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Kat€ c heza dorosĘch w dziele nowej ewangelizacji na t|e przemian
społeczno-kulturowychw Polsce
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Kościółpostrzega katechezędorosĘch jako ,,problem wielkiej wagi'' i
uwaza1ąza ,,na1znakomitszą
formę katechezy''(Catechesi trądendae,43). obok
środowiskadzieci i młodzieĘ, będącego tradycyjnym miejscem katechęZy,
wskazuje na potfzebę katechetycznejformacji ludzi dorosłych.Świadęctwem
tego szczęgólnego maczęnia katechezydorosłychjest takżebaldzo intensywna
współczesnarefleksjanaukowai duszpasterskazarówno w Polscejak i w świecie.
Uważa ona katechezę dorosĘch Za prior}tet pastoralny w misji zbawczej
Kościoła.
Szczególne Znaczenie katechezy dorosĘch uzasadnione jest przede
wszystkim mot}.wamispołeczno-kulturowymii duszpastersko.katechetycznymi.
JesteŚmy świadkami intensywnych przemian kulturowych na:fihczonył.n
procesami |aicyzacjt, sekularyzacji, rozwojem mentalności medialnej i
technicznej,plocesem złegopojmowania wolnościi kryzysu wańości.W takiej
sytuacji duszpasterstwotradycyjne skoncentrowane na katechizacji dzieci i
młodzięzy okazuje sie być niewystarczalne.Katechizuje się głównie dzieci i
młodzież'któIe niestety nie znajdują wsparcia w więrzę ze strony dorosĘch.
Funkcja ewangelizacyjnai katechetycznarodziny jest dzisiaj mocno osłabiona.

gdyż lodzicę Sami pzężywają często kryrySy wiary i pozostają dalecy od.jej
praktykowania. Nie

istnieje praktycznie rzeczywistość katechumenatu

rodzinnego.W takiej s1tuacji niezbędnąrzeczą iest katęchizacjadorosĘch' aby
wiary i katechetamiwłasnychdzieci.
stawali się śrt'iadkarni
Jakkolwięk jesteśmy świadkami ożywionej refleksji nad katechezą
dolosłychto jednak należystrvierdzić,żew praktyce 1brmykatechezydorosłych
są jeszcze słaborozwinię1ei realizowane. Sfusznym wydaje się stwierdzenie
jednego Z katechetyków,że''teoria mocna.praktyka słaba''|.
W tak zarysowanej optyce katechezy dorostych z wielkim uznanietn i
zarazem radościąnależy przyiąć rozplawę doktorską Księdza Radosława
zagadnieniu katechezy dorosĘch wobec wyzwan
Bernarda Herkj pośrvięconą
nowej elvangelizacji' To bardzo dobry pomysł i cęnny temat. Praca podejmuje
terlat lormacji dorosłych w świetle dzisiejszych wyzwań kulturowych
wzywającychdo dziełanowej ewangelizacji.Nie.iest to Zatemty]ko ogólny opis
natury czy zadań katechezy dorosłych,ale poszukiwanie .jej kształtu wobec
konkretnychvryzwań duszpasterskich.Jest to pójściew kierunku odnowy, która
za naukqsoborowąodnajdujeludzi śrt.ieckich
w ewangelizacyjnejmisji Kościoła,
ich permanentnego
wjego shukturachi dajemożliwość
uznajeich podmiotowość
i integlalnegorozwoju.Naleiy więc pogratulowacinicjatywy i cieszyć się,Źektoś
podiqłten temat.JuŹ chociażbyz tego powodu rozprawazasługujena zauwaienie
i uznanię.
Rozprav'a naleŻydo pier.wszychtego rodzaju prób spojrzeniana problem
katechezydorosĘchw obliczupolskichprzemianpo 1989roku' SłusznieKsiądz
polskich przenian po
Doktorantstwierdza.że,'katechezadorosłychw kontekście
1989 roku nie doczekałasię jednak dotąd gruntownego i komplementarnego
opracort.ania,'(s' 54)' Z pokorą równocześniewyznaje, że ''rozprawa ma być
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próbą dopełnieniatej luki i skromnym g,łosemw dyskusji'' w polskiej rel.leksji
(s. 54).
katechetycznej

