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posługujących w katechizacji
K s . dr Miros ław G ogolik
Ur. 12.11.1973 r. w Gnieźnie, w r.1992 egzamin dojrzałości w czteroletnim Liceum Zawodowym w
Gnieźnie, w l. 1992–1998 studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.
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27.06.2000 r. - w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy. W l.1999 - 2003 studia
doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Wychowanie Chrześcijańskie. 18.10.2004 r. doktorat z teologii. Od 01.07.2005 r. Dyrektor I Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, a od
01.08.2008 r. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich – Pomnika Jana Pawła II. Od 2005. wizytator nauki
religii na terenie diecezji bydgoskiej zaś od 01.10.2009 r. praca na stanowisku adiunkta Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

WSTĘP
Znamienna jest wypowiedź Kongregacji ds. Duchowieństwa, która stwierdza,
iż działalność duszpasterska, a zatem
także katechetyczna skazana jest na
niepowodzenie, jeżeli osoby do niej skierowane nie będą odpowiednio przygotowane. Nawet środki i pomoce katechetyczne okażą się mało skuteczne, o ile nie
skorzystają z nich katecheci właściwie
przygotowani. Dlatego dobra formacja
katechetów musi wyprzedzać odnowę
tekstów i solidniejszą organizację przekazywania katechezy (por. DCG 108).
W Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji
z 1997 roku czytamy natomiast: Kościół
w sposób szczególny wzywa osoby życia
konsekrowanego do katechizacji i wyraża życzenie, aby wspólnoty zakonne zechciały poświęcić maksimum zdolności
i możliwości szczytnemu dziełu katechizacji. Szczególny wkład do katechizacji ze
strony zakonników, zakonnic i członków
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stowarzyszeń życia apostolskiego wynika z ich specyficznego stanu (DOK 228).
W dalszej części Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji czytamy, że formacja
katechetów obejmuje różne wymiary.
Najgłębsza odnosi się do samego być katechety, do jego wymiaru ludzkiego i chrześcijańskiego. (…) Potem następuje to, co
katecheta powinien wiedzieć, aby dobrze
wypełniać swoje zadanie. (…) Jest wreszcie wymiar umiejętności działania, gdyż
katecheza jest aktem komunikacji (DOK
238). Według tej myśli formację katechetyczną podzielić możemy na biblijno – teologiczną (por. DOK 240 - 241) z uwzględnieniem nauk humanistycznych (por.
DOK 242 – 243), formację pedagogiczną
(por. DOK 244 – 245) oraz swoistą formację duchową, która będzie ożywiała i karmiła wiarę katechety, świadomość apostolską (por. DOK 239) i wspólnotowość
(por. DOK 246 – 247). Wyznaczając takie
obszary formacji katechetów, podkreśla
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się jednocześnie potrzebę ich stałej formacji i budzenie zaangażowania nie tylko w posłudze katechetycznej, ale także
na obszarze działalności duszpasterskiej
w środowisku życia (por. DOK 219; 232) 1.
Podobnie w odniesieniu do zakonników
kwestię formacji ujmuje Kodeks Prawa
Kanonicznego, który stwierdza, iż zakonnicy mają przez całe życie kontynuować
gorliwie swoją formację duchową, naukową i praktyczną, a przełożeni powinni
zapewnić im potrzebne do tego środki
i zostawić na to czas (KPK 661).
W niniejszym artykule, na podstawie
dokumentów i literatury katechetycznej,
a także wyników przeprowadzonych
badań osób konsekrowanych, rodziców
i uczniów, ukazany zostanie w szerszym
świetle etap przygotowania pedagogicznego w kontekście formacji katechetycznej, a także zakonnej i wpływ na efektywność pracy katechetycznej zakonników.
1. FORMACJA PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNA OSÓB KONSEKROWANYCH
Katecheta, aby właściwie spełniał swoje zadanie w służbie Kościołowi powinien obok wzbogacania wiedzy na temat
przekazywanego orędzia chrześcijańskiego i znajomości słuchaczy, rozwijać
jednocześnie swój warsztat pedagogiczny i metodyczny. Kongregacja ds. Duchowieństwa określa ten etap formacji
katechetycznej terminem umiejętności
działania, zaś cały proces przygotowania
formacją pedagogiczną. Skoro katecheza
jest „komunikacją”, przekazem, czynnym procesem edukacyjnym – katecheta

musi posiadać zdolności pedagogiczne
i dydaktyczne – umiejętności działania,
gdyż katecheza jest aktem komunikacji.
Formacja zmierza do uczynienia z katechety wychowawcy człowieka i życia
ludzkiego. (…) W procesie formacji katechetów powinniśmy uwzględniać podstawowe założenia procesu dydaktycznego, osobę katechety jako nauczyciela,
wychowawcę i świadka 2 (por. DOK 238;
244). Podobnie ujmuje powyższą kwestię
Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, zwracając uwagę na
potrzebę właściwego poziomu przygotowania metodycznego i dydaktycznego
„nauczycieli religii” (por. PDK 152). Uwagi dotyczą doboru metody przeprowadzenia danej jednostki katechetycznej,
doboru tematu, zachowania i atmosfery
w grupie katechizowanych. Pojawiają się
one przy różnych okazjach, a kierowane
są także z ust katechizowanych bądź rodziców. Warto zatem postawić pytanie,
co robić, aby katecheza była interesująca,
angażowała wszystkich nie wywołując
znużenia, czy obojętności? Istotne jest to,
aby spotkanie katechetyczne i cała przekazana treść została przeniesiona i zastosowana właściwie w życiu katechizowanych. Obok tego pytania pojawić się musi
jeszcze jedno. Wiedząc, że bezpośrednie
przygotowanie do posługi katechetycznej dokonuje się podczas wykładów z katechetyki, należy zapytać, czy obowiązujący program studiów katechetycznych
w seminariach i wyższych uczelniach
teologicznych zapewnia dobrą i solidną
formację katechetyczną?3

1

Por. D. Wider, Nieustanne wzrastanie, Kraków 1998, s. 8 - 9.

