Internet w katechezie młodzieży

Do ciekawych portali internetowych, które można wykorzystać w katechezie
młodzieży

należą:

http://www.apostol.pl/,

http://www.lutownica.dominikanie.pl,

http://wierni.net,

www.adonai.pl,
www.katolik.pl,

http://www.obecni.net.pl, http://www.zaufaj.pl, http://www.ichtis.info.
Portal apostol.pl jest bogaty w treść. Do głównych działów zaliczyć
trzeba: forum, e-kartki, video religijne, rozważania i opowiadania, miłość, humor,
modlitwy, czytelnia, poezja i gry.
Jeśli chodzi o opowiadania portal ten ma szeroką gamę treści. Są tu różne
rozważania, wieczorne rozważania oraz opowiadania popularnych autorów jak np.
Bruno Ferrero, Michel Quoist, św. Faustyna, Phil Bosmans oraz poezja ks. Jana
Twardowskiego1. Każdy młody człowiek może odnaleźć tutaj coś dla siebie.
Opowiadania oraz bajki niosą jednak ze sobą głębokie przesłanie religijne i na tym
polega ich największe znaczenie.

Podobnym działem jest dział poezji, gdzie też można odnaleźć przepiękne
wiersze znanych autorów m.in.: ks. Janusz Malinowski, ks. Jan Twardowski
oraz Jan Paweł II.
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Kolejnym działem wartym szczególnej uwagi jest „Czytelnia”. Różni się ona od
tych dla dzieci tym, że nie odsyła do działu sprzedaży książek konkretnego
wydawnictwa lecz jest ona zbiorem przeróżnych artykułów. Można tu odnaleźć
katechezy Jana Pawła II, jego listy i orędzia oraz drogowskazy dla Polaków, są też
rozważania o różańcu, żywota świętych i błogosławionych, felietony i świadectwa.
Dział ten też opisuje książki warte uwagi. Nie brakuje też licznych modlitw. Bogate
źródło litanii psalmów modlitw porannych i wieczornych, modlitw ze świętymi oraz
do Ducha Świętego z pewnością skierują myśli odwiedzających tę stronę ku Bogu 2.
Ciekawym działem jest dział „Miłość”, gdzie poza tzw. perełkami, głównie
wierszami, można odnaleźć także rozważania o miłości i problemy związane z jej
przeżywaniem. Ten dział wydaje się bardzo ważny dla młodzieży przeżywającej
zakochanie. Może on stanowić inspirację dla związków, gdyż ukazuje w pozytywnym
świetle istotę relacji partnerskich i przyjacielskich3.
Młodzi ludzie szukają często radości i dobrego spędzenia czasu. W odpowiedzi
na to powstał dział humoru. Znajdują się tutaj dowcipy, śmieszne filmiki, kabarety
oraz serial komediowy pt. „rodzinka.pl”.
Kolejnym działem, który młodzi ludzie chętnie odwiedzają to video religijne.
Poza wyżej wymienionymi filmami znajdują się tu piosenki religijne, kolędy i
pastorałki, homilie i komentarze biblijne oraz wiele pozytywnych inspiracji.
Przedostatnim, choć nie mniej odwiedzanym, działem są gry online. Są one
pogrupowane w działy takie jak: przygodowe, gry akcji, sportowe, „strzelanki”,
logiczne, wyścigi i gry zręcznościowe.
Młodzi ludzie nie tylko poszukują treści przyswajalnej czy też rozrywki, ale jest
w nich pragnienie wyrażenia siebie. Stąd też odpowiedzią na to jest powstanie forum,
gdzie członkowie mogą po zalogowaniu się wyrażać swe opinie i dyskutować na różne
tematy.
Portal www.adonai.pl jest inicjatywą prywatną. Tworzy go małżeństwo Tomasz
i Katarzyna Jarosz. Strona jest podzielona na takie działy jak ABC, modlitwa, psalmy,
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perełki, aforyzmy, miłość, samotność, czystość, przyjaźń szczęście, opowiadania,
zamyślenie, święci, anioły, katecheza, misje, świadectwa i wiele innych.
Proponowane są tutaj różne formy modlitwy jak różaniec, droga krzyżowa,
nabożeństwa pierwszopiątkowe, koronka do Bożego miłosierdzia, czy adoracja. Jest
też dostępny zbiór wszystkich psalmów, dla tych którzy preferują tę formę modlitwy4.

