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SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO KATECHETEK I KATECHETÓW  

Z OKAZJI WIELKOPOSTNEGO DNIA SKUPIENIA. 

 

 

Drogie Katechetki i Katecheci! 

 

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w wielkopostnych dniach skupienia dla katechetów, tą drogą 

przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia i podziękowanie za codzienną posługę nauczania religii  

i katechizowania dzieci i młodzieży w szkołach i w parafiach. 

Od pierwszej niedzieli Adwentu przeżywamy nowy rok liturgiczny, którego hasłem są słowa: 

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Podejmujemy refleksję nad Kościołem i jego misją oraz chcemy 

umacniać swoją wiarę w Kościół jako wspólnotę wierzących, idących razem do domu Ojca. Ogromnym 

wyzwaniem współczesności staje się ukazywanie piękna Kościoła oraz wyjaśnianie, że jest on 

rzeczywistością bosko-ludzką. 

Wiem, że treści te są obecne w ramach prowadzonych przez Was lekcji religii. Podstawa 

programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce na każdym etapie edukacyjnym podejmuje 

zagadnienia związane z Kościołem nie tylko w ramach zadania, którym jest rozwijanie poznania wiary, 

ale również wychowania do życia we wspólnocie Kościoła. 

Ucząc w szkole, sami wiecie, jak niełatwe jest głoszenie tych prawd, zwłaszcza ludziom młodym, 

którzy nie mają doświadczenia żywej wspólnoty Kościoła, a ich postrzeganie Kościoła tak często 

ogranicza się do płaszczyzny instytucjonalnej i jest budowane na przekazach medialnych. 

Jestem Wam niezmiernie wdzięczny nie tylko za wierne głoszenie prawdy o Kościele, ale również 

za to, że stajecie się jego świadkami, obrońcami i apologetami, kiedy uczniowie umieszczają Kościół 

na ławie oskarżonych. Wiem, ile cierpliwości wymaga spokojne tłumaczenie i wyjaśnianie niełatwych 

tematów związanych z życiem Kościoła, z którymi uczniowie stykają się w Internecie, zwłaszcza  

w mediach społecznościowych. 

Dziękuję Wam również za to, że dzięki świadectwu Waszego życia w Kościele i przywiązania do 

niego, stajecie się jego piękną „twarzą” nie tylko w środowisku dzieci i młodzieży, ale również 

nauczycieli i rodziców. Zapewne podpisalibyście się pod słowami nieżyjącego już biskupa Aachen 

Klausa Hemmerle: „Gdyby ktoś mnie zapytał, co najbardziej kocham w świecie, co jest dla mnie 

najbardziej drogocenne na świecie, nie mógłbym rzeczywiście nic innego powiedzieć jak: Kościół! 

Jednakże gdyby ktoś mnie zapytał, co jest najbardziej przemijające na świecie, co najczęściej musi 

stawać się inne, musiałbym znowu powiedzieć: Kościół! Dlaczego kocham Kościół ponad wszystko, co 

mam na tym świecie? Dlatego, że wierzę, że w tym Kościele z jego wszystkimi wadami, z całą jego 

nędzą, z całą jego tymczasowością, z tym wszystkim, co mogłoby być w nim inne, Bóg stoi po stronie 

ludzkości. I kiedy kocham wszystkich ludzi, wtedy właśnie muszę, jeżeli chodzi mi o ludzi, kochać 

Kościół. Dlatego, że Kościół jest znakiem, iż Bóg przyjął i na poważnie potraktował ludzi takimi, jakimi 

są, w całej ich nędzy, w ich nicości, w ich doczesności, w ich relatywizmie” (zob. K. Hemmerle, Zum 

Thema „Kirche”, München 2012, s. 9n). 

Szukając nowych dróg odkrywania prawdy, którą wyznajemy co niedzielę podczas Eucharystii: 

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”, warto ukazać jej przełożenie na ten Kościół, który urzeczywistnia 

się w Kościele lokalnym – w naszym Kościele katowickim od 100 lat. Stąd zachęcam, aby ten Kościół 

poznawać w jego bogatej historii i strukturach, od parafii poczynając, a na jej centralnych strukturach 

kończąc. Kwartalnik „Zaranie” zaprosił reprezentantów górnośląskiego społeczeństwa do wypowiedzi 

na temat najważniejszych wydarzeń minionego 100-lecia. Można było podać ich pięć. Z perspektywy 

Kościoła na Górnym Śląsku wskazałem następujące: 



 

 

 

1. Administratura, diecezja, archidiecezja i metropolia. 

2. „Głos niemających głosu”. 

3. Architektura sakralna. 

4. Katowice-Muchowiec.  

5. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Przekazuję też link do numeru, w którym zawarte są wszystkie wypowiedzi dotyczące wydarzeń, 

naszej małej ojczyzny w minionym 100-leciu: 

 

https://ibr.bs.katowice.pl/?p=3466 

 

Drogie Katechetki i Katecheci!  

Dlatego zapraszam Was, abyście wraz ze swoimi uczniami w tym roku, zwłaszcza w okresie 

Wielkiego Postu, nawiedzali centrum Kościoła archidiecezji katowickiej. Nade wszystko katedrę, która 

jest miejscem nauczania biskupa diecezjalnego, oraz instytucje pomocnicze, jak chociażby Kurię 

Metropolitalną. Dobrą okazją ku temu mogą być dni szkolnych rekolekcji wielkopostnych. 

Pielgrzymując do serca Archidiecezji, będziecie mieli okazję spotkania z jej historią w katedrze  

i Panteonie Górnośląskim, z misyjnym zaangażowaniem Kościoła na Górnym Śląsku w muzeum 

misyjnym w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, czy z jej kulturą i sztuką w Muzeum 

Archidiecezjalnym. Wędrując tymi ścieżkami, uświadomimy dzieciom i młodzieży, jak wiele dobra 

dokonuje się w Kościele, jaką rolę odgrywał on na przestrzeni dziesięcioleci oraz jak wiele 

zawdzięczamy wspólnocie lokalnego Kościoła, którego struktury mają już 100 lat. Poznamy również 

postacie, które swoim życiem dały świadectwo miłości do Kościoła oraz ofiarowały dla niego swoje 

życie. Poznamy postaci „wartościowe”, to znaczy żyjące bliskimi nam wartościami. Istnieje też 

możliwość spotkania, po uprzednim ustaleniu terminu z biskupem katowickim lub jego biskupami 

współpracownikami. A wiec do zobaczenia w Katowicach! 

To wszystko może stać się dobrym punktem wyjścia do rozmowy o doświadczeniu wiary, które jest 

obecne w Kościele. Tego młode pokolenie potrzebuje jak tlenu. Może to dokonać się w małych grupach 

w parafii, w małych wspólnotach, w których młodzi doświadczą więzi, będą się wspólnie modlić, 

rozmawiać i szukać tego, co Bóg chce im powiedzieć. Wtedy parafia przetrwa, a Kościół lokalny będzie 

żywą wspólnotą wspólnot. 

Tak wyrazi się i umocni wiara w Kościół Chrystusowy, który żyje i urzeczywistnia się w Kościołach 

lokalnych. 

 

Na przeżywanie Wielkiego Postu wszystkim Wam z serca błogosławię! 
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