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11 E Katekizmus célja az, hogy a hit- és erkölcs katolikus tanításának szerves és
egységes előadását nyújtsa a II. Vatikáni Zsinat és az egész egyházi hagyomány
fényében. Fő forrásai a Szentírás, az egyházatyák, a liturgia és az egyházi
Tanítóhivatal. Arra van szánva, hogy "hivatkozási pont legyen a különféle régiókban
szerkesztendő Katekizmusok, illetve kompendiumok számára". [13]
12 A jelen Katekizmus főként azoknak szól, akik felelősek a katekézisért: elsősorban
a Püspököknek mint a hit tanítóinak és az Egyház Pásztorainak. Eszközül kapják
ahhoz, hogy Isten népe tanításának feladatát teljesíteni tudják. A püspökökön
keresztül szól a Katekizmusokat szerkesztő papoknak és katekétáknak. Olvasása
azonban az összes Krisztus-hívőnek javára fog válni.
IV. E Katekizmus szerkezetéről
13 E Katekizmus elrendezése a nagy Katekizmusok hagyományát követi, mely
szerint a katekézis négy "pillérre" épül: a keresztségi hit megvallására (Szimbólum),
a hit szentségeire, a hit szerinti életre (Parancsolatok) és a hívő imádságára
("Miatyánk").
ELSŐ RÉSZ: A HITVALLÁS
14 Azoknak, akik a hit és a keresztség révén Krisztuséi, az emberek előtt meg kell
vallaniuk keresztségi hitüket. [14] Ezért a Katekizmus először elmondja, hogy mi a
Kinyilatkoztatás, mellyel Isten az emberhez fordul és neki ajándékozza magát, és mi
a hit, mellyel az ember válaszol Istennek (első szakasz). A Hitvallás csokorba gyűjti
az ajándékokat, melyeket Isten, mint minden jó Szerzője, mint Megváltó és
Megszentelő, az embernek ad, s ezeket keresztségünk "három fejezete" köré rendezi
-- hit az egy Istenben: a Mindenható Atyában, a Teremtőben; és Jézus Krisztusban,
az ő Fiában, a mi Urunkban és Üdvözítőnkben; és a Szentlélekben, a Szent
Egyházban (második szakasz).
MÁSODIK RÉSZ: A HIT SZENTSÉGEI

15 A Katekizmus második része bemutatja, miként jelenik meg az Istentől Jézus
Krisztus és a Szentlélek által egyszer s mindenkorra megvalósított üdvösség az
Egyház liturgiájának szent cselekményeiben (első szakasz), különösen pedig a hét
szentségben (második szakasz).
HARMADIK RÉSZ: A HITBŐL FAKADÓ ÉLET
16 A Katekizmus harmadik része megmutatja az Isten képmására teremtett ember
végső célját: a boldogságot és az utakat, melyeken el lehet hozzá jutni: nevezetesen
az Isten Törvényétől és kegyelmétől támogatott helyes és szabad cselekvés által (első
szakasz); egy olyan cselekvésmód által, mely megvalósítja a szeretetnek Isten tíz
parancsolatában kibontott kettős parancsát (második szakasz).
NEGYEDIK RÉSZ: AZ IMÁDSÁG A HITBŐL FAKADÓ ÉLETBEN
17 A Katekizmus utolsó része az imádság értelméről és jelentőségéről tárgyal a hívők
életében (első szakasz), s a Miatyánk, az Úr imádsága hét kérésének rövid
magyarázatával zárul (második szakasz). E kérésekben ugyanis megtaláljuk azoknak
a javaknak összefoglalását, melyeket remélnünk kell, s melyeket a mi Mennyei
Atyánk adni akar nekünk.