l' Prob|emaĘkai strukturapracy
Recenzolvana rozplawa doktorska stanowi powaŹTląrefleksję naukową.
Ksiądz Doktorant ltykazuje dużą dojrzałośćbadawcza. Umiejętnie stawia
prob]em badawczy, dokonuje jego teologicznopastoralnejanalizy' fbrmu,łuje
wnioski. Całość
ręfleksji obejmuje353 strony i składasię z następującychczęści:
rvykaz skrótów, bibliografia' wstęp' trzy rozdziały,zakończenie, stleszczeniew
.językuangielskim i włoskim.
Ksiądz Doktorant w bardzo jasny i zarazęm poprawny sposób formułuje
głórvnyproblem i cel rozprawy. Wyrażasię on w odpowiedzeniuna następujqce
pytania: ,jak wyglądałakondycja po|skiej katechezy dorosĘch po l989 roku?
Jakie miejsce w dzie|e nowej ewangelizacji odgrywała ta wiątkowa

i

uprzywilejorvanaforma działalności
Kościołakatolickiego' przy uwzg|ędnieniu
specyfiki przemian społeczno kulturowych w Polsce na przestrzeni lat l98920 | 3? Na ile wypracowanaw posoborowychdokumentachKościołakatolickiego
teoria nt' katechezyosób dorosłych'miałaprzełożenie
na plaktykę katechetyczną
tv naszejojczyźnie?''G' 5l).
W rozprawieposfużonosię metodo|ogiąanalizy teologicznopastoralnej.w
rvymiarze kryteriologicznyn (eklezjologicznym) uwzg|ędniono nauczanie
Kościołana temat katechezy dorosłych oraz opisano wyzwania płynące z
przemian

społeczno-ku|turowych.

w

wymiarze

kario|ogicznym

(socjo|ogicznym) dokonano konfrontacji założeń eklezjalnych z praktyką
katechetYczną.Wreszcie w wymiarze prakseoIogicmym(strategicznym)podjęto
próbę sformułowaniawniosków i postulatów pod adresem praktyki i teorii
katechetycznej.

Rozprawa posiada logiczny układkompozycyjny i tworzy spójną całość.
Składa się z trzęch rozdzjałów, które wyznaczają zarazem trzy główne bloki
tematyczne refleksji: ,,przemiany społeczno_ kulturowe w Polsce'', ,,nowa
ewangelizacja',i,,katechezadorosĘch''. Pierwszy rozdziałzaĘtułowanyPolskie
spoteczeństwoi Kościółkątolicki w dobie transformacji ustrojowej (s. 59.127)
zarysowuje obraz zmian społeczno

kulturortych w Polsce po 1989 roku.

Wskazuje się w nim na zjawiska związaneZ procesemprzechodzeniaz ustroju
socjalistycznego do demokracji oraz od gospodarki socjalistycmej do
kapitalizmu.Następnieokreślasię zmiany, które te procesyspowodowaĘw życiu
społecznymi ku|turowym ze szczególnym odniesieniem do s1tuacji Kościoła
katolickiego i kondycji religijno-moralnej Polaków. Postawienie diagnozy
dotyczącejprzemianspołecznychi kulturowychjestjak najbardziejkoniecznedla
zrozumienia potrzebykatechezydorosĘch w Polsce.
W

drugim

rozdziale

(s.128-220) zat1Ąułowanym Idea

,,nowej

ewangelizacji',w posoborowej reJleksjiKościołąkatolickiego Ksiądz Doktorant
przedstawił posoborowe rozumienie apostolstwa, ewangelizacji i notvej
ewangelizacji. Dokonał analizy tych pojęć oraz zachodzących między nimi
zależności
w świetledokumentów Soboru WatykanskiegoII i nauczaniapapieży
począwszy od bł' Pawła Vl aż do Benedykta XVI. W końcowej częścitego
rozdziałuopisanoewangelizacjęi reewangelizacjęw polskim duszpasterstwiepo
1989roku.
Rozdziat trzeci (s' 221-336) Katecheza dorosĘch w procesie ewangelizacji
to rvedługKsiędza Doktorantaprzejściedo zasadnicze.jczęścidysertacji (s. 57).
Znajdujemy w

nim

opis polskiej katechezy dorosłych o

charaktęrzę

ewangelizacyjnym. omawia się wybrane jej wymiary i dokonuje się jej
konfrontacjiz filozofią postmodemizmu.Następnieprzybliżasięjej podstawowę
środorviska
oraz formy. Wskazuje się na trudnościi problemy i poszukuje się ich
rozwiazań'

