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V. Gyakorlati útmutatások e Katekizmus használatához
18 E Katekizmus az egész katolikus hit szerves bemutatása. Ezért egyetlen egészként
kell olvasni. A folyamatosan számozott bekezdések, paragrafusok mellett a margón
látható kisebb számok az olvasót az ugyanarról a témáról szóló paragrafusokhoz
utalják. Ezen utalások és a kötet végén található tárgymutató segitségével minden
téma a hit egészével való összefüggésében látható.
19 A Szentírást szó szerint idézett helyeit a szövegben adjuk. Ha csak tartalmilag
utalunk rá, vesd össze (vö.) jelzéssel lábjegyzetbe tettük. A megadott szentírási
helyek hozzáolvasása segít a mélyebb megértésben. E szentírási hivatkozásokat a
katekézis segédeszközéül is szántuk.
20 A kisebb betűvel nyomtatott szövegrészek történeti jellegű, apologetikus
megjegyzések vagy tanbeli kiegészítések.
21 A kisebb betűvel nyomtatott, egyházatyáktól, liturgiából, Tanítóhivataltól vagy
szentektől vett idézetek gazdagítják a tanítás bemutatását. E szövegek
kiválasztásánál a közvetlen kateketikai fölhasználás lehetőségét tartottuk szem előtt.
22 Az egyes, egységet alkotó témák végén a tanítás lényegét összefoglaló mondatok
találhatók. Ezen "összefoglalások" indításokat adnak a helyi katekézisek számára
rövid, könnyen megtanulható formulák készítéséhez.
VI. A helyi viszonyokra szükséges alkalmazások
23 A jelen Katekizmus célja elsősorban a tanítás bemutatása. Segítséget akar
nyújtani a hit mélyebb megismeréséhez. Ugyanakkor arra irányul, hogy a hit éretté
váljék, jobban meggyökerezzen az életben és fölragyogjon a tanúságtételben. [15]
24 Kitűzött célja miatt e Katekizmus nem próbálja megvalósítani az előadás és a
kateketikai módszerek alkalmazásait, melyeket azok kulturális, életkor- és lelki
érettségbeli, társadalmi és egyházi különbségei követelnek, akikhez a katekézis szól.
E nélkülözhetetlen alkalmazások a helyi katekizmusokra, s még inkább azokra
tartoznak, akik a Krisztus-hívőket oktatják.

"Aki tanít, legyen mindenkinek mindene, hogy mindenkit megnyerjen Jézus
Krisztusnak (...). Nem szabad azt hinnie, hogy csak egyfajta ember van rábízva,
tudniillik hogy valamennyit egy meghatározott és biztos séma szerint oktathatja és
vezetheti el az igaz jámborságra. Hanem -- mivel egyesek olyanok, mint a ma
született kisdedek, mások növekedni kezdenek Krisztusban, néhányan pedig már
érett felnőttek -- gondosan meg kell fontolni, kiknek van szükségük tejre, kiknek
szilárdabb táplálékra (...). Arra pedig az Apostol (...) figyelmeztetett, hogy az ilyen
szolgálatra meghívottaknak meg kell érteniük: a hit misztériumainak és az élet
parancsolatainak továbbadásánál a tanítást illeszteni kell a hallgatók
gondolkodásmódjához és fölfogóképességéhez." [16]
MINDENEKFÖLÖTT -- A SZERETET

25 E bemutatás befejezéséül hasznos emlékeztetünk arra a lelkipásztori alapelvre,
melyet a Római Katekizmus mond:
"Ez ugyanis az a kiválóbb út, melyet (...) az Apostol mutatott, amikor egész
tanításának és nevelésének módját a soha el nem múlik szeretethez kötötte. Ugyanis
akár a hit, akár a remény, akár a cselekvés tárgyául adunk elő valamit, mindig úgy
kell a mi Urunk szeretetének érvényesülnie benne, hogy bárki fölfoghassa: a
tökéletes keresztény erény bármely cselekedete nem máshonnan ered, mint a
szeretetből, és nincs más célja, mint a szeretet." [17]

