Czwartek – V tydzie WP
Nauka 37 – Przekroczy stereotypy
O swojej pracy katechetki w szkole opowiada Sylwia. Jest tu kilka bardzo ciekawych my li i
spostrze e , którymi chciałem si dzisiaj podzieli . A wszystko to ustawicznie w ramach
pierwszego, podstawowego pytania: „Jak wierzy dzisiaj? Jak t wiar dzieli si z innymi?
**************
Odk d pami tam byłam bardzo pobo na - mówi Sylwia. Nale ałam do Ruchu wiatło- ycie, a
gdy byłam w trzeciej klasie liceum proboszcz mojej parafii zorganizował za po rednictwem kurii
diecezjalnej studium katechetyczne. Zacz łam uczestniczy w tym kursie, a gdy go sko czyłam,
zdałam matur i postanowiłam pój na studia. To bardzo nie podobało si mojemu ksi dzu,
poniewa my lał, e b dzie miał katechetk , a ja mu uciekłam na polonistyk do Krakowa
Studia
Na czwartym roku studiów Sylwia przypomniała sobie o swoim dyplomie katechetycznym i
postanowiła poszuka pracy. Instytut polonistyczny znajduje si nie opodal kurii i którego dnia
w drodze na zaj cia wst piła tam i zostawiła swoj ofert pracy na pół etatu. I tak si zacz ło.
Po dwóch tygodniach zadzwonili z kurii z propozycj pracy w szkole podstawowej. Byłam
dumna - wspomina - bo ja, studentka studiów dziennych, mogłam podj prac , a tym samym
odci y troch moich rodziców.
Katecheza w podstawówce
W szkole podstawowej przepracowała półtora roku. Nadszedł czerwiec i wiele spraw w jej yciu
stan ło pod znakiem zapytania. Ko czyła studia i przyszło postawi sobie pytanie o własn
przyszło . Po roku prowadzenia katechezy w podstawówce doszła do wniosku, e praca ta nie
daje jej satysfakcji, e chce czego wi cej, e nie bardzo nadaje si do pracy z małymi dzie mi.
Zacz ły si wakacje
W sierpniu zajrzała do kurii, aby dowiedzie si czego o mo liwo ci dalszej pracy w szkole.
Była wewn trznie rozbita i miała poczucie, e nic sob nie prezentuje. W kurii spotkała ksi dza,
który zacz ł z ni rozmawia . Nagle ni st d ni zow d usłyszała pytanie: - Chciałaby pracowa
w liceum? Jasne! - odpowiedziała. Miałam kilka takich sytuacji w swoim yciu - wspomina
Sylwia - e czego bardzo pragn łam i to si spełniało. Praca w liceum była moim wielkim
pragnieniem, my lałam sobie, e je li miałabym uczy religii, to najlepiej ludzi, którzy maj
okre lone problemy, stawiaj konkretne pytania, ludzi, którzy czego szukaj ...
W liceum
Poszła do ksi dza proboszcza, który przyj ł j bardzo nieufnie. Zdaj sobie spraw z tego, e
ksi dz mi nie ufa - powiedziała. Je eli wi c co b dzie nie tak, prosz mi o tym powiedzie . Po
kilku przeprowadzonych przez Sylwi lekcjach na katechezy zacz ły przychodzi osoby, które
pocz tkowo deklarowały, e nie b d chodzi na religi .
W listopadzie przyszła do niej dziewczyna i mówi:
"Jestem ochrzczona, ale nie uwa am si za chrze cijank , raczej za osob poszukuj c . Czy
mogłabym chodzi na pani lekcje?..."
Takich przypadków było kilka i były one dla Sylwii znakiem, e jest tym ludziom potrzebna.
Zdarzały jej si tak e ciekawe rozmowy z niektórymi osobami z grona pedagogicznego. Nie
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przeszkadzało mi to - mówi Sylwia - e niektóre osoby maj negatywny stosunek do Ko cioła.
To, e kto okre la si mianem osoby niewierz cej i nie chodzi do ko cioła, nie zawsze jest
wyrazem jego złej woli. Cz sto przyczyna le y gdzie gł biej.