Każdy rozdzlał rozplawy ZoStałsyntetyczniepodsumowany,dzięki czemu
analiza staje się bardzo jasnat przejruysta,pozwala śledzićtok ret.leksji ztt racajac
jej momenty.
uwagęna najrvażniejsze

2. Ocena merytorycznegoasp€ k tu rozprarvydoktorskiej
wykonanejprac1'
wielkąu'aność
Należyna pierwszymmiejscupodkreślić
Doktomnt podj4łsię trudnegozadaniazarysowaniaroli i zadań katechezywobec
batdzo z]lożonegokontekstu przenrian społecznych'kulturortych i re|igijnych.
Poradzjłsobie z tynr zadanien bardzo dobrze. Wskazałna najważniejszecechy
przemian kulturowych i religijnych, umiejętnie odczytałkierunki myślinowej
ewangelizacjii nakeśliłdrogi rozwoju katechezydorosłych.
Ksiądz RadosławBernard Herka umiejętnieplzeprowadza refleksję nad
podjętym problemem. Przede wszystkim rt'e wstępie 'jasno fomułuje problem
badawczy i lvyznacza kierunki refleksji. Daje się zauważyćnaukową postawę
dążeniado stawiania problemów i poszukiwaniadróg ich rozwiązyrłania.
Niervątpliv'ie świadczyto o zrozumieniu ptzez Kstędza Doktolanta \Ą)Inogow
stawianych rozprawofir doktorskim. W ten sposób dokonywana refleksja
i osobistychposzukiwań'
zaciekawiai inspiru.je
do wieIuprzernyśleń
Bardzo dokładanie i z wielką starannościąZeblano bogaty materiał
źród|owy. Przede u,szystkim należy zauważyć liczne dokumenty nauczania
Kościoła'wśród których są dokunenty Soboru Watykańskiego ll' nauczanie
cztclcch papieży od Pawła VI do Benedykta XVI' dokumenty katechetyczne
Kościo'łaporvszechnego i w Polsce. Szczególnię cęnne jest przybliżenie
nauczaniaJana PawłaI. które nie zalvszejest zauważ.anę'
Dla poznania s1'tuacji
posłużonosię opracowaniamibadawczyn-ripochodzącymi
społeczno-kulturowej
od autoIów i jnstytuciicieszącychsję autorytetelnnaukowym.

Bardzo dużą wartośćposiada Irzeci i zarazem ostatni rozdział pracy
poświęconysamej katechezie dorosłych,która jak podaje tytuł pracy, jest i
powinna być centralnątreściąrefleksji.
Na|eżypodkreślićwybór ewangelizacyjnejperspektywydla rozważańnad
katecheządorosĘch. W jej wyniku katechezajawi się jako pilna i konieczna
dloga odnowy pastoralnej'Ksiądz Doktolant mocno tę prawdęakcentujew wielu
miejscachpracy.
Zarvsze cemą i ciekawą rzeczą w katecherycejako dziedzinie teologii
praktycznej jest stawianie p}'tń o stopień czy możliwościrealizacji teorii
katechetycznejw konkretnej prakĘce duszpasterskiej.Chodzi szczególnie o
poznarvanie i analizę napotykanych trudności,w tyrn przypadku trudności
zwipanych z organizacjąi prowadzeniemkatechezydorosłych.Jeślicośchcemy
rozwinąc lub uczynić bardziej owocnym zawszę trzeba p}tać o pfaktykę. Warto
w tym celu poznawaćtrudnościsygnalizowaneprzez duszpasterzyi katechetów.
warto p}'taćsię także,jakie formy katechezysą realnie możliwedo prowadzenia
a jakie pozostająraczej w sferze oczekiwań. Zawsze ciekawe jest teżpytanie o
opinię samych dorosłychna tematploponowanejim katechezy.Tych problemów
jest śrviadomySam Doktorant, co zaznacza w różnych miejscach pracy. Ich
poznawanie pozwala jeszcze lepiej i pełniejocenić katechizację dorosłych.Z
pewnością odpowiedzi na tę kwestie wymagają odniesjeń do badań
empirycznych. Ksiądz Doktorant wybierając teoretyczną drogę refleksji siłą
lzeczy musiałprzyjąćograniczeniaw tym wzg|ędzie.
Warto podkreślić'że Autor rozprawy wykorzystuje niezwykle bogatą
literaturęprzedmiotu.Pochodzi ona z zakresuwielu dyscypIin naukowych,przez
co praca ma charakter interdyscyplinamy. Z punktu widzenia nauki ta cecha
zasługuje na szczególne podkreślenie.()braz katechezy jest pogłębiany w
wymiarze teologicznym, socjologicznym, historycznym i psychologicznym.
Bogactwo |iteratury dowodzi o erudycji Autora, ale także o kompetencji i
sumienności
ana|izy.Umiejętniedokonujesię podziałutreścina te, które porvinny