2

S. Łabendowicz, Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, [w:] Ka-

techeza Kościoła w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, Kraków 1999, s. 147.
3

Por. R. Murawski, Program wykładów katechetyki w świetle Ogólnego Dyrektorium Kateche-

tycznego, [w:] „Collectanea Theologica” 45(1975), f. I, s. 6.
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Znamienne w tym kontekście są słowa
apelu, jaki został zawarty w Adhortacji Apostolskiej Vita consecrata: Dlatego właśnie Synod z naciskiem wezwał
osoby konsekrowane, aby tam, gdzie to
możliwe, podjęły z nowym zapałem misję wychowywania, prowadząc szkoły
wszystkich typów i stopni, Uniwersytety
i Wyższe Uczelnie. Przypominając to zalecenie Synodu, gorąco zachęcam członków Instytutów, które oddają się pracy
wychowawczej, aby byli wierni swemu
pierwotnemu chryzmatowi i swoim
tradycjom, zachowując świadomość, że
jednym z najbardziej wyrazistych przejawów miłości do ubogich są działania
zmierzające do uwolnienia ludzi od tej
niezwykle dotkliwej formy ubóstwa,
jaką jest brak formacji kulturalnej i religijnej (Vc 97). Można stwierdzić, że ów
nowy zapał w prowadzeniu misji wychowywania, połączony z charyzmatem
zakonu, tradycjami i współczesnymi
uwarunkowaniami,
charakteryzować
się będzie nowymi metodami i zaowocuje rozwojem formacji pedagogiczno – dydaktycznej (por. Vc 71).
Owocne wypełnienie zadań apostolskich, do których zalicza się także katechizację przez osoby zakonne, domaga
się przede wszystkim od przełożonych
zakonnych, jak naucza Kościół, odpowiedzialnej weryfikacji i kierowania do
tych zadań ludzi z odpowiednimi darami i predyspozycjami. W okresie formacji zdarza się, ze pomimo dobrej woli
włączenie darów indywidualnych osób
konsekrowanych w życie braterskie i we
4

wspólne zadania okazuje się niemożliwe. Należy wtedy postawić pytanie:
czy dary Boga w tej osobie (…) tworzą
jedność i pogłębiają komunię? Jeśli tak,
mogą być przyjęte. W przeciwnym wypadku, nawet jeśli dary te wydają się
same w sobie dobre i pożądane przez
niektórych członków zgromadzenia, nie
nadają się one do tego konkretnego instytutu4, a co za tym idzie, mogą także
nie odpowiadać charakterowi pełnionej
posługi i zadań apostolskich.
Mówi się, między innymi, iż ukształtowane cechy osobowe i duchowe oraz
zdobyta wiedza mogą zostać całkowicie
zaprzepaszczone w praktycznej działalności katechety, jeśli zabraknie mu komunikatywności i zdolności przekazu 5.
Biskupi zgromadzeni na Synodzie
w Rzymie w 1977 roku, zajmujący się zagadnieniami posługi słowa poprzez katechizację, podkreślali potrzebę ciągłego
ulepszania metody katechetycznej. Owocem tego synodu jest Adhortacja Jana
Pawła II Catechesi tradendae, w której
czytamy m in. ważne jest, aby Kościół
dziś-tak jak to czynił w innych epokach
swojej historii-wykazał mądrość, odwagę i wierność ewangeliczną w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych dróg,
i nowych zasad w nauczaniu katechetycznym (CT 17). Podejmując zaś odpowiedź na pytanie - jak katechizować?
- Ojciec święty jako jeden z podstawowych elementów wpływających na osiągnięcie właściwego celu katechezy wymienia wprowadzenie różnych metod,
stosownych do wieku i rozwoju umysło-

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, In-

strukcja: Życie braterskie we wspólnocie 40, [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła
od Vaticanum II do Vita consecrata, Hylla B. (red.), Kraków 1998, s. 411.
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5

S. Łabendowicz, Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, [w:] Ka-

techeza Kościoła w świetle…, dz. cyt., s. 145.
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wego katechizowanych, dojrzałości eklezjalnej i duchowej oraz indywidualnych
uwarunkowań (CT 51). To stwierdzenie
pozwala nam na wyciągnięcie wniosku,
jak ważne jest odpowiednie przygotowanie w zakresie metodologii tych, którzy katechizują w dzisiejszych czasach,
napotykając na różne uwarunkowania.
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji
stwierdza, iż idealnym celem lub punktem dojścia jest ten, zgodnie z którym
katecheci powinni być protagonistami
ich zrozumienia, stawiając formację pod
znakiem kreatywności, a nie tylko zwykłego przyswojenia sobie zewnętrznych
reguł. Formacja powinna więc być bliska
praktyce – trzeba wyjść od niej, by potem do niej dojść (DOK 245).
Pierwszym i jakby podstawowym
elementem w procesie katechizacji jest
osoba i rola katechety (por. DCG 71) 6.
Podkreśla się tutaj trzy istotne wymiary,
które wpływają na katechezę i jej owocność. Mówi się bowiem o katechecie jako nauczycielu, wychowawcy i świadku wiary7. Związane jest to zwłaszcza
z podstawowym rozumieniem katechezy, o której Jan Paweł II mówi: katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje
przede wszystkim nauczanie doktryny
chrześcijańskiej, przekazywanej na ogół
w sposób systematyczny i całościowy,
6

