
 

Drogi Użytkowniku !

     W tym tekście pragnę Cię zaprosić do 

owocnego  korzystania  z  aplikacji  KKK 

przeznaczonej  dla  urządzeń  z  systemem 

android, m.in. smartfony i tablety.   

 Aplikacja  –  napisana  w  celach 

ewangelizacyjnych  –  daje  możliwość 

dogłębnego  zapoznania  się  z  treścią 

Katechizmu  Kościoła  Katolickiego. 

Dostępne  jest  wyszukiwanie  wg  hasła 

tematycznego  (lista  haseł  jest  tożsama  z 

indeksem  tematycznym  wydania 

książkowego).  Można  (offline)  przeglądać 

katechizm wg numerów, działów (struktury) 

oraz szukać dowolnego słowa w jego treści. 

   Pierwszy  ekran  „Tematy”  umożliwia 

wybór pierwszej litery hasła  tematycznego. 

Użytkownik  może  dostosować  wielkość 

czcionki używając  opcji  „+” lub „-” . 



  Po  wybraniu  pierwszej  litery  hasła 

tematycznego, np.  „T”,  pojawia się ekran 

„Tematy”  z  listą  haseł  odpowiadających 

dokonanemu wyborowi.

   Poza  dostosowaniem wielkości  czcionki 

można bezpośrednio przejść  do interfejsów 

wyszukiwania  według słów  kluczowych, 

numerów, działów oraz do strony www:

  

        http://www.katechizm.opoka.org.pl 

 

 



 Po  wybraniu  hasła  tematycznego,  np. 

„Tabernakulum”   pojawia  się  ekran,  na 

którym  można  wybrać  numer  katechizmu 

związany treściowo  z wybranym hasłem, np. 

„1330”.   Po wybraniu jednego z dostępnych 

numerów  pojawia  się  ekran  „Wynik”  z 

tekstem całego  katechizmu zogniskowanym 

na wybranym fragmencie, np. „1330”.

   Przez kliknięcie pola „cofnij” (zwykle w 

dolnej części ekranu, na czarnym pasku, po 

lewej  stronie)  można  przejść  do  ekranu  z 

wyborem numerów dla wybranego wcześniej 

tematu i wybrać inny numer, np. „1379”. 

 



 Tekst  wybranego  numeru  katechizmu 

również  pojawia  się  w  kontekście 

poprzedzających  i następnych fragmentów.

  Z ekranu „Wynik” podobnie, jak z innych 

interfejsów,  można  wybrać  różne  opcje  z 

menu,  np.  wyszukiwanie  w  tekście 

katechizmu dowolnego wyrażenia.

  Po wybraniu opcji „Szukaj”  pojawia się 

ekran o tej nazwie. 

W  górnej  części  ekranu  znajduje  się  pole 

tekstowe,  w którym można wpisać dowolne 

wyrażenie  i  rozpocząć  wyszukiwanie  przez 

kliknięcie na przycisk „Szukaj”.    

       

    



   Przykładowo,  wpisując  wyrażenie 

„tabern”  użytkownik   otrzymuje  listę 

fragmentów  katechizmu  zawierających 

podane  hasło,  które  jest  zaznaczone 

kapitalikiem  (dużymi  litarami)   i  kolorem 

czerwonym (TABERN).

 Klikając  na  poszczególne  fragmenty, 

użytkownik może je przeczytać w kontekście 

poprzedzających  i  następnych  numerów 

(interfejs „Wynik”).

Przez kliknięcie pola „cofnij”  można przejść 

do ekranu „Szukaj” i wybrać inny fragment 

zawierający  poszukiwane  wyrażenie  (np. 

w KKK 1379).  



 Analizując przykładowe wyrażenie „tabern” 

można  zauważyć,  że  hasło  „tabernakulum” 

pojawia  się  częściej  niż  wskazuje  na  to 

indeks  haseł  tematycznych.  W  świetle 

indeksu tematycznego, opartego na wydaniu 

książkowym  katechizmu.,  z  hasłem 

„tabernakulum” były związane trzy numery: 

1183,  1330,  1379.   Wynik  wyszukiwania 

wyrażenia  „tabern”  oprócz  ww.  numerów 

obejmuje także  KKK 2715. 

