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TEORETYCZNE ZA O ENIA KATECHEZY  

PRZYGOTOWUJ CEJ DO BIERZMOWANIA  

W KO CIELE KATOLICKIM 

OBRZ DKU ACI SKIEGO NA UKRAINIE 

 

 
Katecheza, rozumiana jako „wychowanie w wierze”1 jest jednym z pod-

stawowych zada  Ko cio a, bez wzgl du na to, w jakich uwarunkowaniach przy-

sz o mu y  i dzia a . Jest to jednak zadanie trudne, bodaj najtrudniejsze w dzi-

siejszych realiach. Wymaga bowiem ogromnych zabiegów organizacyjnych, do-

brych materia ów dydaktycznych oraz kompetencji i zaanga owania katechetów. 

Pocz tkiem i podstaw  dzia alno ci katechetycznej s  jednak dobrze przygotowa-

ne za o enia teoretyczne, okre laj ce ramy organizacyjne, tre ci i metody kate-

chezy adresowane do konkretnych odbiorców. Niniejszy artyku  podejmuje prób  

przedstawienia propozycji tre ci i metod katechezy przygotowuj cej do Bierz-

mowania w warunkach Ko cio a rzymskokatolickiego na Ukrainie. Najpierw 

jednak ukazany zostanie zarys sytuacji, w jakiej przysz o mu dzia a  oraz aktual-

nie istniej ce rozwi zania katechetyczne. 

 

1. Ró norodno  wyznaniowa na Ukrainie. 

 

Na pocz tku nale y przedstawi  podstawowe uwarunkowania, w jakich 

funkcjonuje Ko ció  rzymskokatolicki na Ukrainie, a tym samym katecheza przez 

niego prowadzona. Trudno bowiem wypracowa  realistyczne propozycje bez 

znajomo ci i uwzgl dnienia warunków dzia ania. Pierwszym z nich jest niew t-

pliwe sytuacja religijna na Ukrainie, a szczególnie pluralizm wyznaniowy i fakt, 

e Ko ció  katolicki obrz dku aci skiego nale y do mniejszo ci. 

Na terenie dzisiejszej Ukrainy formalnie dzia a oko o 55 ró nych Ko cio-

ów i zwi zków wyznaniowych. Najwi kszym od amem chrze cija stwa jest 

prawos awie licz ce cznie ponad 18 tysi cy parafii, co stanowi oko o 52% 

wszystkich wspólnot religijnych w kraju. Jest ono jednak bardzo podzielone po-

1 Por. Jan Pawe  II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (Rzym 1979) 18; 
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mi dzy ró ne patriarchaty. Najwi kszy z nich to Ukrai ski Ko ció  Prawos awny 

Patriarchatu Moskiewskiego dzia aj cy g ównie na po udniu i wschodzie kraju. 

Liczy on ponad 12 tysi cy parafii, ponad 10 tysi cy ksi y i ponad 200 klaszto-

rów z ponad 4800 zakonnicami i zakonnikami. Drugim, co do wielko ci, jest 

Ukrai ski Ko ció  Prawos awny Patriarchatu Kijowskiego licz cy w 2014 r. 4661 

parafie, 3132 kap anów, 60 klasztorów z 188 mnichami i mniszkami. Natomiast 

Ukrai ski Autokefaliczny Ko ció  Prawos awny prowadzi duszpasterstwo w 1185 

parafiach, zrzesza oko o 700 ksi y oraz posiada 12 klasztorów. 

W ród Ko cio ów katolickich b d cych w czno ci ze Stolic  Apostolsk  

najwi kszy jest Ukrai ski Ko ció  Greckokatolicki, który obecny jest przede 

wszystkim w zachodniej cz ci kraju. Aktualnie nale y do niego 3765 parafii 

i wspólnot, 2625 duchownych, 120 klasztorów z 1169 mnichami i mniszkami.  