dla wprowadzenia wierzących w pełnię
życia chrześcijańskiego (CT 18).Wynika
z tego jasno, że trzeba w katechecie wyrobić postawę nauczyciela, wychowawcy i świadka wiary. Wprawdzie dokonuje
się to już w formacji ludzkiej i duchowej, ale uświadomienie tych wymiarów
w przygotowaniu metodyczno-dydaktycznym jest istotne, ponieważ wiąże
się ściśle z kolejnym elementem, jakim
jest zwrócenie uwagi na wyznaczony
cel w katechezie oraz motywację. Trzeba bowiem, aby katecheta świadomy
był celu, ku któremu zdąża, a jego motywacja wiary przepełniała posługę (por.
DOK 244), dlatego mówi się o zasadzie
celowości przy omawianiu kontaktów
katecheta - uczeń, jako realizowaniu
misji wychowawczej Kościoła 8, a także
oddziaływaniu na grupę katechetyczną,
z uwzględnieniem cech charakterystycznych dynamiki grupy9.
Jawi się zatem kolejny element niezbędny w przygotowaniu pedagogicznodydaktycznym katechetów, jakim będzie
uczenie zasad pedagogicznych, czyli
ogólnych norm postępowania dydaktycznego. Będzie to również zapoznanie
katechetów z różnorodnością metod,
które pozwolą im w przyszłej pracy osiągnąć zamierzone cele. Bardzo często te
elementy pojawiają się jako podstawowe
w podręcznikach i różnego rodzaju opra-

Por. S. Łabendowicz, Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, [w:]

Katecheza Kościoła w świetle…, dz. cyt., s. 146-165; Por. S. Uchacz, Osobowość katechety młodzieżowego, [w:] Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, R Murawski (red.), Warszawa 1989, s.
364-373; Por. H. Łuczak, Katecheta - Sługa Słowa, [w:] Seminare, Kraków -Ląd 1991, s. 99-110.
7

Por. J. Szpet, D. Jackowiak, Lekcje religii szkoła wiary, Poznań 1996, s. 66-72; Por. W. Koska,

Katechetyka, Poznań 1993, s.55-61.
8

Por. R Pomianowski, Psycho-pedagogiczne podstawy interakcji katechetycznej, [w:] Teore-

tyczne założenia katechezy młodzieżowej, Murawski R. (red.) Warszawa 1989, s. 385.
9

Por. Z. Kacprzak, Przygotowanie katechetów w świetle dokumentów Synodu Biskupów 1977,

[w:] „Collectanea Theologica” 48 (1978) f. IV, s. 148.
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cowaniach dotyczących przygotowania
dydaktycznego10. Istnieje jednak między
dydaktykami pewne podzielenie zdań,
różnie bowiem rozumieją termin „forma” i „metoda”. Według Kupisiewicza
termin „forma” stosuje się na określenie
całościowe i ogólne sposobu nauczania, a „metoda” jako konkretny zespół
czynności dydaktycznych dla danego
przypadku11. Inni przyjmują znaczenie
odwrotne przez formę rozumieją odpowiednio dobrane i stosowane czynności dydaktyczne, a metodę pojmują
jako zbiór teoretycznych zasad dotyczących sposobu nauczania12. Analizując
zaś treść Dyrektorium Katechetycznego z 1971 r. można stwierdzić wyraźne
opowiedzenie się za pierwszym znaczeniem odnośnie terminu „forma” (por.
DCG 17, 21, 46, 96) i terminu „metoda”
(por. DCG 70-76). Wynika z tego dla nas
prawda zasadnicza, która mimo tych
rozbieżności zdań, winna być wykorzystana w nauczaniu przygotowawczym
katechetów. To wszystko zmierza do jednego - aby podkreślić w całej dydaktyce
katechetycznej wartość twórczej postawy ze strony katechety. Świadomość
wielkich możliwości wykorzystania
różnych metod, form i wpływu na przebieg katechezy powinna towarzyszyć
każdemu katechecie. Wiąże się z tym
właściwe przygotowanie do korzysta10

nia ze środków dydaktycznych. Celowo
zostało tutaj użyte słowo „właściwe korzystanie”, gdyż można często zauważyć
wręcz nadużywanie tych środków w katechezie, a w konsekwencji minięcie się
z właściwym celem katechezy. Wartość
tych środków podkreśla Ojciec święty,
gdy szczególnie wskazuje na możliwość
wykorzystania środków informacji społecznej (por. CT 46), a Instrukcja Katechetyczna podejmuje te zagadnienia,
gdy omawia szczegółowo pomoce katechetyczne (por. DCG 122-123). Kwestia
ta jest często podejmowana w różnych
podręcznikach metodyczno-katechetycznych przeznaczonych dla katechetów13.
Również osoby konsekrowane pracujące
w katechizacji zachęca się, aby w swojej
posłudze wykorzystywały nowe technologie i korzystały z nowych środków i narzędzi, które otwierają dostęp do wiedzy,
socjologii, relacji z naturą, a także, aby
krytycznie stawiały pytania o wpływ nowych technologii na ludzi, sposób komunikacji i przyszłość społeczeństwa14.
Ta postawa twórcza katechety przejawiać się będzie także, jeśli uwrażliwi
się go wcześniej na całe bogactwo jakie
niosą ze sobą podręczniki metodyczne,
katechizmy i cała literatura teologiczno-dydaktyczna (por. DCG 116-121). Korzystanie z tych pomocy, ma ogromny
wpływ na kształt katechezy15. Mówiąc

Por. S. Łabendowicz, Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, [w:] Katecheza Ko-

ścioła w świetle…, dz. cyt., s. 188-206; Por. R. Lis, Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991, s. 166-168.
11

Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1973, s. 166-168.

12

S. Łabendowicz, Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, [w:]

Katecheza Kościoła w świetle…, dz. cyt., s. 211.
13

Por. S. Łabendowicz, Formacja katechetów według Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, [w:]

Katecheza Kościoła w świetle…, dz. cyt., s. 206-209; Por. R. Lis, Zagadnienia z katechetyki formalnej, dz. cyt., s. 25-41; Por. W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 267.

270

14

Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Osoby konsekrowane w ich misja w Kościele 32.