„Perełki” to następny dział pełen wierszy i opowiadań na tematy takie jak
miłość, duchowość, samotność, przyjaźń, rodzina, małżeństwo, szczęście, Jezus. To
zbiór pięknych opowiadań i wierszy5. W dziale „miłość” znajdują się liczne porady na
temat relacji damsko męskich, rozważania i świadectwa dawane przez pary młodych
ludzi. Dział ten podejmuje też nurtujący temat samotności i proponuje modlitwy o
wytrwanie w miłości6.
Bardzo obszerny i jakże istotny jest także dział poświęcony czystości
przedmałżeńskiej. Jest to szczególnie naglący temat, na który wielu młodych
poszukuje odpowiedzi. Portal podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania podejmując
polemikę z lansowanym powszechnie wychowaniem seksualnym, prostytucją,
masturbacją, transseksualizmem, pornografią, homoseksualizmem. Jest tu dostępnych
wiele świadectw i zachęt do czystości przedmałżeńskiej i wierności Bożemu planowi
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wobec każdego człowieka. Są także propozycje modlitw o czystość i zachęta do
wstąpienia do ruchu czystych serc7.
Portal tan podejmuje również bezpośrednio zagadnienie katechezy. Analizuje
takie aspekty jak: sukcesy i porażki katechezy, katecheta z pasją, sens katechezy w
szkole i jak jej uczyć8. Będzie to na pewno dobre miejsce dla katechetów, by
zaczerpnąć informacji na temat ich pracy. Strona ma też obszerny dział poświęcony
świętym i błogosławionym. Jest też cała lista polskich świętych i błogosławionych.
Podane są też życiorysy ludzi wielkiej wiary9.
Temat Jezusa, Ducha Świętego i Maryi jest obszernie opisany pod kątem ich
życia, działalności, naśladowania i wstawiennictwa. Podane są modlitwy i rozważania
o nich10.
Ważne dla młodych ludzi tematy takie jak Dekalog i sakramenty są obficie
opisane11. Podjęty jest tez temat Biblii i jej interpretacji oraz sposobów czytania i
rozważania12. Portal podejmuje też zagadnienia rodziny, małżeństwa, narzeczeństwa
i wychowania. Proponuje wiele świadectw dotyczących ochrony życia „Pro life” na
temat takich zagadnień jak np. naprotechnologia, czy duchowa adopcja13. Strona daje
możliwość ściągania dokumentów i prezentacji na różne tematy, także piosenki i
audycje. W dziale relaks można poczytać humor, zagadki, zabawy, złudzenia,
psychotesty. Do relaksu można też dołączyć proponowane przez portal gry online.
Portal „www.lutownica.dominikanie.pl” prowadzony jest przez zgromadzenie
Dominikanów.
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Portal ma prostą grafikę, ale jest bogaty w treści atrakcyjne dla młodego
człowieka. Do głównych działów zaliczyć trzeba: lutownica na YouTube, na blogach,
gimnazjum, młodzież, maturzyści, dorośli, studenci, rodzina, metody, homilie,
felietony, Biblia14. Dział „Biblia” podaje wiele czytań i rozważań na temat Pisma
Świętego. Są one proponowane najczęściej w formie notatek i przemyśleń 15. Dział
„Homilie” to szeroka gama kazań na różne niedziele i święta16.
W dziale „Gimnazjum” zamieszczone są artykuły dotyczące burzliwego życia
nastolatków, tematy dekalogu, budowania związków oraz dojrzałej religijności i
miłości, wkraczania w związki i dojrzałej seksualności17. W dziale dla młodzieży
podejmowane są podobne tematy jak w dziale dla gimnazjum, jednak jest dużo
bardziej rozbudowany. Prezentuje on ponadto kwestie problemów wiary, sensu życia,
przykazań, sakramentów oraz dekalogu18. Gdy chodzi o studentów podejmowane są
zagadnienia wiary, sakramentów, Kościoła i dekalogu.
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Dział dla dorosłych zawiera rozważania dotyczące dojrzałości chrześcijańskiej,
dekalogu oraz różnych problemów natury religijnej19. Dla rodziny jest dostępny
szeroki zasób katechez rodzinnych20. Na portalu udostępnione tez zostały różne
metody aktywizujące katechezy ich opis i wpadki i wypadki na katechezie. Portal ten
ma wiele dostępnych filmików o przeróżnej tematyce które udostępnia na YouTube21.
Także blogi połączone ze stroną są bardzo liczne i dają możliwość inspirowania
innych własnymi poglądami22.
Portal „www.wierni.net” jest prowadzony przez Odnowę w Duchu Świętym.
Ma on układ serwisu informacyjnego. Składa się z takich działów jak: intencje,
teledyski, koncerty, śpiewnik, biblia, parafie i wspólnoty.