Z kolei Ko ció  katolicki obrz dku aci skiego, którego dotyczy podj ta re-

fleksja, liczy w sumie 942 parafii i wspólnot, 612 kap anów oraz 108 klasztorów 

z ponad 650 osobami ycia konsekrowanego. Do cech charakterystycznych tego 

Ko cio a nale y tak e fakt, e ponad 267 duchownych w nim pos uguj cych nie 

jest Ukrai cami2, co bez w tpienia rzutuje na dzia alno  duszpastersk  i kateche-

tyczn . 

Na podstawie przytoczonych danych wyra nie wida , e Ko ció  aci ski 

na Ukrainie jest zdecydowan  mniejszo ci . Ogólna liczba wszystkich mieszka -

ców Ukrainy deklaruj cych si  jako katolicy obrz dku aci skiego wynosi oko o 

1 miliona. Bior c pod uwag  ogóln  liczb  mieszka ców Ukrainy, która wynosi 

oko o 45 milionów, mo na twierdzi , e odsetek katolików obrz dku aci skiego 

nieznacznie przekracza 2%. Du a ich cz  zamieszkuje zachodni  cz  Ukra-

iny, ale w samym Lwowie, uwa anym za centrum Ko cio a aci skiego, jest ich 

zaledwie 1%3, czyli niewiele ponad 7 tysi cy. Ca a Archidiecezja Lwowska liczy 

natomiast oko o 154 tysi cy wiernych, 271 parafii, w których pracuje 95 kap a-

nów diecezjalnych i 45 zakonnych4. rednia liczba wiernych przypadaj cych na 

jedn  parafi  to oko o 570 osób, przy czym wi kszo  ksi y sprawuje pos ug  

w wi cej ni  jednej parafii. 

 

2 Por. http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2014/55893/; dane z 2012 r. 

przytacza J. Siewiora, Mi dzy monologiem a dialogiem edukacyjnym. Studium porównaw-

cze katechezy w Polsce i na Ukrainie, Tarnów 2013, s. 129 (przypis 6). 
3 Por. Who is he, the citizen of Lviv?, w: http://www.city-institute.org/en/Socio/ 

Social_portrait_Eng.jpg /16.06.2014/. 
4 Por. Archidiecezja Lwowska Obrz dku aci skiego, w: http://diocese-lviv.org 

/16.06.2014/; B. Modzelewska, W. Osadczy, Lwowska archidiecezja katolicka, w: Ency-

klopedia Katolicka t. XI, Lublin 2006, k. 269-285.  
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2. Aktualny program katechezy rzymskokatolickiej na Ukrainie. 

 
Zanim podj ta zostanie próba przedstawienia sugestii tre ciowych i meto-

dycznych pod adresem katechezy przygotowuj cej do Bierzmowania nale y prze-
ledzi  aktualny stan katechezy na Ukrainie. Wa n , czy wr cz determinuj c , 

kwesti  jest fakt, i  katecheza odbywa si  w parafii, a nie w szkole. Ukrai ski 
system edukacji nie przewiduje bowiem adnych lekcji religii. Dopuszczono je-
dynie mo liwo  prowadzenia nielicznych zaj  z przedmiotu, który nazwano 
etyk  chrze cija sk 5, ale w praktyce z mo liwo ci tej korzysta niewielki procent 
uczniów. Próbuj c wi c przeprowadzi  analogi  pomi dzy polskim i ukrai skim 
systemem edukacji religijnej, nale a oby porównywa  katechez  parafialn  
w obydwóch krajach, bez szerszego odniesienia do nauczania religii w szkole, 
cho  nale y bra  pod uwag  uwarunkowania rozwojowe adresatów. Fakt ten b -
dzie decydowa  bezpo rednio o kwestiach organizacyjnych i metodycznych, 
a po rednio tak e o tre ci katechezy. 

Kolejnym faktorem jest to, e system edukacji podstawowej i redniej na 
Ukrainie obejmuje dzieci od 6 roku ycia i trwa 11 lat6. Ca o  systemu o wiaty 
podzielona jest na trzy etapy, ale cz sto wszystkie realizowane s  w tej samej 
szkole. Mo na wi c twierdzi , e sk ada si  on z 11 klas i ko czy egzaminem 
maturalnym7. 