15

Por. T. Miłek, Kształtowanie twórczej postawy katechetów, [w:] Kat 5 (1984), s. 225.
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o twórczej postawie katechety trzeba
także wspomnieć na rolę jaką odgrywa
doświadczenie w pracy katechety. Ogólna Instrukcja Katechetyczna mówiąc
o doświadczeniu stawia nam jako wzór
Jezusa Chrystusa, który przez znajomość
różnych sytuacji życia poucza ludzi.
Końcowe zaś zdanie dobitnie wskazuje
na wartość i potrzebę wykorzystania tego zagadnienia, mimo trudności z nim
związanych (por. DCG 74).
Mając nakreślony pewien obraz wskazujący podstawowe elementy, które winny się znaleźć w przygotowaniu metodyczno-dydaktycznym katechety, należy
odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie:
gdzie ma się odbywać i jak ma wyglądać
owo przygotowanie?
Formacja katechetów obejmuje dwa
etapy - przygotowanie podstawowe oraz
cały zakres formacji stałej. Przygotowanie podstawowe pozwoli zatem katechetom zaznajomić się z wiedzą teoretyczną
odnosząca się do pedagogiki, metodyki
i dydaktyki, aby później w praktyce wykorzystane zostało bogactwo teorii, pogłębione w formacji stałej.
Właściwe przygotowanie katechetyczne odbywa się w ramach ośrodków
naukowych, zwłaszcza zaś wyższych
uczelni. Kongregacja ds. Duchowieństwa wskazuje na potrzebę tworzenia
szkół dla katechetów, które dzielą się
na dwa poziomy: szkoły dla „zwykłych
katechetów” i dla „odpowiedzialnych
za katechezę” (por. DOK 248 - 250). Ze
szczególną zaś troską odnieść się należy
do wyższych instytutów duszpasterstwa
katechetycznego, które tworzy się w ramach diecezji lub przez zakony. Uczel16

nie te w sposób fachowy przygotowywać mają tych, którzy będą posługiwali
w katechezie, a także tych, którzy będą
kierowali katechezą oraz wykładowców
katechetyki dla seminariów, domów
formacyjnych lub szkół dla katechetów
(por. DOK 251).
W myśl dokumentów Kościoła formacja katechetyczna dzieląca się na teologiczno – doktrynalną, antropologiczną
i metodologiczną (por. DCG 112) osiąga
swój szczyt i centrum wtedy, gdy się
zdobywa odpowiedzialność i zdolność
do przekazywania ewangelicznego orędzia (DCG 111). Formacja ta winna być
nie tylko teoretyczna, ograniczona do
teorii wykładanej podczas studiów seminaryjnych, lecz powinna mieć również charakter praktyczny (por. DCG
113). Analiza powyższych wskazań
Dokumentu ukazuje różne postulaty
ujmujące studium katechetyczne. Ks.
Roman Murawski w katechetyce upatruje dyscyplinę teologii praktycznej,
poddającą naukowej refleksji katechezę,
dlatego formację katechetyczną należy
powiązać z całokształtem studiów teologicznych, rozwinąć solidnie formację
biblijną i korzystać z osiągnięć odnowy
katechetycznej16.
W roku 1975 r. wydano Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia, które uwzględniając sytuację katechezy
parafialnej w przygotowaniu katechetycznym przewiduje jedną godzinę tygodniowo wykładów z katechetyki od
czwartego do szóstego roku studiów
oraz zajęcia z psychologii, pedagogiki,
katolickiej nauki społecznej z socjologią
i teologii pastoralnej17. Prowadzone ba-

Por. R. Murawski, Program wykładów katechetyki w świetle Ogólnego Dyrektorium Kate-

chetycznego, [w:] „Collectanea Theologica” 45(1975), f. I, s. 7.
17

Por. Szpet J., Wykłady z katechetyki, Sytuacja aktualna – propozycje zmian, [w:] AK 123(1994)2-3, s. 242.
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dania sondażowe wśród wykładowców
katechetyki i ich wypowiedzi potwierdzają, że istnieje konieczność wprowadzenia
zmian i dopełnienie programu katechetycznego oraz spraw organizacyjnych katechetyki w polskich seminariach18.
Obecnie w Polsce obowiązuje zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski
plan studiów w Wyższych Seminariach
Duchownych19 bądź Kolegiach Teologicznych20. Funkcjonujące plany studiów
oparte są na wymaganiach Ministerstwa
Edukacji Narodowej w odniesieniu do przygotowania katechetyczno – pedagogicznego21, z uwzględnieniem postanowienia
zawartego w Konkordacie między Stolicą
Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, które
brzmi: kryteria kształcenia pedagogicznego oraz forma i tryb uzupełnienia tego
wykształcenia będą przedmiotem uzgodnień kompetentnych władz państwowych
z Konferencją Episkopatu Polski22.
Aktualny plan studiów z wprowadzonymi ustaleniami dzieli się na następujące grupy przedmiotowe: przedmioty
filozoficzne, przedmioty z różnych dziedzin teologii - w tym katechetyka, pedagogika z dydaktyką ogólną, psychologia,
dydaktyka katechezy – nauka religii oraz
praktyki pedagogiczne23. Obok zajęć teo18

retycznych – wykładów program studiów
zakłada także połączenie teorii z praktyką. Już Dyrektorium Katechetyczne z 1971
r. podkreśla rolę ćwiczeń praktycznych,
dla lepszego zapoznania się ze sztuką
katechetyczną (por. DCG 112-113). Zaplanowano m. in. następujące ćwiczenia konwersatoria z katechetyki, których podstawowym celem jest pogłębienie oraz
operacjonalizacja wiedzy zdobywanej
podczas wykładów z katechetyki24, dalej
ćwiczenia z dydaktyki katechezy, poprzez
które zakłada się, że studenci po odbyciu
ćwiczeń nabędą umiejętności kierowania procesem katechetycznym w pionie
nauczania początkowego. Wykażą się też
umiejętnością zgodnego z zasadami pedagogiki oddziaływania wychowawczego25
(…) umiejętnością właściwego diagnozowania sytuacji wychowawczych i ich
rozwiązywaniem oraz właściwym zastosowaniem poznanych teorii katechetycznych, pedagogicznych, psychologicznych
(operacjonalizacja wiedzy) 26. Podaje się
różne koncepcje ćwiczeń praktycznych,
od minimalistycznych nielicznych hospitacji, przez przeciętne, prowadzone
w grupach, intensywniejsze, ewolucyjne,
specjalistyczne, roczne i miesięczne27.
Innym rodzajem formacji metodycznej

Por. jw., s. 243 - 244.