Mogłam zosta dewotk
Kiedy rozpoczynała katechezy w liceum, zastanawiała si , co było dla niej najwa niejsze, czego
najbardziej potrzebowała, gdy miała tyle lat, co jej uczniowie? Ju wtedy byłam osob bardzo
zaanga owan religijnie, ale było to do powierzchowne - wspomina. Gdybym dalej trwała w
tej swojej ciepłej pobo no ci nie wchodz c gł biej w Słowo Bo e, byłabym dzi pewnie niezł
dewotk . Byłam chrze cijank , chodziłam na pielgrzymki, grałam na gitarze, miałam okre lone
rodowisko, ale nie umiałam odpowiedzie na pytanie, o co tak naprawd chodzi w
chrze cija stwie.
W pewnym momencie mojego ycia prze yłam co , co si nazywa drugim nawróceniem.
Zacz łam odkrywa , e jestem człowiekiem, który ci gle musi si nawraca , e nie wystarczy
trwa w tradycjonalizmie, w bezpiecznych rytuałach, ale trzeba naprawd szuka Boga,
wsłuchiwa si w Jego Słowo, w ka dej chwili ycia szuka Jego woli... Gdy miała 16, 17 lat,
prze ywała wiele skrupułów, bo miała gdzie w sobie zakodowany gł boki l k przed Bogiem.
Pami tam siebie z tego okresu - wspomina - poniewa wtedy pisałam pami tnik. Nie miałam
obok siebie osoby, która by mi wytłumaczyła, sk d si bior moje problemy i jak je rozwi zywa .
Dopiero uczestnicz c w spotkaniach b d cych pewn form rekolekcji ignacja skich, zacz łam
odkrywa , na czym polega gł bsze do wiadczenie Boga i co jest ródłem moich wszystkich
trudno ci.
W klasie
Gdy przychodzi do klasy wie, e staje przed lud mi, którzy maj podobne problemy jak ona, gdy
była w ich wieku. Wie, e ka dy z nich prze ywa własne trudno ci i po swojemu na nie reaguje.
Jeden si buntuje, maluje włosy na ró owo, pali papierosy, kto inny próbuje sprowokowa
nauczyciela...
Miałam uczennic - wspomina - która przez cały miesi c podczas lekcji trzymała nogi na ławce.
Mogłam j oczywi cie od razu upomnie , zagrozi uwag do dziennika, ale nie zrobiłam tego.
Przychodz c do tej szkoły miałam bowiem wiadomo , e jestem posłana do tych ludzi i e
moja uczennica przez swój gest chce mi co przekaza . Ona nie potrafi do mnie przyj
i
powiedzie :
"Słuchaj, jest le, nie rozumiem wiata, nie rozumiem swojej mamy, nie rozumiem swoich
kolegów, nie rozumiem siebie!..."
Ona przychodzi i my li:
"Ja tej babie poło nogi na ławce. Ciekawe co ona mi zrobi?"
Nic nie zrobiłam.
Dopiero po miesi cu powiedziałam do niej:
"Prosz ci , zdejmij te nogi z ławki, bo mi to naprawd przeszkadza".
Ale te słowa były ju zupełnie inaczej przyj te, bo ona zd yła mnie pozna i wiedziała, e nie
jest to z mojej strony jaka próba dominacji, ale zwrócenie uwagi, e po prostu boli mnie jej
zachowanie. Od tej pory ju nigdy w mojej obecno ci nie poło yła nóg na ławce.
Oni wła nie tacy s
Mówi do mnie przez swój sposób bycia, czasami chamski, bezczelny, mówi te poprzez
swoje znudzenie. Trzeba zmieni j zyk religijny. Wiele czasopism młodzie owych podaje
informacje w taki sposób, by zniewoli człowieka - mówi Sylwia. Podaj to w bardzo atrakcyjnym
opakowaniu. Posługuj si chwytliwymi hasłami, takimi jak: miło , wolno , autentyczno ,
szczero , luz. "Porz dni katolicy" widz c te hasła - grzmi . Mówi , e to jest złe, e tak si nie
powinno mami ludzi, itd. Wtedy ci młodzi ludzie jeszcze bardziej si zacietrzewiaj , bo czuj ,
e kto chce im odebra ich wolno . My l , e trzeba zmieni j zyk religijny.
Kiedy mówił o tym o. Kłoczowski OP.