by'c w tekściegłównym i te, które jako uzupełniające,powirrny znaleŹć się w
przypisach.Przypisy nie są ograniczonedo cytowaniaposzczególnych publikacji,
a|e częstozawierającenne komentarzei uzupełniająceinformacje.
Reasumując ocenę strony merytorycznej lozplawy nalezy 1eszcze raz
powtórzyć' że ref.leksjastanowi poważnedzieło naukowe. odnajdujemy wiele
ciekarv-vch treści i postulatów d|a poszukiwań nad katechezą dorosłych.
Rozprawa n]oże stanowić cenny materiał dla duszpastelzy i katechetów
odpowiedziaInychza formacjędorosĘch.

3.

Ocena formalnegoaspekturozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska Księdza RadosławaBemarda Herki napisana jest
poprawnąi tadnqpo|szczyzną.Językjest przejrzysty,komunikatywny i stylowo
poprawny. Wszystko to niewątpliwie ma oglomny wpływ na percepcje
przekazywanejtreści.Przypisy w tekścierozprawy zostaływykonane poprawnie
i konsekwentnie.Nie budzi zastrzeżeńlicząca37 stronbibliografia załącznikowa
(s' 8.45). Do niewielkich manłamentówformalnychmożnazaliczyć pewne
b,łędyedytorskie, któIę tak naprawdę prawie zatvsze się zdarzają i w tym
przypadku nie obniżająwańościpracy.

3. Kwestie do wyjaśnienia
i dyskusji
A' W rozprawie zostĄ

omówione róine formy katechezy dorosłych.

Niektóre nich są bardziejłatwedo realizacji,inrremrriej,niektóre bardziej
skuteczne, irrne mniej. Mając na uwadze ewangelizacyjne wyzwania
naszych czasów proszę wskazać kilka form katechezy dorosłych,które
wydają sie być najbardziej realne iowocne w formacji osób dorosłych,
ktÓre mająproblemy z praktykowaniemwłasnejwiary.

B. W rozprawieczyt^my'żę'jej Autor podejmujesię zadaniarefleksji nad
nie tylko z pobudekczystonaukowych,ale równieŻz
katecheządorosłych
własnychdoświadczeń
duszpasterskich
z obecnym
chęciskonfrontowania
stanemwiedzy na tematkatechezydorosĘch (s. 54). o jakie osobiste
chodzi i jakie są owoce konfrontacjitych osobistych
doświadczenia
z wiedząpozyskanąw przeprowadmnejpracy naukowej?
doświadczeń
4.

Wniosek końcowv

Recenzowanarozprawadoktorskastanowidojrzałeopracowanienaukowe.
Ksiądz Doktorantwykazałsię bardzodobrąznajomością
warsŹatunaukowego'
językowymi. Rozprawaspełniawymagania
wielką erudycjąi kompetencjami
stawianerozplawom doktorskimprzez prawo o szkolnictwie wyższym' Wnoszę
zatemojej przyjęcieprzezWysokąRadęWydziafuTeologicmegoUniwersytetu
MikołajaKopemika w Toruniu i o dopuszczenieKsiędza Doktorantado da|szych
etapów przewodudoktorskiego.
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