19

Por. Ratio studiorum, Program studiów w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce, 1997.

20

Por. D. Jackowiak, J. Szpet, Kolegium Teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w

Poznaniu, [w:] „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 12 (1994), s. 464 – 471.
21

Por. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 8 czerw-

ca 1993 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Dz. U. MEN nr 6, poz. 21 z 1993 r.
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22

Art. 12 p.3. Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1998 nr 51, poz. 318.

23

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 297 – 298.

24

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 301.

25

Tamże, jw., s. 302.

26

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 302 – 303; Por. St. Kulpaczyński, Jak prowa-

dzić ćwiczenia i praktyki katechetyczne? [w:] AK 123(1994)2-3, s. 267 – 268.
27

Por. St. Kulpaczyński, Jak prowadzić ćwiczenia i praktyki katechetyczne? [w:] AK 123(1994)2-3, s. 265 – 266.
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są praktyki szkolne, których celem jest
zapoznanie studentów z edukacyjną rzeczywistością szkolną, a także z umiejętnością prowadzenia trafnej obserwacji
pedagogicznej28.
Można zatem stwierdzić, że w przygotowaniu pedagogiczno-dydaktycznym katechetów ważne jest, aby teoria szła w parze z praktyką. W literaturze podaje się
często jeszcze inne i różne formy ćwiczenia praktycznego i tak np. mówi się, poza
studiami, o szkoleniach, konferencjach
katechetycznych, uczestniczeniu w tzw.
katechezach pokazywać29. Ks. Majewski
poszerza tę formację na różnego rodzaju
spotkania w gronie kapłanów lub katechetów świeckich, sympozja naukowe, wykłady duszpasterskie, rekolekcje katechetyczne, kursy, ogniska dekanalne, wspólnoty
katechetyczne, wreszcie kontakt z książką
i wzajemną wymianą doświadczeń30.
Jedną z cennych form pomocy w dokształcaniu pedagogicznym i dydaktycznym może być instytucja doradcy metodycznego w zakresie katechezy. Jego
zadaniem powinno być nie tylko diagnozowanie stanu kwalifikacji katechetów
i rozpoznawanie ich potrzeb w zakresie
doskonalenia umiejętności dydaktycznych i katechetycznych, lecz także z nauczaniem i duchem Kościoła (PDK 154).
Należy również wspomnieć tutaj
o samowychowaniu, które musi mieć
miejsce na wszystkich trzech płaszczyznach formacji. Wspomniana już wyżej
twórcza postawa, połączona z głębokim
życiem duchowym i wiedzą teologicznodoktrynalną, pomoże katechecie wypeł-

nić powierzone mu zadanie.
Troska Kościoła o katechezę winna zawsze się pogłębiać, aby wypełnić misję
daną przez Chrystusa. Jezus Chrystus
powiedział, że Jego „słowa nie przeminą” (Mt 6, 21), więc także katecheza, jako posługa słowa, będzie trwała zawsze
i zawsze będzie potrzebowała wiernych
przekazicieli Tego słowa.
2. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNE W OPINII OSÓB KONSEKROWANYCH
Skuteczność katechezy związana jest
ściśle z odpowiednim przygotowaniem
pedagogicznym katechetów, z zapoznaniem ich z metodami i zasadami stosowanymi w nauczaniu katechetycznym.
W niniejszej części zaprezentowana zostanie ocena przygotowania pedagogicznego, której dokonały osoby konsekrowane w ramach przeprowadzonych przez
autora badań ankietowych.
W procesie katechetycznym, jak w każdym procesie edukacyjnym, obowiązują
zasady dydaktyczne, czyli określone normy postępowania sprzyjające realizacji
założonego celu. Obok stosowania ogólnych zasad dydaktycznych, w katechezie
konieczne jest wprowadzenie norm właściwych dla procesu katechetycznego31.
W przeprowadzonych badaniach ankietowych zapytano osoby konsekrowane, jakie zasady nauczania są najczęściej
stosowane przez nich na katechezie.
Wymieniono przy tym zasady, obowiązujące dzisiaj w procesie katechetycznym 32 . Siostry zakonne najczęściej

28

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 304.

29

Por. T. Miłek, Kształtowanie twórczej postawy katechetów, [w:] Kat 5 (1984), s. 227-228.

30

Por. M. Majewski, Co z permanentną formacją katechetów? (II), [w:] Kat 3 (1978), s. 108.

31

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 98.

32

Wśród zasad katechetycznego oddziaływania można wymienić: zasadę wierności Bogu i
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wskazywały zasadę wierności Bogu
i człowiekowi (22), nauczania wychowującego (19), chrystocentryzmu (18),
wiązania teorii z praktyką (17), organicznego związku modlitwy z katechezą
(16), w mniejszym stopniu stosują zasadę poglądowości (9), podmiotowego
traktowania ucznia (8), samodzielności
(7), jeszcze rzadziej zasadę korelacji (4),
systematyczności, logicznej kolejności
i stopniowania trudności (3), trwałości
wiedzy (3), indywidualizacji i uspołecznienia (1) i efektywności (1). Zapewne
w większości wskazywanych zasad sugerowano się odniesieniem do treści
i metod działania. Zasada bowiem ma
swoje zastosowanie w odniesieniu do
treści i metod, i tak np. zasada wierności
Bogu wymaga zachowania organicznej
struktury nauki chrześcijańskiej w katechezie, przy zachowaniu odpowiedniej hierarchii prawd objawionych, natomiast wierność człowiekowi określa
się mianem zdolności do uaktywnienia
człowieka i zapewnienia mu pełniejszej
dojrzałości w wierze33.
Należy także zwrócić uwagę na zasady
nauczania, które siostry zakonne stosują
rzadko. We współczesnej szkole i procesie katechetycznym trzeba uwzględnić