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Zrozumiałam, e my musimy do nich mówi takim j zykiem, jakim mówi do nich wiat. To ja im
te mówi :
"Musimy by na luzie, musimy by wolni!", ale pod tymi poj ciami rozumiem inny luz i inn
wolno . Jestem wolna, bo do wiadczam Bo ego działania i Bóg mnie uwalnia.
Sama musz by dla nich wiadectwem
Media ukazuj , e głównym czynnikiem manipulacji jest Ko ciół, starodawna, klerykalna,
skostniała instytucja, która wszystkiego zabrania. Młodzi chłon te opinie nie zdaj c sobie
sprawy, e s w zupełnie innej niewoli, w niewoli obiegowych opinii, podawanych przez gazety,
radio, telewizj ... Ja nie mog przyj do nich i powiedzie wprost:
" yjecie w kłamstwie! Ko ciół wcale nie odbiera nikomu wolno ci, wr cz przeciwnie" - mówi
Sylwia.
Wtedy oni od razu zacz liby si broni u ywaj c tych wszystkich gazetowych argumentów.
Dlatego na pocz tku mojej pracy mówiłam przede wszystkim o Bogu i oni powoli zacz li
dochodzi do tego, e co w ich dotychczasowym my leniu było nie tak. W człowieku s
okre lone prawdy, wiat operuje pewnymi poj ciami i dzi toczy si walka o człowieka i jego
wn trze. I je eli poka e si chrze cija stwo takie, jakie ono jest, a nie jego zafałszowany obraz,
ma si szans dotarcia do tych ludzi.
Cz sto bowiem skostniały j zyk religijny sprawia, e młody człowiek ucieka, poniewa ci gle
słyszy tylko o wymaganiach, o powinno ci itp., a nie ukazuje mu si , jak bardzo chrze cija stwo
mo e by atrakcyjne.
Dlaczego musz chodzi do ko cioła?
- Dlaczego ja musz chodzi w niedziel do ko cioła? - pyta Sylwi młody licealista.
Sylwia odpowiada:
„Wcale nie musisz!”
- Jak to nie musz ? Jest przecie takie przykazanie! - dziwi si ucze .
A co jest najwa niejsze w chrze cija stwie? - pyta Sylwia.
- Najwa niejsze w chrze cija stwie jest do wiadczenie spotkania z Bogiem, odkrycie tego, e
Bóg mnie kocha - recytuje ucze .
- No wła nie! - mówi katechetka.
Odkryłe ju t rzeczywisto ?
- Jeszcze nie.
- To ycz ci powodzenia!
- Szukajmy dalej, b dziemy to odkrywa .
- A dlaczego nie lubisz chodzi na Msz ?
- Bo czasami s takie nudne kazania.
- A czy ty zawsze mówisz pi knie i m drze?
- Nie zawsze.
- Je eli do wiadczysz spotkania z Bogiem, to nast pnym etapem b dzie dojrzałe uczestnictwo
we Mszy wi tej. Wtedy nie b dziesz chodził do ko cioła tylko dlatego, e ci kto ka e, ale
dlatego, e chcesz.
Ryzyko
Wiem, e tym co im mówi wiele ryzykuj - mówi Sylwia - ale albo b dziemy mieli porz dnych
chrze cijan, którzy wiedz o co w tym wszystkim chodzi, albo b dziemy mieli niewolników,
którzy ze strachu, z konformizmu zachowuj tylko zewn trzn poprawno .
Pierwsz jej lekcj była analiza przypowie ci o synu marnotrawnym.
Pokazała uczniom, e obaj synowie s grzesznikami i obu Bóg tak samo kocha.
Dla nich było to szokiem, bo w pierwszej chwili byli przekonani, e jeden z synów jest dobry, a
drugi zły.
Ukazała im, e ka dy człowiek jest grzeszny, e jest słaby, e mo e popełni najwi kszy
grzech, e bez Bo ej pomocy nie potrafi kocha bli niego. Chodziło jej o to, eby zrozumieli, e
s słabi, e mało mog .
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Drug prawd , któr im pokazała, była prawda o Bogu, który ich kocha wła nie takich chorych,
zranionych, zagubionych, czasem wulgarnych, bezczelnych...