W wymiarze programowania katechezy Ko cio a aci skiego nale y prze-
prowadzi  analiz  tzw. ramowego programu autorstwa nie yj cego ju  ks. An-
drzeja Maci ga8. Program ten  

„zak ada jedn  godzin  katechezy w tygodniu. Poniewa  zaj cia w szko ach na 
Ukrainie obywaj  si  w przeci gu 33 tygodni, w zwi zku z tym przewiduje si  33 jed-
nostki katechetyczne. Nale y przy tym zaznaczy , e program ramowy przewiduje tematy 
na 25 jednostek lekcyjnych. Reszta pozostaje do dyspozycji katechety, który mo e je 
wykorzysta  dla realizacji tematów okoliczno ciowych”9.  

Szczegó owe zagadnienia proponowane przez ten program dla dzieci i m o-
dzie y ucz szczaj cych do poszczególnych klas zosta y zamieszczone w tabeli: 

 
Klasa Tytu  G ówne zagadnienia 

I Poznajemy nasz  wiar  Stworzenie wiata i cz owieka;  

Narodzenie, nauczanie, M ka, mier  

i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; 

Wniebowst pienie i Zes anie Ducha  

wi tego; 

5 Por. A. Kici ski, Nauczanie religii w Europie, w: „Katecheta” 56/10(2012), s. 11. 
6 Por. S. Grz ko, Specyfika pracy katechetycznej Ko cio a katolickiego na 

Ukrainie, w: „Katecheta” 48/2(2004), s. 68. 
7 Por. Ukrai skie Ministerstwo Edukacji, w: http://mon.gov.ua /16.06.2014/. 
8 Por. A. Maci g, Program ramowy katechizacji dzieci i m odzie y dla diecezji 

rzymskokatolickich na Ukrainie, Gródek Podolski 2001. 
9 J. Siewiora, Mi dzy monologiem a dialogiem edukacyjnym. Studium porównaw-

cze katechezy w Polsce i na Ukrainie, Tarnów 2013, s. 144. 
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Klasa Tytu  G ówne zagadnienia 

Trójca wi ta; 

ycie w Ko ciele; 

Maryja, wi ci, Anio owie; 

Modlitwa i dobre uczynki; 

ycie po mierci. 

II Wyznajemy nasz  wiar  Objawienie i Pismo w.; 

Bóg Stworzyciel; 

Grzech pierworodny i obietnica  

zbawienia; 

Narodzenie, nauczanie, M ka, mier  

i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; 

Paruzja i ycie wieczne. 

III Wyznajemy nasz  wiar , 

yjemy ni  i wype niamy 

j  w liturgii (60 katechez) 

Istota i misje Ko cio a; 

Podstawowe zasady moralne; 

ycie po mierci; 

Ludzki grzech i Bo e mi osierdzie; 

Udzia  w liturgii i ycie  

sakramentalne; 

Znaczenie i przebieg Spowiedzi; 

Znaczenie i udzia  w Eucharystii. 

IV Prze ywamy wiar   

w liturgii i wyra amy j   

w modlitwie 

Sakramenty i sakramentalia; 

Istota i rodzaje modlitwy; 

Modlitwa „Ojcze Nasz”. 

V ycie Jezusa Chrystusa Dzieci stwo Jezusa; 

Publiczna dzia alno ; 

Cuda i nauczanie; 

Nadanie prymatu; 

M ka, mier  i Zmartwychwstanie  

Jezusa Chrystusa; 

Wniebowst pienie i Zes anie Ducha 

wi tego. 

VI Historia zbawienia  

w Starym Testamencie 

Stworzenie i grzech pierworodny; 

Historia Abrahama i Józefa  

Egipskiego; 

Moj esz i wyj cie z niewoli egipskiej; 

Samuel, Dawid, Salomon; 

Dzia alno  proroków; 

Powstanie Machabeuszów; 

ycie i dzie o w. Jana Chrzciciela. 