W dziale intencje można

nadsyłać prośby i modlitwy, w jakich będzie się modlić wspólnota23. Dział teledyski
nie jest jeszcze rozbudowany, ale zawiera nagrania z koncertów wspólnoty24.
Śpiewnik jest zbiorem ok. 400 piosenek na adwent, kolędy, pieśni wielkopostne i
wielkanocne25. Biblia zawiera treści Starego i Nowego Testamentu z wyszukiwarką
przystępną w obsłudze. Znajdują się też na stronie świadectwa różnych członków
grupy26. Działy „Parafie” i „Wspólnoty” są miejscami gdzie można wyszukać
konkretne jednostki parafialne i duszpasterskie w Polsce.
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Serwis „www.katolik.pl” jest serwisem młodzieżowym dla ludzi wierzących,
poszukujących i wątpiących, prowadzony jest przez Salwatoriański Apostolat
Internetowy. Portal ten jest bogaty w treści. Zawiera aktualności z życia Kościoła,
forum, czat, czytelnię, dział modlitwy, spowiedzi, kartki, katalogi, dyskusje, radio i
studio. Dział „Newsy” zawiera bieżące i archiwalne informacje z życia Kościoła w
Polsce i na świecie27. W dziale „Pomoc” można kierować prośby i zapytania do
serwisu na każdy temat nie tylko religijny28.
Zamieszczony na stronie czat to miejsce spotkań z księżmi, zakonnikami i
siostrami zakonnymi, ciekawymi ludźmi, oraz wszystkimi chcącymi kulturalnie
rozmawiać29. Na forum są prowadzone dyskusje w dwóch panelach30. Pierwsze forum
międzychrześcijańskie, przeznaczony dla wyznawców Jezusa Chrystusa, na którym są
zamieszczone takie bloki tematyczne jak: chrześcijaństwo, ekumenizm, katolicyzm,
duszpasterstwo oraz świadectwa. Drugi panel to forum otwarte dla wszystkich,
zawiera on takie grupy tematyczne jak: chrześcijaństwo, ateizm, religie, filozofie,
aktualności, radio, komputer i strony www.
Dział czytelnia jest zbiorem artykułów i książek poświęconych tematyce
religijno – moralno – etycznej. Tematy są usystematyzowane w czterech grupach:
27
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Bóg, człowiek, świat, Kościół. Drugi podział jest w kluczu: artykuły, książki,
rekolekcje, konkursy, fotoreportaże, multimedia i modlitewnik31.

W dziale modlitwa można pogłębić swoją wiarę przez bogate zaplecze
oferowanych form liturgicznych :czytania liturgiczne, komentarz liturgiczny, refleksja
katolika, refleksja maryjna, krucjata w intencji mediów, Lectio Divina, homilia na
niedzielę, baza homilii, modlitewnik, artykuły o modlitwie, Biblia Tysiąclecia oraz
Brewiarz32.
Spowiedź jest działem, który globalnie podchodzi do zagadnienia, sakramentu
pokuty33.

