie pisze tego dos ownie, ale z jego twórczo ci mo na wy-
ci gn  wnioski, e katecheza ewangelizacyjna polega  ma na g oszeniu keryg-
matu chrze cija skiego zmierzaj cego w swej istocie do nawrócenia. Katecheza 
g osz ca kerygm  powinna zawiera  syntetyczne przedstawienie prawd wiary 
i unika  jednocze nie wszelkich spekulacji i abstrakcji. Ks. Majewski odwo uje 
si  przy tym cz sto do ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Mariana Finke, o. Jana 
Charyta skiego oraz do twórców katechezy kerygmatycznej – Josefa A. Jun-
gmanna i Franza X. Arnolda. Katecheza taka, zdaniem ks. Majewskiego, jest: 

42 Majewski. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 64–65.
43 Ten e. Aktualne wyzwania katechetyczne. dz. cyt. s. 26.
44 Ten e. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. dz. cyt. s. 67.
45 Tam e. s. 65.
46 Murawski. Etapy rozwoju katechezy. dz. cyt. s. 55; zob. J. Jungmann. Die Frohbotschaft und 

unsere Glaubensverkündigung. Regensburg 1936; F. X. Arnold. Glaubensgemeinschaft. Düsseldorf 
1955 s. 41.
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„rozwa aniem Pisma w., jako S owa Bo ego skierowanego do osoby ludzkiej, 

która ws uchawszy si  w wezwanie Bo e konsekwentnie odpowiada na nie swo-

im yciem. Odbywa si  ono w rodowisku Ko cio a, w którym oddaje si  chwa  

Ojcu przez Syna w Duchu wi tym”47.

W takim uj ciu katecheta jest „pos a cem Bo ym”, „zwiastunem Królestwa 

Bo ego”, heroldem (keryksem)48. W tym kontek cie Majewski odwo uje si  do 

dyskusji synodalnych i do B. Wolfganga49, twierdz c, e wzorcem dla dzisiejszej 

katechezy powinna by  katecheza pierwotnego Ko cio a, której najlepszy przy-

k ad stanowi pierwsze kazanie w. Piotra. Przypominaj  jednocze nie, e nale y 

uwzgl dni  sposób my lenia osób yj cych w czasach wspó czesnych. Taka ka-

techeza, oparta na S owie Bo ym, prowadzi do nawrócenia i tworzenia wspólnot 

na wzór Ko cio a pierwotnego50.

W odniesieniu do formy takiej katechezy ks. Majewski zwraca uwag  na 

to, e powinna by  ona bliska zwyczajnej, ale „zaanga owanej personalnie roz-

mowie, dzieleniu si  do wiadczeniem religijnym, dialogowi rozwijaj cemu si  

wokó  warto ci nadprzyrodzonych. […] Przepowiadanie domaga si  bowiem 

prze ywanej, zaanga owanej i wiadcz cej wiary. Dokonuje si  ono nie przez 

wyszukane terminy, dobrane okre lenia i wyczerpuj ce tre ci ale przez odwo y-

wanie si  do porówna , nie gardzi przyk adami i obrazami”51.

Na podstawie powy szych wypowiedzi wydaje si , e ks. Majewski proponuje 

realizacj  katechezy ewangelizacyjnej poprzez g oszenie kerygmatu, ale nie jest to 

ca a prawda. W odniesieniu do katechezy kerygmatycznej wyra a  bowiem szereg 

obaw. Twierdzi  mianowicie, e ten rodzaj katechezy mo e sprawdzi  si  jedynie 

w rodowiskach, które s  ju  w pewnej mierze wra liwe na transcendencj , w ród 

ludzi przynajmniej poszukuj cych Boga, a o takich dzisiaj coraz trudniej.

Z tego powodu uwa a , e potrzebne s  jeszcze dzia ania poprzedzaj ce 

g oszenie kerygmatu. I tutaj wskazuje na katechez  antropologiczn . Twierdzi, 

e w rodowisku bardziej zlaicyzowanym koncepcja antropologiczna ma zdecy-

dowanie wi ksze szanse powodzenia ni  katecheza kerygmatyczna. Natomiast 

w rodowisku katechizowanych, które jest ju  pog bione teologicznie, propo-

nuje zastosowanie katechezy kerygmatycznej52. Pisze w tym kontek cie: „Na po-

cz tku procesu katechetycznego, gdy zale y na rozbudzeniu i zdynamizowaniu 

wiary, wielkie us ugi oddaje katecheza antropologiczna, natomiast w dalszej fa-

zie, gdy chodzi o jej dojrzewanie, potrzebna jest pomoc katechezy kerygmatycz-

nej. Katecheza ta rozwija prze yciowo , która z kolei sprawia, e wiara przenika 

47 Majewski. Katecheza permanentna. dz. cyt. s. 101.
48 Ten e. To samo  katechezy integralnej. dz. cyt. s. 85.
49 B. Wolfgang. Religionsunterricht im Spannungsfeld von Kirche und Theologie. Tübingen 