Pokazywała im takiego Boga, a oni denerwowali si , kłócili i wychodziły takie paradoksy, e z
jednej strony atakowali Ko ciół, a z drugiej bronili ogólnie przyj tego nurtu religijno ci
tradycyjnej.
Oni si boj ...
Oni bardzo si boj co straci - mówi Sylwia.
Boj si straci przyja , miło , chłopaka, dziewczyn .
Oni wszystko chc mie , a ja im udowadniam, e dla Boga warto co straci .
Dała im zadanie domowe, aby wypisali sobie to, co najbardziej kochaj , a potem po kolei to
skre lali u wiadamiaj c sobie, jakie to rodzi w nich uczucia, gdy np. trac swoj ulubion piłk ...
Po tej pracy domowej przyszła do niej dziewczyna i mówi:
Pani profesor, ja nie mogłam tego skre li !
Trzymałam długopis w powietrzu i nie mogłam go przyło y do kartki...
wietnie - odpowiedziała - wychodzi prawda o tobie.
Potem trzymała ich troch w niepewno ci, zanim pokazała, e je li człowiek pozwoli si
wypełni Bogu, to On oddaje mu ponownie to co utracił, tylko e wtedy jest ju wolny i potrafi z
tego wła ciwie korzysta .
Wówczas mogli u wiadomi sobie, czym jest prawdziwa wolno .
Przekroczy stereotypy
Ja im niczego nie narzucam - mówi Sylwia.
Oni sami dochodz do tych wniosków.
Najpierw analizujemy postaw Samarytanki wzgl dem Jezusa, a potem pytamy o nasz
sytuacj .
Wtedy u wiadamiaj sobie, e te pragn miło ci i dochodz do odkrycia, e chrze cija stwo
jest spotkaniem dwóch pragnie , pragnienia człowieka i pragnienia Boga.
Przekazuj im co , co sama prze ywam - mówi Sylwia. Poniewa ja sama nad tym my l , ja
nad tym medytuj . I mam wiadomo , e gdybym nie yła Słowem Bo ym, niewiele mogłabym
im przekaza .
Odkłama obraz Boga
Dzie rozpoczyna od modlitwy. Odmawia dziesi tek ró a ca, bo ta modlitwa, jak twierdzi,
doskonale wprowadza w kontemplacj . Potem medytuje nad Słowem Bo ym i próbuje
zaplanowa dzie , który j czeka. Cz sto wła nie z tych przemy le rodz si jej katechezy. Na
pocz tku przyj ła pewien program: odkłama obraz Boga. To nie jest tak – mówi - e id na
ywioł.
Moje katechezy układaj si w logiczn cało . Czasem pewne pomysły podsuwaj mi sami
uczniowie. Wychodzi na lekcji jaki problem i zaczynamy go rozwi zywa . Czasami jest te tak,
e słucham jakiej piosenki czy te czytam wiersz i my l , e to jest wietny tekst i mog go
wykorzysta w katechezie. Tak było z wierszami ks. Szymika czy z ksi k "Zraniony Pasterz"
Daniela Ange'a. Co mnie poruszyło, zobaczyłam, e jest to przydatne w katechezie i
zaczynałam z tego korzysta .
Nie wszystko było trafione.
Po roku pracy widz , e z pierwsz klas nie mog sobie pozwoli na tak form "spotka z
Bogiem".
Zrozumiałam, e oni bardziej potrzebuj zwykłej lekcji religii z wymaganiami i wi kszym
trzymaniem si programu nauczania.
W drugiej klasie chciałabym analizowa ksi k : "Tischner czyta katechizm".
Teraz widz , e dopiero ludzie b d cy w trzeciej i czwartej klasie mog w pełni odpowiedzie na
propozycj medytacji nad Słowem Bo ym.
**************
Ka dy z nas jest na swój sposób przekazicielem wiary. Ale eby ja przekazywa , trzeba
samemu gł boko i autentycznie j prze ywa i zna , a przede wszystkim zna i y Słowem
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Bo ym. Bez tej rzeczywisto ci , bez ci głego radykalnego odniesienia do Słowa Bo ego nasze
ycie religijne jałowieje i staje si nie tylko nieautentyczne, ale po prostu nijakie.
Wiara wi c i dzisiaj wymaga ustawicznie tego samego, poznania i rozwa ania Słowa Bo ego.
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