VII Historia Ko cio a Powstanie pierwszych wspólnot 

chrze cija skich; 

Prze ladowania chrze cijan; 

Pierwsze Sobory powszechne; 
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Klasa Tytu  G ówne zagadnienia 

Powstanie i rozwój ycia  

monastycznego; 

Ko ció  w redniowieczu; 

Chrystianizacja Rusi i narodów  

s owia skich; 

Sobór Trydencki, o wiecenie; 

Sobór Watyka ski II; 

Sytuacja wyznaniowa na Ukrainie; 

Pontyfikat Jana Paw a II. 

VIII Celebracja Misterium 

Chrze cija skiego 

Znaczenie liturgii w yciu Ko cio a; 

Istota, sprawowanie i skutki  

wszystkich sakramentów; 

Mi o  ma e ska i czysto   

przed lubna. 

IX Wyznanie wiary Tradycja i Pismo w.; 

Natchnienie i interpretacja Biblii; 

Jezus Chrystus – Bóg i cz owiek; 

Wiara w Boga. 

X Wyznanie wiary  

i modlitwa chrze cija ska 

Wiara w Jezusa Chrystusa; 

Przymioty Ko cio a; 

Maryja – Matka Chrystusa i Ko cio a; 

Rzeczy ostateczne;  

Istota i rodzaje modlitwy. 

XI ycie w Jezusie  

Chrystusie 

Powo anie yciowe; 

Sumienie i moralno ; 

Dziesi  Przykaza  Bo ych; 

Ewangelizacja. 

 

Przedstawiony program, zgodnie z wytycznymi eklezjalnymi10, wydaje si  

zak ada  przekazanie ca ego depozytu wiary katolickiej i koncentruje si  na przy-

gotowaniu do sakramentów wi tych. Jednocze nie jednak wydaje si  powtarza  

wiele tych samych tre ci w nie do ko ca zrozumia ej kolejno ci.  

Za bardzo cenny nale y uzna  fakt, i  w omawianym programie zawarta 

jest tak e propozycja struktury ka dej katechezy, któr  mo na przedstawi  w na-

st puj cy sposób: 
1. Wst pna modlitwa. 

2. Powtórzenie poprzedniej katechezy. 

3. Do wiadczenie yciowe. 

4. Zapisanie tematu. 

5. Przedstawienie or dzia zbawczego. 

10 Por. Kongregacja ds. Duchowie stwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji (Rzym 

1997) 111-113. 
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6. Utrwalenie tre ci za pomoc  zada  w zeszycie ucznia. 

7. Modlitwa, która wynika z przes ania. 

8. Zastosowanie yciowe. 

9. Wezwanie do ewangelizacji. 

10. Zapis do zeszytu. 

11. Zadanie domowe. 

12. Sprawdzenie obecno ci. 

13. Modlitwa na zako czenie katechezy  

lub nawiedzenie Naj wi tszego Sakramentu. 

 
Przedstawiona struktura nawi zuje do sprawdzonych wzorców koncepcji 

katechezy antropologiczno-kerygmatycznej (integralnej)11, a jednocze nie w pro-

sty sposób podpowiada katechetom jakie kolejne kroki powinni realizowa . To 

ostatnie wydaje si  bardzo cenne szczególnie dla niezbyt do wiadczonych kate-

chetów, ale tak e z punktu widzenia ujednolicenia dzia a  katechetycznych. Daje 

to równie  szans  na prowadzenie bardziej skutecznej formacji katechetów ze 

wzgl du na jednoznaczne wytyczne. 

Bez w tpienia przedstawiony program autorstwa ks. A. Maci ga odegra  

znacz c  rol  w katechizacji na Ukrainie i zas uguje na uznanie, tym bardziej, e 

jest jedyn  propozycj  w tym zakresie. Jednak dzisiejsze czasy charakteryzuj  si  

ogromn  dynamik  zmian w ka dej dziedzinie ycia. Dotyczy to tak e uwarun-

kowa  dzia alno ci Ko cio a. Z tego wzgl du istnieje nieustanna konieczno  

odczytywania znaków czasu i poszukiwania na nie odpowiedzi. W odniesieniu do 

katechezy oznacza to potrzeb  tworzenia nowych za o e  programowych i pod-

r czników, które z jednej strony b d  wierne Ewangelii i Ko cio owi, a z drugiej 

strony, b d  uwzgl dnia  zmieniaj cy si  wiat i mentalno  ludzi12. Jednocze nie 

nale y bra  pod uwag  mo liwo ci organizacyjne poszczególnych wspólnot 

i parafii. Powa nym, a by  mo e najwa niejszym od strony praktycznej, proble-

mem jest wci  brak podr czników i innych pomocy katechetycznych w j zyku 

ukrai skim13. Ich przygotowanie wydaje si  aktualnie jednym z najwa niejszych 

zada . 