Zatem  interfejs „Szukaj” pozwala odnaleźć 

więcej  fragmentów  zawierających  hasła, 

wybrane  przez  użytkownika  niż  indeks 

tematyczny.  Zaletą  indeksu  tematycznego 

jest  podział  haseł  na  kolejne  podkategorie, 

np. hasło „Tajemnica” → „Tajemnica:-Boga” 

oraz  „Tajemnica:-wiary”. 



Aplikacja  umożliwia  także  przeglądanie 

struktury katechizmu. W interfejsie „Działy” 

można  wybrać  poszczególne  części 

katechizmu i ich kolejne elementy składowe.

Można  także  zapoznać  się  z  Konstytucją 

Apostolską   „Fidei  depositum”,  która 

została  ogłoszona  z  okazji  publikacji 

katechizmu.



   Przy poszczególnych działach katechizmu 

podane  są  w  nawiasach  zakresy  numerów, 

które im odpowiadają. 

  Przykładowo,  po wyborze  części  drugiej: 

„CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCI-

JAŃSKIEGO”  pojawiają  się  trzy  pola  do 

wyboru,  m  in.  „Dział  drugi:  SIEDEM 

SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA”. 

Wybierając  ten  ostatni  użytkownik  może 

kliknąć  na  jedno  z  sześciu  pól,  np. 

„SAKRAMENTY  WTAJEMNICZENIA 

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO”.  



  W zależności od wybranego działu/zakresu 

zmienna  jest liczba elementów podrzędnych.

 Przykładowo,  wybór  „Wprowadzenia 

(1212)” prowadzi do KKK 1212, natomiast 

wybór  pola  „Sakrament  Eucharystii” 

prowadzi  do  kolejnego  wyboru  spośród 

dziewięciu  pól,  m.in.  „Jak  jest  określona 

Eucharystia?”.  

    Gdy tekst w danym polu nie jest widoczny 

integralnie,  użytkownik  może  dostosować 

wielkość czcionki używając  opcji  „+” lub 

„-” .



   Selekcja pól w interfejsie „Działy” kończy 

się  wyborem  jednego  z  numerów  kate-

chizmu, odpowiadającemu danej sekcji. 

Przez kliknięcie , np. pola z numerem 1330 , 

dochodzi  się  do  interfejsu  „Wynik”,  w 

którym  użytkownik  może  zapoznać  się  z 

treścią  wybranego  fragmentu  w  kontekście 

całości katechizmu.  



    Aplikacja umożliwia szybkie odnalezienie 

wybranego numeru w katechizmie. 

   Z dowolnego interfejsu aplikacji należy z 

menu wybrać opcję „Numery” i otwiera się 

okno  w  którym  można  wybrać  zakres 

numerów.  

   Przykładowo, jeżeli chcemy znaleźć treść 

numeru „1183” , w pierwszym kroku należy 

wybrać zakres „1000-1499”.    



   Dla  wybranego  zakresu  numerów: 

„1000- 1499”  w  kolejnym  interfejsie 

„Zakres” pojawia się piętnaście pól, spośród 

których należy wybrać „1175-1209” . Wtedy 

pojawia  się  ekran  „Numer”,  w  którym 

można odnaleźć szukaną wartość: „1183”. 

    Zastosowanie selekcji zakresów pozwala 

za  pomocą  trzech  kliknięć  dotrzeć  do 

każdego numeru katechizmu. 



   Po  wybraniu  pola  z  numerem  „1183” 

otwiera się okno „Wynik” zogniskowane na 

KKK 1183.   Treść  wybranego  numeru  jest 

umieszczona  w  kontekście  poprzednich  i 

następnych numerów KKK.

  Życzę owocnego korzystania z aplikacji!

                                   Autor