1976 s. 105.
50 Por. Majewski. Katecheza permanentna. dz. cyt. s. 100.
51 Tam e. s. 102.
52 Por. Ten e. Antropologiczna koncepcja katechezy. Lublin 1974 s. 243.
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ca  osob . Dojrza o  wiary rodzi si  jednak przy rozwi zywaniu konkretnych 

problemów egzystencjalnych, które podejmuje katecheza antropologiczna”53. 

Oraz na innym miejscu: „Wo anie za  o szersze, bli sze i g bsze zainteresowa-

nie si  wiatem – poznanie jego zjawisk, zdarze , procesów celem wierniejszego, 

dynamiczniejszego i bardziej owocnego niesienia zbawienia – jest jednocze nie 

przywo ywaniem katechezy ukierunkowanej ewangelizacyjnie. Katecheza taka 

ju  w a ciwie zosta a zapocz tkowana, posiada wielu zwolenników i rozwija 

si  w wielu rodowiskach. Jest to katecheza antropologiczna, powi zana ci le 

z cz owiekiem, jego rodowiskiem i kultur ”54.

Na temat antropologicznej koncepcji katechezy ks. Majewski napisa  w 1973 

roku rozpraw  habilitacyjn , po wi caj c tej problematyce tak e kilka mniej-

szych publikacji. Zasadniczym celem katechezy antropologicznej – jego zdaniem 

– jest rozwi zywanie problemów egzystencjalnych. Do problemów tych za Janem 

Paw em II zalicza on przede wszystkim pytania o pochodzenie cz owieka, o sens 

ludzkiego istnienia, sens cierpienia i mierci55, a tak e o miejsce w spo eczno ci 

i relacje interpersonalne. Istot  katechezy antropologicznej stanowi zatem inter-

pretacja egzystencjalnych problemów cz owieka dokonywana w wietle Obja-

wienia (por. KDK 4, DCG 74). Proponowane rozwi zania ludzkich problemów 

nie s  jedynie wynikiem osobistych poszukiwa , ale stanowi  odkrycie prawdy 

zawartej w Objawieniu. To Bóg jest tym, który daje ostateczn  odpowied , w pe -

ni zaspokajaj c  ludzkie pragnienia56. W katechezie antropologicznej zak ada si  

wi c wyj cie od najbardziej istotnych dla cz owieka problemów, podj cie próby 

ich na wietlenia na p aszczy nie naturalnej (od strony ró nych nauk) i ukazanie, 

e ostateczne rozwi zanie mo na odnale  tylko w wierze w Chrystusa.

Ks. Majewski postuluje wi c, aby zej  do wiata, w którym Bóg jest obecny 

i odnale  Go w ludzkich problemach wymagaj cych rozstrzygni cia. Wej cie 

katechezy w wiat powinno dokona  si  tak dog bnie, by przenika o nie tylko 

modlitw  i liturgi , ale równie  rozrywk , prac , rado ci i przykro ci, nadzie-

je i l ki, sukcesy i niepowodzenia57. Ostateczne kryterium interpretacji ludzkiej 

egzystencji nie stanowi jednak nauka i ludzkie osi gni cia, cho  niew tpliwie s  

wielce pomocne, lecz Pismo wi te oraz nauka Ko cio a58. Tak wi c katecheza 

antropologiczna wychodzi od cz owieka, dotyka spraw zasadniczych, najpierw 

w aspekcie naukowo-humanistycznym, nast pnie w aspekcie Objawienia, na-

wietlaj c je wiat em Bo ej Prawdy i ukazuj c ich miejsce w Bo ej ekonomii 

zbawienia.

53 Por. tam e. s. 242–243.
54 Ten e. Fundamentalne problemy katechetyki. dz. cyt. s. 82.
55 Jan Pawe  II. Wierz  w Boga Ojca Stworzyciela. Cittá del Vaticano 1987 s. 21.
56 Por. W. Kubik. Zarys dydaktyki katechetycznej. Kraków 1990 s. 95.
57 Tam e.
58 Majewski. Interpretacja egzystencji ludzkiej w wietle objawienia. Istota katechezy antro-

pologicznej. RTK 21:1974 z. 6 s. 94–96; ten e. Antropologiczna koncepcja katechezy s. 167–170.
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Podsumowuj c analiz  zawarto ci tre ciowej katechezy antropologicznej, 

ks. M. Majewski pisze: 