 

3. Propozycje tre ciowe katechezy przygotowuj cej do Bierzmowania. 

 

Bior c pod uwag  fakt, e katecheza na Ukrainie odbywa si  w rodowisku 

parafialnym i to, e liczba duszpasterzy i katechetów jest ograniczona, trudno si  

spodziewa , e bli sze i bezpo rednie przygotowanie do sakramentów trwa  b -

11 Por. M. Majewski, Propozycja katechezy integralnej, ód  1978. 
12 Por. Ten e, Katecheza wierna Bogu i cz owiekowi, Kraków 1986. 
13 Por. S. Grz ko, Specyfika pracy katechetycznej Ko cio a katolickiego na 

Ukrainie, w: „Katecheta” 48/2(2004), s. 69. 
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dzie d u ej ni  jeden rok szkolny14. Wydaje si  tak e, e spotkania katechetyczne 

mog  odbywa  si  z maksymaln  cz stotliwo ci  raz w tygodniu. W praktyce 

zatem, podobnie jak to zak ada  ks. A. Maci g, w ci gu jednego roku realnie 

mo na zrealizowa  oko o 25-30 katechez. W celu realizacji podstawowych za o-

e  katechezy, w tym czasie nale a oby, przynajmniej syntetycznie, omówi  de-

pozyt wiary katolickiej. W sumie wi c mo na by to zrobi  trzykrotnie w ci gu 

ca ego cyklu edukacji, oczywi cie za ka dym razem podnosz c refleksj  na wy -

szy poziom, i akcentuj c te sakramenty, do których dzieci lub m odzie  prze y-

waj  przygotowanie bezpo rednie. Po raz pierwszy warto by oby omówi  depozyt 

wiary podczas przygotowania do pierwszej Spowiedzi w. i Komunii w., drugi 

raz podczas przygotowania do Bierzmowania, a na zako czenie edukacji w klasie 

11 omówi  go po raz trzeci, akcentuj c kwestie zwi zane z sakramentem Ma e -

stwa. 

Oprócz katechez, które maj  na celu przede wszystkim przekazanie kon-

kretnej wiedzy, koniecznym elementem katechezy przygotowuj cej do Bierzmo-

wania s  celebracje. Ich celem jest umo liwienie m odzie y udzielenia osobistej 

odpowiedzi na Bo e wezwanie i prze ycia prawd wiary. Na pocz tku formacji 

mo na przeprowadzi  celebracj  z obrz dem przyj cia kandydatów, który stano-

wi by formalne i uroczyste rozpocz cie przygotowania stanowi c silny impuls 

motywacyjny dla m odzie y. Z kolei po omówieniu najwa niejszych wydarze  

z historii zbawienia warto przeprowadzi  celebracj  po wi con  wyznaniu wiary, 

w czasie której ka dy z uczestników maj c wiadomo  ogromu Bo ej mi o ci do 

cz owieka móg by jednoznacznie opowiedzie  si  za Chrystusem przyjmuj c Go 

jako osobistego Pana i Zbawiciela. W czasie kolejnej celebracji mo na przepro-

wadzi  nabo e stwo pokutne po czone ze Spowiedzi , podczas którego warto 

po o y  szczególny akcent na Bo e mi osierdzie. Po przyj ciu Bierzmowania 

warto jeszcze zorganizowa  celebracj  na temat zobowi za , jakie niesie ze sob  

przyj cie sakramentu Bierzmowania, akcentuj c konieczno  dawania wiadec-

twa wiary. 

Bior c pod uwag  powy sze uwarunkowania i wskazania, ca o  katechezy 

przygotowuj cej do Bierzmowania mo na podzieli  na nast puj ce jednostki 

tematyczne i celebracje: 
Celebracja: Obrz dy przyj cia kandydatów. 

