Opinia ks. prof. Mariana Zająca o scenariuszach katechez
z serii KATECHEZA POD GRUSZĄ
Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium poświęconej
głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie stwierdza, iż: „Wielkim ryzykiem w dzisiejszym
świecie, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w
przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący poszukiwaniu
powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne
zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie
słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika
entuzjazm związany z czynieniem dobra. Również wierzący wystawieni są na to ryzyko,
nieuchronne i stałe. Wielu temu ulega i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez
chęci do życia” (EG 2). W takim świecie funkcjonują współcześni gimnazjaliści oraz
wchodzący w dorosłe życie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W bieżącym roku odchodzimy setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, która
pochłonęła miliony niewinnych istnień ludzkich. W czasie, kiedy uczniowie zastanawiają się
nad historycznymi konsekwencjami i militarnymi meandrami, pojawia się unikalna okazja
przypomnienia, co może w czasie zawieruchy wojennej uczynić skromna i pobożna
nastolatka, która miała do dyspozycji nie karabin, ale kochające Boga i ludzi serce.
Przypomnienie osoby błogosławionej Karoliny Kózka gimnazjalistom i starszym
katechizowanym uważam za pomysł nie tylko oryginalny ale również opatrznościowy. Tym
bardziej, że mamy tu do czynienia z sytuacją niesamowitą od strony fabularnej: scenariusz
katechezy napisała osoba spokrewniona z błogosławioną Karoliną. Autorka to osoba życia
konsekrowanego i nosząca jej imię – s. Karolina Buksa z Dębicy. W epoce św. Jana Pawła II,
który w Tarnowie beatyfikował dziewczynę z polskiego ludu Karolinę Kózka takie dotykanie
świętości stało się dla wszystkich wielkim darem, którym trzeba się dzielić.
Polecam serdecznie do realizacji scenariusz katechezy pt. „Katecheza pod gruszą”.
Temat: „Wyzwania w drodze do świętości” - Spotkanie z bł. Karoliną, która jako adresatów
może mieć uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zdobywam się na taką
odwagę, aby zarekomendować taką katechezę, ponieważ na podstawie jej lektury stwierdzam,
że jest przygotowana profesjonalnie, z zachowaniem koniecznych referencji dydaktycznometodycznych, ma obudowę multimedialną, dotyczy aktualnego problemu ukazywania
kreatywnych wzorców osobowych katechizowanym, zawiera istotne wartości wychowawcze
związane z życiem, formacją rodzinną i osobliwą działalnością ewangelizacyjną młodej
dziewczyny w czasie zawieruchy wojennej. Pokazuje także determinację osoby wierzącej w
Chrystusa polegającą na obronie swoich przekonań religijnych i wiary, nawet za cenę
największej ofiary, jaka jest życie. Autorka – s. Karolina Buksa z Dębicy umiejętnie
wyeksponowała atrakcyjne wartości, które można ukazać katechizowanej młodzieży jako
punkt odniesienia dla ich osobistych wyborów, które są maleńkimi krokami w wielkiej
sprawie edukacji religijnej i rozwoju osobowej wiary katechizowanych.
Umiejętne wykorzystanie scenariusza dobrze skomponowanej katechezy w ramach
nauczania religii w szkole w mojej opinii przyniesie wiele cennych inspiracji. Dlatego
inicjatywę zdecydowanie popieram.

Lublin, 16 września 2014.

Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

1