„W zakresie tre ci teologicznych katecheza antropologiczna zrezygnowa a 

z podawania ca ego systemu tre ci teologicznych, a wskaza a przede wszystkim 

na te, które s  cz owiekowi wspó czesnemu bliskie i daj  bezpo redni  odpo-

wied  na nurtuj ce go pytania egzystencjalne”59. Na innym jednak miejscu pro-

ponuje on po czenie tych propozycji z wymogiem integralno ci tre ci. Uwa a, 

i  zasady integralno ci tre ci i wyboru tre ci (np. egzystencjalnych) w katechezie 

nie musz  si  wyklucza . Postuluje, aby wychodzi  od problemów katechizowa-

nego i stopniowo zatacza  coraz szersze kr gi w kierunku integralnej tre ci60.

4.  Twórczo  ks. Majewskiego jako inspiracja dla wspó czesnej 

katechezy ewangelizacyjnej

Przemy lenia ks. M. Majewskiego mog  i powinny sta  si  inspiracj  dla 

wspó czesnych poszukiwa  ewangelizacyjnego wymiaru katechezy. Pierwsz  

kwesti , któr  tutaj nale y podkre li , jest etapowo  formacji chrze cija skiej 

adresowanej do ludzi oboj tnych lub niewierz cych. Ks. Majewski proponuje, 

aby rozpoczyna  od katechezy antropologicznej, tzn. od egzystencjalnych prob-

lemów cz owieka, poddaj c je analizie, a nast pnie interpretacji. Interpretacja ta 

dokonywa  si  powinna w wietle nauk szczegó owych, ale jej g ównym kryte-

rium ma by  Objawienie chrze cija skie. Odkrycie, e w chrze cija stwie mo -

na odnale  odpowied  na najg bsze pytania cz owieka, ma otwiera  na rze-

czywisto  wiary. Ten etap formacji mo na by nazwa  swoist  prekatechez  czy 

preewangelizacj . Dopiero wówczas, gdy cz owiek poprzez katechez  antropo-

logiczn  otworzy si  na chrze cija stwo, jest miejsce – wed ug ks. Majewskiego 

– dla katechezy g osz cej kerygmat i bezpo rednio wzywaj cej do nawrócenia. 

Kolejnym etapem formacji ma by  za  katecheza systematyczna, przekazuj ca 

ca y depozyt wiary, ale tak e na tym etapie postuluje, aby wychodzi  od rzeczy-

wisto ci bliskiej cz owiekowi, od jego ludzkich do wiadcze , a nast pnie d y  

do wyja nienia prawd wiary. Pomocna w tym wzgl dzie mo e by  teologia an-

tropologiczna61, propagowana m.in. przez K. Rahnera, dla którego „nie ma Boga 

bez cz owieka, ani cz owieka bez Boga”62. W takim uj ciu nawet dogmaty s  in-

terpretowane w kontek cie sytuacji egzystencjalnych wspó czesnego wyznawcy. 

59 Tam e. s. 190.
60 Por. Ten e. Teoretyczne podstawy i próba redakcji podr cznika do katechizacji m odzie y 

RTK 31:1984 z. 6 s. 153–163.
61 A. Nossol. Teologia cz owieka w rozwoju. AK 62:1970 nr 367 s. 163–174.
62 K. Gó d . Teologia cz owieka. Lublin 2006 s. 225.
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Istot  rozwa a  nie staje si  wi c sama formu a dogmatu, co raczej jego yciowa 

aplikacja63.

Propozycj  ks. M. Majewskiego dotycz c  procesu formacji chrze cija skiej 

mo na przedstawi  graÞ cznie w nast puj cy sposób: 

Na podstawie przedstawionej reß eksji nasuwa si  stwierdzenie, e przemy-

lenia ks. prof. Majewskiego mog , z pewnymi modyÞ kacjami, s u y  jako in-

spiracja dla wspó czesnych poszukiwa  odnowy formacji chrze cija skiej.

Zako czenie

Przeprowadzona analiza twórczo ci ks. M. Majewskiego ukaza a jego rozu-

mienie katechezy integralnej, ewangelizacji i nowej ewangelizacji. Ponadto wy-

ja ni a jego zdanie na temat relacji pomi dzy katechez  a ewangelizacj . Zasto-

sowana nast pnie synteza ukaza a do  przejrzyst  propozycj  ca o ci formacji 

chrze cija skiej, która stanowi  mo e cenn  inspiracj  dla wspó czesnych poszu-

kiwa  ewangelizacyjnego wymiaru katechezy.

63 Majewski. Wspó czesne kierunki katechetyczne. dz. cyt. s. 192–193; por. ten e. Antropolo-

giczna koncepcja katechezy. dz. cyt. s. 42–43.