1. Pismo w. i Tradycja ród em poznania Boga. 

2. Stworzenie wiata i grzech pierworodny. 

3. Patriarchowie ojcami wiary. 

4. Niewola egipska i powrót do Ziemi Obiecanej. 

5. Prorocy wys annikami Boga. 

6. Narodzenie Zbawiciela wiata. 

7. Nauczanie i cuda Jezusa Chrystusa. 

8. M ka, mier  Jezusa Chrystusa. 

14 Tak e w wi kszo ci polskich parafii przygotowanie do sakramentów, np. 

Bierzmowania, trwa tylko jeden rok szkolny; por. P. M kosa, Katecheza m odzie y 

gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2009, s. 333-341. 
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9. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

10. Wniebowst pienie Jezusa i Zes anie Ducha wi tego. 

Celebracja: Przyj cie Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. 

11. Maryja, wi ci i Anio owie w historii zbawienia. 

12. Istnienie i dzia anie Szatana. 

13. G ówne prawdy wiary. 

14. Modlitwa i jej rodzaje. 

15. Siedem sakramentów wi tych. 

16. Eucharystia najwa niejszym sakramentem. 

17. Dziesi  Przykaza  Bo ych. 

18. B ogos awie stwa ewangeliczne. 

19. Ludzki grzech i Bo e mi osierdzie. 

20. ycie po mierci i szcz cie wieczne. 

Celebracja: Nabo e stwo pokutne i sakrament Spowiedzi. 

21. Ko ció  rzymskokatolicki moj  drog  do zbawienia. 

22. Rok liturgiczny i uroczysto ci ko cielne. 

23. Znaczenie sakramentu Bierzmowania. 

24. Obrz dy sakramentu Bierzmowania. 

25. wiadectwo wiary i mi o ci. 

Celebracja: Dojrza o  chrze cija ska. 

 
Wydaje si , e zaproponowane jednostki tematyczne zawieraj  najwa niej-

sze prawdy wiary, a celebracje stanowi  b d  pomoc w ich interioryzacji. Nie 

ulega jednak w tpliwo ci, e proponowane zagadnienia s  bardzo obszerne. 

Trudno zmie ci  tak wiele tre ci w 25 jednostkach katechetycznych i 4 celebra-

cjach. Zasadniczo jednak powy sza propozycja pomy lana jest jako podsumowa-

nie tego, czego uczniowie uczyli si  w klasach m odszych. Mo na wi c za o y , 

e przynajmniej w cz ci pami taj  to, czym si  wcze niej zajmowali, a przed 

Bierzmowaniem wystarczy przypomnie  podstawowe tre ci. Obejmuj  one kom-

pendium wiedzy religijnej m odego katolika i wydaje si , e s  wystarczaj ce na 

tym etapie rozwoju. 

 

4. Propozycje dydaktyczno-metodyczne. 

 

Oprócz tre ci i podstawowych form katechezy przygotowuj cej do Bierz-

mowania warto zaproponowa  tak e ramow  struktur  jednostki katechetycznej, 

która mog aby przedstawia  si  w nast puj cy sposób: 
1. Wprowadzenie egzystencjalne (historia z ycia). 

2. Przedstawienie tre ci katechezy. 

3. Utrwalenie najwa niejszych wiadomo ci. 

4. Propozycja zastosowania yciowego. 

5. Modlitwa na zako czenie. 
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Wydaje si , e taka struktura, odpowiadaj ca koncepcji katechezy antropo-

logiczno-kerygmatycznej, jest optymalna w dzisiejszych uwarunkowaniach15. 

Wychodzi od ludzkiego do wiadczenia, aby ukaza  odpowied  s owa Bo ego na 

dylematy, które prze ywa cz owiek. Nast pnie proponuje utrwalenie najwa niej-

szych tre ci oraz ukazuje konieczno  ich yciowej aplikacji. Ca o  katechezy 

wie czy modlitwa, b d c  pro b  do Boga o pomoc w yciu Jego s owem na co 

dzie . 