Wszystko

zostało

usystematyzowane

w

następujących

blokach

tematycznych:
1. czytelnia, gdzie znajdują się artykuły, książki, wywiady, poezja i modlitwa
o tematyce penitencjarnej.
1) poradnia, gdzie dostępne są rożne informacje na temat spowiedzi, samego
przygotowania do niej, uwagi praktyczne oraz odpowiedzi pytania „po co spowiedź?”,
„czy to grzech?” itp.
2)formacja,

która

podejmuje

tematy,

stałego

spowiednictwa,

duchowego, kształtowania sumienia oraz dotyczące skutków sakramentu.
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kierownictwa

3) konfesjonał, praktyczny dział poświęcony czasowi i miejscu spowiedzi w Polsce, w
Watykanie i w USA.
4) dokumenty – katechizm, adhortacje, listy
5) varia – mam pytanie, świadectwa oraz dyskusje
Na tym portalu znajduje się także dział zatytułowany „Kartki”. Jest to zbiór
rysunków i zdjęć, które można przesyłać znajomym. W dziale „Katalogi” znajdują się
bazy stron www, katalogi konfesjonałów stałych, zakonów, parafii oraz homilii i
kazań. W portalowym sklepiku można natomiast zamówić nowości wydawnicze,
książki o tematyce formacji chrześcijańskiej oraz różne DVD. Strona ta udostępnia też
dwa kanały radia internetowego „do tańca” i „do różańca”.
Kolejny

portal

„Obecni.net.pl”

jest

bezpośrednią

odpowiedzią

na

wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji, oraz wezwanie o kulturę przyjazną
człowiekowi. Jego szeroki religijno-moralny i społeczno-kulturalny profil chce
stanowić

płaszczyznę

do

podejmowania

dyskusji

nad

różnorodnymi

problemami życia dzisiejszego człowieka. Gromadząc wokół siebie twórców starszych
i młodszych, duchownych i świeckich, środowiska akademickie i parafialne, pragnie
wypełniać szeroką przestrzeń nieustannie podejmowanego dialogu Kościoła ze
współczesnym światem.

Portal ten dzieli się na działy takie jak: Biblia, duchowość, konkursy, Jan Paweł
II, Kościół, małżeństwo, media, młodzież, okultyzm, seksualność, świadectwa, święci,

wywiady, znani Bogu, czytelnia, Obecni.tv oraz forum34. Czytelnia zawiera szereg
artykułów poświęconych wierze. Podzielona jest też na bloki religijne. Obecni.tv to
zbiór nagrań zgromadzonych przez redakcję. Znajdują się tutaj filmy, wywiady,
kabarety, koncerty, muzyka gregoriańska, programy TV, reportaże, rozważania,
teledyski, Śmieszne filmiki, święte miejsca, wykłady. Forum podejmuje tematy w
działach takich jak: religia, społeczeństwo, kultura, rozrywka, aktualności, pomoc
duchowa.
Portal „www.ichtis.info” jest stroną dla ludzi młodych archidiecezji szczecińsko
– kamieńskiej. Podzielony jest na takie działy jak: dni młodych, wydarzenia,
duszpasterstwa akademickie, kultura, multimedia, fotogalerie, świadectwa, artykuły,
dla życia, komentarz na niedzielę, razem można więcej, podróże, rekolekcje
młodzieżowe, „Przystanek Jezus”, Taize, SDM i dobre strony35.

W dziale „Dni młodych” umieszczone są reportaże, galerie, filmiki z ostatnich
spotkań młodzieży, które odbywały się w różnych miejscach Polski36. W dziale „co
było” przedstawione są rozmaite wydarzenia bieżące, ale i przeszłe, jakimi żyją
młodzi w duszpasterstwach, ale nie tylko37. Podane są też ośrodki gdzie są
duszpasterstwa i dane kontaktowe do prowadzących.