różne możliwości ucznia, które sugerują,
że nie można odnosić się z wymaganiami jednakowo do wszystkich, ale należy
podmiotowo traktować ucznia. Pomocna w tym jest zasada indywidualizacji,
polegająca na różnicowaniu wymagań
stawianych katechizowanemu, uwzględniająca jego możliwości i stwarzająca
warunki sprzyjające osiągnięciu zamierzonego celu 34. Ściśle z tą zasadą związana jest zasada efektywności, która
dotyczy funkcjonowania i optymalizacji
wielu czynników biorących bezpośredni
czy pośredni udział w procesie dydaktycznym. Należą do nich: metody pracy
nauczyciela i uczniów, ilość wolnego
czasu zadaniowego, wiadomości i sprawności uczniów, inteligencja i sprawność
uczniów, wykształcenie i kultura pedagogiczna nauczycieli oraz środowisko rodzinne i rówieśnicze35. Poniższy wykres
przedstawia zasady dydaktyczne najczęściej stosowane na katechezie przez siostry zakonne (Wykres nr 1).
Podobnie kształtuje się wykorzystanie zasad dydaktycznych wśród katechizujących zakonników. Najczęściej
wymienianymi zasadami są: zasada
wierności Bogu i człowiekowi (9), nauczania wychowującego (9), chrysto-

człowiekowi, zasadę chrystocentryzmu, zasadę świadomego i wielostronnie aktywnego uczestnictwa ucznia, zasadę poglądowości, zasadę przeżyciowości, zasadę systematyczności, logicznej kolejności i stopniowania trudności, zasadę samodzielności, zasadę operatywności wiedzy,
zasadę wiązania teorii z praktyką, zasadę organicznego związku modlitwy z katechezą, zasadę
indywidualizacji i uspołecznienia, zasadę efektywności, zasadę nauczania wychowującego, zasadę podmiotowego traktowania ucznia, zasadę właściwego stosunku interpersonalnego, zasadę systemowości, zasadę nauczania egzemplarycznego, zasadę korelacji. J. Szpet, Dydaktyka
katechezy, dz. cyt., s. 99.
33
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Por. Tamże, jw., s. 99 - 100.

34

Por. Tamże, jw., s. 110.

35

J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 111.

36

J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 169.

37

Por. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1997, s. 269 – 299.
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centryzmu (9), poglądowości (8) wiązania teorii z praktyką (8), w mniejszym
stopniu stosują zasadę organicznego
związku modlitwy z katechezą (4),
podmiotowego traktowania ucznia (4),
samodzielności (3), systematyczności,
logicznej kolejności i stopniowania
trudności (3), efektywności (2) i trwałości wiedzy (1). Żaden z zakonników
nie zaznaczył zasady korelacji oraz
indywidualizacji i uspołecznienia(Wykres nr 2). Analizując odpowiedzi badanych należy stwierdzić, że istnieje
potrzeba głębszego zapoznania katechizujących z zasadami dydaktycznymi, które dotyczą efektywniejszej pracy z uczniem.
Problemy współczesnego świata
i Polski stawiają katechezę wobec no-

wych wyzwań, zwłaszcza stosowania nowych metod w katechezie. We
współczesny pluralizm wpisuje się
katechetyka i katecheza, zróżnicowane w swoich podstawach, treściach,
metodach i celach. Na taką zaś katechezę istnieje zapotrzebowanie w środowisku rodzinnym i parafialnym, ale
szczególnie w środowisku szkolnym 36 .
Pojęcie metody wywodzi się z języka
greckiego: methodos i oznacza drogę
oraz sposób dochodzenia do prawdy,
osiągnięcie zamierzonego celu 37 i, według W. Okonia, metody dzieli się na
cztery grupy: metody asymilacji wiedzy, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metody waloryzacyjne
i metody praktyczne 38 .
Również w badaniach ankietowych

Wykres nr 1. Zasady dydaktyczne najczęściej stosowane przez siostry zakonne

38

Według W. Okonia środki dydaktyczne to: przedmioty materialne umożliwiające usprawnie-

nie procesu nauczania – uczenia się i uzyskanie optymalnych osiągnięć szkolnych. W. Okoń, Nowy
słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 289; Szczegółowiej omawia tę kwestię Cz. Kupisiewicz
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Wykres nr 2. Zasady dydaktyczne najczęściej stosowane przez zakonników

postawiono pytanie o przyswojenie
i najczęstsze zastosowanie w swojej pracy katechetycznej właściwych
metod przez katechizujące osoby
konsekrowane. Dla uzyskania przejrzystego obrazu w kwestionariuszu
nie uwzględniono żadnego podziału
metod, lecz wymieniono następujące
metody: pokaz, wykład, opowiadanie, opis, pogadanka, dyskusja, praca
z tekstem, drama, zajęcia praktyczne
(rysowanie, malowanie, wycinanie,
itp.) oraz postawiono pytanie otwarte dotyczące metod, które nie zostały
wymienione, a są stosowane przez siostry zakonne i zakonników.
Siostry zakonne, jako najlepiej przyswojone metody w czasie studiów

i obecnie wykorzystywane w katechezie wymieniły: metodę dyskusji (21),
pogadanki (21) oraz pracę z tekstem
(19), opowiadanie (18), zajęcia praktyczne (17) oraz wykład (16). W mniejszym stopniu wykorzystuje się pokazu (11), dramy (11) i opisu (10). Wśród
innych metod siostry wymieniły: krąg
biblijny, celebracje liturgiczne, medytację oraz gry dydaktyczne i metodę
panelową (Wykres nr 3).
W odpowiedziach zakonników za
najczęściej stosowaną metodę uważano pracę z tekstem (13) i wykład
(13) oraz opowiadanie (12), pogadankę (11), dyskusję (10) i pokaz (9). Rzadziej stosowanymi metodami przez
katechizujących są natomiast zajęcia