Wa nym wymiarem ka dej katechezy s  metody jej prowadzenia, które 

powinny spe nia  wszystkie kryteria doboru metod i by  ró norodne16. Tylko 

wówczas dadz  one szans  na osi gni cie stawianych przed katechez  celów. 

Warto jednak zastanowi  si  nad tym, czy zasadnicz  pomoc  metodyczn  nie 

uczyni  tzw. kart pracy. S  one zbiorem licznych i ró norodnych zada , krzy ó-

wek, diagramów, rebusów itp., które anga uj  m odzie  i pozwalaj  utrwali  tre-

ci katechezy. Propozycja ta wyp ywa nie tylko z teoretycznych rozwa a , ale 

zosta a sprawdzona w praktyce na gruncie polskim i mo na z ca  odpowiedzial-

no ci  stwierdzi , e dobrze si  sprawdzi a17. Skuteczno  kart pracy wynika 

z wielu czynników. Jednym z nich jest niew tpliwie fakt, e uczniowie s  przy-

zwyczajeni do pracy z nimi na ró nych przedmiotach w szkole. Ponadto ró ne 

i ciekawe zadania wydaj  si  by  interesuj ce dla m odzie y i sprzyjaj ce aktywi-

zacji. Nie bez znaczenia jest tak e ich forma pisemna, zasadniczo bardziej anga-

uj ca ni  ustna. 

Oczywi cie proponowane celebracje liturgiczne powinny mie  inny prze-

bieg, gdy  maj  stricte liturgiczny charakter18. Z natury rzeczy dominuj  w nich 

metody biblijne i liturgiczne19. Warto jednak zadba  o to, aby ka da z nich dawa a 

mo liwo  g bokiego prze ycia religijnego, dzi ki odpowiednim obrz dom, ale 

tak e znakom przekazywanym m odzie y, takim, jak np. krzy , egzemplarz 

15 Tak  struktur  posiadaj  wszystkie podr czniki z serii Z Bogiem na ludzkich 

drogach przygotowane w latach 2012-2014 przez zespó  pod kierunkiem ks. M. Zaj ca 

z KUL. 
16 Por. P. M kosa, Kryteria doboru metod w katechezie, w: W poszukiwaniu 

nowych metod katechetycznych, H. S owi ska (red.), Lublin 2006, s. 43-56. 
17 Por. Spotkanie ze S owem – karty pracy dla pierwszej klasy gimnazjum, J. Szpet, 

D. Jackowiak (red.), Pozna  2011; Aby nie usta  w drodze – karty pracy dla drugiej klasy 

gimnazjum, Ten e (red.), Pozna  2012; y  w mi o ci Boga – karty pracy dla trzeciej 

klasy gimnazjum, Ten e (red.), Pozna  2013; Spotykam Twoje S owo. Karty pracy do 

nauki religii w I klasie gimnazjum, P. M kosa (red.), Lublin 2012; Z Tob  id  przez ycie. 

Karty pracy do nauki religii w II klasie gimnazjum, Ten e (red.), Lublin 2013; yj  Twoj  

mi o ci . Karty pracy do nauki religii w III klasie gimnazjum, Ten e (red.), Lublin 2014. 
18 Przyk adem scenariuszy celebracji jest np. nast puj ca publikacja: Przygotowa-

nie do bierzmowania. Nabo e stwa inicjacyjne, P. Tomasik i inni (red.), Warszawa 2010. 
19 Por. A. D ugosz, Metody biblijne w katechezie wtajemniczaj cej dla m odzie y, 

w: Aby my podtrzymywali nadziej , P. Tomasik (red.), Warszawa 2005, s. 179-189; 

Cz. Krakowiak, Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i m odzie y, w: 

Celebracje w katechezie, S. Kulpaczy ski (red.), Kraków 1999, s. 29-54. 
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Ewangelii, ró aniec czy katechizm. Ka d  z celebracji nale a oby wi c rozpocz  

liturgi  s owa, po homilii przeprowadzi  specjalny obrz d, a przed b ogos awie -

stwem uroczy cie przekaza  znak danego etapu formacji. 