34

Por. http://obecni.net.pl/ (28.05.2012)
Por. http://ichtis.info/ (28.05.2012)
36
Por. http://ichtis.info/dni-mlodych/17 (28.05.2012)
37
Por. http://ichtis.info/co-bylo-/24 (28.05.2012)
35

Kultura dzieli się na poddziały takie jak:
1. Film, gdzie odnaleźć i polecić można świetne filmy wraz z recenzjami.
2. Muzyka – to informacje na temat płyt i koncertów
3. Warto przeczytać – zachęta i informacja o dobrych książkach
4. Spektakle i wystawy38
Kolejnym rozbudowanym działem są multimedia. Zawiera on liczne
prezentacje, video, telewizję katolicką i radio online a także fotoreportaże
z rozmaitych spotkań, warsztatów i wydarzeń młodzieżowych39. Dział „Świadectwa”
zawiera wypowiedzi wielu artystów i muzyków, którzy dzielą się swoją wiarą 40.
Zamieszczone artykuły podejmują natomiast tematykę współczesnych uwarunkowań
wiary i polemikę ze sprawami ówczesnego świata
„Dla życia” to dział podejmujący tematykę aborcji, ruchów i stowarzyszeń
popierających życie. Promuje on takie inicjatywy jak Ruch Czystych Serc 41. Ostatnie
kilka działów poświęconych zostało tematyce rekolekcji i spotkań młodzieżowych
takich jak Światowe Dni Młodzieży, spotkania Taize czy akcja ewangelizacyjna
„Przystanek Jezus”.
Portal „www.zaufaj.pl” jest katolickim serwisem internetowym. Jak piszą sami
jego

twórcy.

Zaistniał w sieci 21 lutego 2005 roku. Serwis redagowany jest przez księży i młodzie
ż. Jego sztandarową częścią jest pomoc duchowa

świadczona

za pomocą poczty elektronicznej i komunikatora internetowego. W witrynie znajduje
się także skrzynka intencji, do której internauci mogą przysyłać swoje intencje, te czy
tane są podczas czuwania modlitewnego. W serwisie „www.zaufaj.pl” znajdziemy tak
że propozycje wydawnicze, muzyczne i książkowe. Serwis Zaufaj.pl promuje blogi Int
ernetowe w konkursie DOBRE BLOGI”42.
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Portal ten składa się z takich działów jak: wiara, liturgia, życie, spotkania,
pokuta, strefa przyjaźni, rozrywka, skrzynka intencji, porozmawiaj z księdzem oraz
forum43.
Dział wiara zawiera artykuły z cyklu Pismo Święte, sakramenty, dekalog, dary
Ducha Świętego, mały katechizm, modlitewnik i cytaty. Liturgia podejmuje tematy
Mszy Świętej, postawy i gesty w czasie liturgii, szat liturgicznych, naczyń
liturgicznych, ksiąg liturgicznych, okresów w ciągu roku, świąt obowiązkowych oraz
nieobowiązkowych.
Na dział „Życie” składają się treści obejmujące pomoc duchową, rozważania,
szkołę uczuć, świadectwa, tchnienie życia, święci, życie zakonne oraz powołanie.
Spotkania prezentują wydarzenia takie jak: misje, wspólnoty, pielgrzymki, spotkania
lednickie, Światowe Dni Młodzieży, „Przystanek Jezus”, papieskie dni młodych oraz
rekolekcje.
Strefa przyjaźni to miejsce, gdzie można dowiedzieć się o tym jak budować
przyjaźń, o relacjach bliskości między człowiekiem a Bogiem, dziećmi a rodzicami,
chłopakiem a dziewczyną. Omawiane są tutaj także zasady i nadużycia przyjaźni.
Należy zwrócić uwagę także na poezję, polecane programy katolickie w telewizji,
audycje katolickie, dostępne MP3, koncerty, humor, dobre blogi, katalog katolickich
stron internetowych, forum oraz co warto słuchać i czytać. Strona, chociaż posiada
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Por. http://zaufaj.pl/ (28.05.2012)

bogaty wachlarz treściowy jest jednak ciągle w budowie, stąd uczestnicy portalu
napotykają wiele pustych miejsc oraz problemy graficzne.