stwierdzając, iż: są to przedmioty, które dostarczają uczniom określonych bodźców sensorycz-
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nych oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk itp., ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1988, s. 213.
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praktyczne, (5) opis (4) i drama (1). Nie
pojawiły się także żadne odpowiedzi
w pytaniu otwartym, które dotyczyło
metod niewymienionych, a stosowanych przez badanych podczas lekcji
religii. Zastosowanie tych właśnie metod może być związane z tym, że większość zakonników pracuje w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
i takie jest zapotrzebowanie młodzieży (Wykres nr 4).
Dokumenty Kościoła i współczesna
dydaktyka podkreślają dużą rolę, jaką odgrywają we współczesnej edukacji środki audiowizualne, środki

masowego przekazu i inne zdobycze
techniki (por. CT 46, DOK 160 – 162).
Bardzo ściśle ze stosowaną metodą
w katechezie związane jest wykorzystanie odpowiednich środków
dydaktycznych 39 . Pozwalają one na
wielostronne aktywizowanie ucznia,
przedstawienie materiału programowego w sposób ciekawy i umożliwiają
pełniejsze osiągnięcie zamierzonych
celów lekcyjny40 . Obok tradycyjnych
materiałów dydaktycznych, do najczęściej stosowanych zalicza się środki multimedialne, takie jak: f ilm,
przezrocza, telewizję, radio, naucza-

Wykres nr 3. Metody nauczania i uczenia się najczęściej stosowane przez siostry zakonne

Wykres nr 4. Metody nauczania i uczenia się najczęściej stosowane przez zakonników

39

Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 238.

40

Por. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 179
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nie programowane, przedmioty demonstrowane, mapy, obrazy, co pozwala uzyskać większy efekt procesu
kształcenia 41.
Wobec tak istotnej roli, jaką spełniają środki dydaktyczne we współczesnej katechizacji, w przeprowadzonej
ankiecie postawiono osobom zakonnym pytanie: czy studia uwrażliwiły
na potrzebę stosowania środków dydaktycznych? Jednomyślnie wszyscy
respondenci odpowiadali, że podczas
studiów dużą wagę przywiązywano
do wyrobienia w katechetach odpowiedniej umiejętności doboru i stosowania środków dydaktycznych na
katechezie. Zwłaszcza siostry zakonne
podkreślały pozytywne efekty ćwiczeń katechetycznych podejmowanych
w ramach studiów oraz wskazywały
na nieustanną potrzebę dokształcania
w tej materii. Szczegółowe omówienie
wykorzystania środków dydaktycznych w katechezie przez osoby badane
oraz opinia katechizowanych nastąpi

w rozdziale czwartym niniejszej pracy, który będzie dotyczył posługi katechetycznej w szkole.
Proces przygotowania do posługi katechetycznej obejmuje także
zaznajomienie przyszłych katechetów z podstawowymi formami przekazu treści, tj. z tokiem podającym, problemowym, eksponującym
i praktycznym 42 .
Stosując ten podział w kwestionariuszu ankiety, zapytano badanych,
jaki tok prowadzenia zajęć przyswoili sobie najlepiej i jest najczęściej
stosowany? Siostry zakonne stosują
najczęściej tok problemowy43 (17), tok
praktyczny44 (12), tok podający45 (10),
zaś bardzo rzadko tok eksponujący46
(3) - (Wykres nr 5).
Podobnych odpowiedzi udzielili zakonnicy wskazując (Wykres nr 6), jako
najczęściej stosowany tok zajęć - tok
problemowy (10), następnie tok podający (8) i tok praktyczny (5). Również
wg wypowiedzi zakonników rzadko

41

Por. M. Śnieżyński, Efektywność kształcenia, Kraków 1992, s. 107.

42

W nauczaniu problemowym chodzi o wytworzenie u uczniów postawy badawczej i pobu-

dzenie ich do dostrzeżenia trudności teoretycznej lub praktycznej, określenie tej trudności i
zaangażowanie w poszukiwania rozwiązań. Cz. M. Sondej, Intelektualna i duchowa formacja
osobowości katechetek w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie,
Kraków 1998, s. 148.
43

Celem nauczania tokiem praktycznym jest wykształcenie u uczniów potrzeby stosowania

zdobytych wiadomości w konkretnych sytuacjach życia.
44

Cz. M. Sondej, Intelektualna i duchowa formacja osobowości katechetek w Międzyzakon-

nym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, dz. cyt., s. 150.
45

Tok podający lekcji składa się z następujących elementów: a) uświadomienie uczniom ce-

lów lekcji, aby pobudzić do emocjonalnego zaangażowania; b) omówienie nowego materiału; c)
uogólnienie podanego wcześniej nowego materiału; d) utrwalenie tegoż materiału; e) kontrola i
ocena. Por. Cz. M. Sondej, Intelektualna i duchowa formacja osobowości katechetek w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, dz. cyt, s. 146 – 147.
46
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danego dzieła. Cz. M. Sondej, Intelektualna i duchowa formacja osobowości katechetek w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, dz. cyt., s. 150.
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stosuje się na katechezie tok eksponujący (2) - (Wykres nr 6).
Jednym z ważniejszych momentów
przygotowania katechezy jest dla katechety stworzenie poprawnego scenariusza - konspektu zajęć. Słowo konspekt
pochodzi z j. łacińskiego conspectus
i oznacza rzut oka, szkic, przegląd. Stanowi szczegółowe rozwinięcie planu lek-

cji47. Istotnym zatem elementem formacji
pedagogicznej podczas studiów jest przygotowanie przyszłych katechetów do pisania scenariuszy, konspektów zajęć.
Dlatego w ankiecie została skierowana prośba o ocenę przygotowania na tej
płaszczyźnie. Pytanie brzmiało: czy studia przygotowały do pisania konspektów i katechez i w jakim stopniu?