 

Zako czenie. 

 

Ko ció  katolicki obrz dku aci skiego na Ukrainie, mimo tego, e nie jest 

zbyt liczny, ma przed sob  du e perspektywy rozwoju. Decyduj  o tym wyroki 

Bo ej Opatrzno ci, ale trzeba jednak zauwa y  uwarunkowania wieloma czynni-

kami, w ród których na pierwszym miejscu znajduje si  zaanga owanie jego 

cz onków. Szczególnym wymiarem tego zaanga owania powinno by  dzie o ka-

techizacji dzieci i m odzie y, gdy  bez wychowania religijnego m odego pokole-

nia, trudno mówi  o przysz o ci i rozwoju. Oprócz zaanga owania rodziców, 

duszpasterzy i wszystkich ludzi dobrej woli, konieczne jest jednak stworzenie 

i udost pnienie pomocy katechetycznych, które uwzgl dnia oby realia katechiza-

cji na Ukrainie. Z tego wzgl du podj to prób  przedstawienia podstawowych 

za o e  teoretycznych katechezy przygotowuj cej m odzie  do sakramentu 

Bierzmowania. Przeprowadzono analiz  uwarunkowa , w jakich przychodzi y  

i dzia a  Ko cio owi rzymskokatolickiemu na tym terenie, a nast pnie przedsta-

wiono propozycj  programow  przygotowania bezpo redniego do tego sakramen-

tu. Zwie czeniem refleksji by y natomiast sugestie dydaktyczno-metodyczne 

maj ce na celu inspirowanie do doboru najbardziej skutecznych metod katechiza-

cji. Nale y mie  nadziej , e w niedalekiej przysz o ci propozycje te zaowocuj  

praktycznymi materia ami katechetycznymi wykorzystywanymi w czasie przygo-

towania do sakramentu Bierzmowania. 

 
Bibliografia: 

D ugosz A., Metody biblijne w katechezie wtajemniczaj cej dla m odzie y, w: Aby my 

podtrzymywali nadziej , P. Tomasik (red.), Warszawa 2005, s. 179-189. 

Grz ko S., Specyfika pracy katechetycznej Ko cio a katolickiego na Ukrainie, w: „Kate-

cheta” 48/2(2004), s. 67-70. 

Kici ski A., Nauczanie religii w Europie, w: „Katecheta” 56/10(2012), s. 4-15. 

Krakowiak Cz., Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i m odzie y, w: 

Celebracje w katechezie, S. Kulpaczy ski (red.), Kraków 1999, s. 29-54. 

Maci g A., Program ramowy katechizacji dzieci i m odzie y dla diecezji rzymskokatolic-

kich na Ukrainie, Gródek Podolski 2001. 

Majewski  M., Katecheza wierna Bogu i cz owiekowi, Kraków 1986. 

Majewski  M., Propozycja katechezy integralnej, ód  1978. 

M kosa P., Katecheza m odzie y gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy 

rozwoju, Lublin 2009. 

M kosa P., Kryteria doboru metod w katechezie, w: W poszukiwaniu nowych metod kate-

chetycznych, H. S owi ska (red.), Lublin 2006, s. 43-56. 



TEORETYCZNE ZA O ENIA KATECHEZY 195 

Modzelewska B., Osadczy W., Lwowska archidiecezja katolicka, w: Encyklopedia Kato-

licka t. XI, Lublin 2006, k. 269-285. 

Przygotowanie do bierzmowania. Nabo e stwa inicjacyjne, P. Tomasik i inni (red.), War-

szawa 2010. 

Siewiora J., Mi dzy monologiem a dialogiem edukacyjnym. Studium porównawcze kate-

chezy w Polsce i na Ukrainie, Tarnów 2013. 

 

 

SUMMARIUM 

 

        

    .    ,  

  ,        .  

 –       ,   

  , -   - .   

       ,    

 .        ,   

       , 

      .  

,   ,     ,  

  .      ,  

,      .   

         

.         

    . 

ks. Pawe  M kosa ( .  ) 

 

S owa kluczowe: Ukraina, katecheza, Bierzmowanie, program. 