Wykres nr 5. Tok prowadzenia zajęć najczęściej wykorzystywany przez siostry zakonne

Wykres nr 6. Tok prowadzenia zajęć najczęściej wykorzystywany przez zakonników

47

Por. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 298 - 299.
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Tylko jedna siostra zakonna oceniła
przegotowanie do pisania konspektów
i katechez podczas studiów na poziomie
bardzo dobrym, 17 sióstr oceniło, jako
dobre, 6 - w stopniu wystarczającym.
Występują dwie oceny negatywne, określające to przygotowanie jako niewystarczające. W dwóch przypadkach jest
brak odpowiedzi. (Wykres nr 7).
Zakonnicy przygotowanie do pisania
konspektów podczas studiów ocenili następująco: 3 - bardzo dobrze, 5 - dobrze
i 5 - w stopniu wystarczającym. Pojawiły się również cztery oceny negatywne
oraz w dwóch przypadkach nie udzielono odpowiedzi. (Wykres nr 8).

KU ZAKOŃCZENIU
Podsumowując materiał dotyczący przygotowania pedagogicznego w opinii osób
zakonnych można stwierdzić, że wśród respondentów istnieje głęboka świadomość
konieczności dobrego przygotowania metodycznego, aby owocnie pełnić posługę
katechetyczną. Świadomość ta odkrywa
także pewne braki w tym przygotowaniu,
powstałe podczas studiów, a dziś konieczne do uzupełnienia. Fakt ten budzi także
potrzebę nieustannego pogłębiania swojej
wiedzy w zakresie przygotowania pedagogicznego, które dokonać ma się w permanentnej formacji, a przede wszystkim
w samokształceniu.

Wykres nr 7. Ocena przygotowania podczas studiów do pisania konspektów i katechez
według sióstr zakonnych

Wykres nr 8. Ocena przygotowania podczas studiów do pisania konspektów i katechez
według zakonników
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STRESZCZENIE
Znamienna jest wypowiedź Kongregacji ds. Duchowieństwa, która
stwierdza, iż działalność duszpasterska, a zatem także katechetyczna
skazana jest na niepowodzenie, jeżeli osoby do niej skierowane nie będą
odpowiednio przygotowane. Nawet
środki i pomoce katechetyczne okażą
się mało skuteczne, o ile nie skorzystają z nich katecheci właściwie przygotowani. Dlatego dobra formacja
katechetów musi wyprzedzać odnowę tekstów i solidniejszą organizację
przekazywania katechezy (por. DCG
108). W Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji z 1997 roku czytamy natomiast: Kościół w sposób szczególny
wzywa osoby życia konsekrowanego
do katechizacji i wyraża życzenie,
aby wspólnoty zakonne zechciały poświęcić maksimum zdolności i możliwości szczytnemu dziełu katechizacji.
Szczególny wkład do katechizacji ze
strony zakonników, zakonnic i członków stowarzyszeń życia apostolskiego wynika z ich specyf icznego stanu
(DOK 228).
Myśl tę pogłębia Dyrektorium Ogólne o Katechizacji wskazując, iż formacja katechetów obejmuje różne
wymiary. Najgłębsza odnosi się do samego być katechety, do jego wymiaru ludzkiego i chrześcijańskiego. (…)
Potem następuje to, co katecheta powinien wiedzieć, aby dobrze wypełniać swoje zadanie. (…) Jest wreszcie
wymiar umiejętności działania, gdyż
katecheza jest aktem komunikacji
(DOK 238). W niniejszym artykule,
na podstawie dokumentów i literatury katechetycznej, a także wyni-

ków przeprowadzonych badań osób
konsekrowanych, ukazany zostanie
w szerszym świetle etap przygotowania pedagogicznego w kontekście
formacji katechetycznej osób zakonnych i wpływ na efektywność pracy
katechetycznej zakonników.
SUMMARY
PEDAGOGICAL AND DIDACTIC PREPARATION OF CONSECRATED PEOPLE IN
RELIGIOUS EDUCATION
According to the Congregation for
the Clergy it is necessary for the people involved in pastoral activity, and
at the same time catholic education,
to receive adequate preparation in
order to ensure successful teaching.
Teaching materials and catechetical
aids fail to be effective if not used
by well-prepared catholic educators.
Therefore, great emphasis should be
placed on appropriate formation of
catechists before the renewal of texts
and better organization of catechesis
(DCG 108). Moreover, the General Catechetical Directory of 1997 says: In
a special way the Church calls those
in consecrated life to catechetical
activity and wishes that „religious
communities dedicate as much as
possible of what ability and means
that they have to the specif ic work of
catechesis”. The particular contribution to catechesis of religious and of
members of societies of apostolic life
derives from their specif ic condition
(GCD 228).
The idea is clearly highlighted in
the General Catechetical Directory:
The formation of catechists is made
up of different dimensions. The deep-
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est dimension refers to the very being of the catechist, to his human
and Christian dimension. (...) This is
what the catechist must know so as
to be able to fulf ill his responsibilities well. (…) This then is the dimension of savoir-faire, of knowing how
to transmit the message, so that it is
an act of communication (GCD 238).
On the basis of catechetical documents and literature as well as the

studies carried out on consecrated
people, the foregoing article aims at
casting light on the stage of pedagogical preparation of monastic people
and its inf luence on effectiveness of
their work.
ht t p : // w w w.v at ic a n .v a / r o m a n _c u r i a / cong r egat ion s / cc ler g y/
documents/rc_con_ccatheduc_
doc_17041998_directory-for-catechesis_en.html

Spotkanie kapłańskie w Sandomierzu z okazji 23-rocznicy święceń kapłańskich.
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