
3. 2. ADHORTACJE
Jan Pawe∏ II

O katechizacji w naszych czasach
„Catechesi tradendae”

69. Obok rodziny i w ∏àcznoÊci z nià szko∏a stwarza katechezie mo˝liwoÊci nie do
pogardzenia. W tych krajach, niestety coraz rzadszych, gdzie istnieje mo˝liwoÊç
prowadzenia wychowania w wierze na terenie samej szko∏y, KoÊció∏ ma obowiàzek
uczyniç w tej sprawie wszystko, co tylko mo˝e. Odnosi si´ to oczywiÊcie przede
wszystkim do szko∏y katolickiej: czy˝ bowiem mia∏aby ona jeszcze prawo do tego
swojego miana, gdyby odznacza∏a si´ nawet najwy˝szym poziomem wykszta∏cenia
w przedmiotach Êwieckich, a zas∏ugiwa∏a jednak z jakiegoÊ powodu na s∏usznà nagan´
za zaniedbanie lub wypaczenie formacji ÊciÊle religijnej? I niech nikt nie mówi, ˝e
przekazuje si´ jà zawsze domyÊlnie lub poÊrednio. Szczególnà cechà i najg∏´bszà racjà
szko∏y katolickiej — dla której te˝ rodzice katoliccy powinni jà stawiaç ponad inne —
jest w∏aÊnie ta, ˝e wychowanie religijne wprowadzane jest w ca∏e przygotowanie
wychowanków! Szko∏y katolickie muszà szanowaç wolnoÊç sumienia — to znaczy
wyrzec si´ wywierania na nie od zewnàtrz nacisku fizycznego czy moralnego, zw∏aszcza
w odniesieniu do praktyk religijnych dzieci i m∏odzie˝y — majà jednak powa˝ny
obowiàzek dawania formacji religijnej, dostosowanej do niejednokrotnie tak bardzo
ró˝nych warunków uczniów, i wpojenia im tego, ˝e g∏os Boga, wzywajàcy do s∏u˝enie
Mu w duchu i prawdzie, zgodnie z Jego przykazaniami i nakazami KoÊcio∏a, nie zmusza
wprawdzie cz∏owieka, niemniej jednak zobowiàzuje jego sumienie.

MyÊl´ równoczeÊnie o tzw. szkole bezwyznaniowej i o szkole publicznej. Pragn´
goràco, by w uznaniu najoczywistszego prawa ludzkiej osoby i prawa rodziny, w imi´
poszanowania powszechnej wolnoÊci religijnej, dozwolono wszystkim uczniom
katolikom robiç post´py w formacji duchowej przy pomocy nauczania religijnego,
uzale˝nionego od KoÊcio∏a, a udzielanego — w zale˝noÊci od kraju — albo przez samà
szko∏´, albo na terenie szko∏y, albo wed∏ug uzgodnienia z w∏adzami godzin nauki
szkolnej, gdy katechizacja odbywa si´ tylko w parafii lub w jakimÊ innym oÊrodku
duszpasterskim. Równie˝ tam, gdzie zachodzà obiektywne trudnoÊci — na przyk∏ad, gdy
uczniowie nale˝à do ró˝nych wyznaƒ — s∏uszne jest tak u∏o˝yç rozk∏ady godzin, by
katolicy mieli mo˝noÊç pog∏´biaç swojà wiar´ i doÊwiadczenie religijne pod kierunkiem
odpowiednich nauczycieli, kap∏anów czy Êwieckich.

Oprócz samej szko∏y, na umys∏owoÊç m∏odzie˝y majà wp∏yw oczywiÊcie równie˝
inne ˝yciowe czynniki: rozrywki, Êrodowisko spo∏eczne, Êrodowisko pracy. Ci zaÊ,
którzy studiujà sà z koniecznoÊci wystawieni na takie wp∏ywy; wchodzà w sk∏ad
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wartoÊci kulturowych i moralnych w okreÊlonej atmosferze swej uczelni i ulegajà
wp∏ywom licznych idei, przekazywanych na uczelni. Ta sytuacja si´ domaga, by
katecheza w szerokim zakresie bra∏a pod uwag´ to zeÊwiecczenie, by nawiàzywa∏a do
pozosta∏ych dziedzin nauki i wykszta∏cenia, w tym mianowicie celu, by Ewangelia
dociera∏a do umys∏u uczniów w∏aÊnie na samym terenie ich nauki i by ca∏a ich kultura
zosta∏a zharmonizowana w blaskach Êwiat∏a wiary. Chcia∏bym wi´c usilnie dodaç
otuchy i odwagi kap∏anom, zakonnikom, zakonnicom i Êwieckim, którzy si´ trudzà, by
podtrzymywaç wiar´ wychowanków. A korzystajàc z tej okazji zapewniam jeszcze raz,
i˝ jestem g∏´boko przekonany, ˝e poszanowanie wiary katolickiej m∏odzie˝y, a nawet
postanowienia, dzi´ki którym ∏atwiejsze staje si´ wychowanie w wierze, g∏´bsze jej
zrozumienie, umocnienie, swobodne wyznawanie i praktykowanie, przyniosà na pewno
zaszczyt wszelkim rzàdom, na jakimkolwiek systemie rzàdzenia by si´ one opiera∏y
i jakakolwiek kierowa∏aby nimi ideologia.

Rzym, 16 paêdziernika 1979 r.

Nauczanie Papieskie II, 2 (1979), s. 459-460.



O zadaniach rodziny chrzeÊcijaƒskiej
w Êwiecie wspó∏czesnym

„Familiaris consortio”

PRAWO-OBOWIÑZEK RODZICÓW DO WYCHOWYWANIA

36. Zadanie wychowania wyp∏ywa z najbardziej pierwotnego powo∏ania ma∏˝onków do
uczestnictwa w stwórczym dziele Boga; rodzàc w mi∏oÊci i dla mi∏oÊci nowà osob´, któ-
ra sama w sobie jest powo∏ana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmujà za-
danie umo˝liwienia jej ˝ycia w pe∏ni ludzkiego. Przypomnia∏ o tym Sobór Watykaƒski
II: „Rodzice, poniewa˝ dali ˝ycie dzieciom, w najwy˝szym stopniu sà obowiàzani do
wychowania potomstwa i dlatego muszà byç uznani za pierwszych i g∏ównych jego wy-
chowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, ˝e jego ewentualny brak
z trudnoÊcià da∏by si´ zastàpiç. Do rodziców bowiem nale˝y stworzyç takà atmosfe-
r´ rodzinnà przepojonà mi∏oÊcià i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyja∏a ca∏emu
osobistemu i spo∏ecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszà szko∏à
cnót spo∏ecznych, potrzebnych wszelkim spo∏ecznoÊciom”1.

Prawo-obowiàzek rodziców do wychowywania jest czymÊ istotnym i jako taki
zwiàzany jest z samym przekazywaniem ˝ycia ludzkiego; jest on pierwotny i majà-
cy pierwszeƒstwo w stosunku do zadaƒ wychowawczych innych osób, z racji wyjàt-
kowoÊci stosunku mi∏oÊci ∏àczàcej rodziców i dzieci; wyklucza zast´pstwo i jest nie-
zbywalny, dlatego nie mo˝e byç ca∏kowicie przekazany innym, ani przez innych za-
w∏aszczony.

Nie mo˝na zapominaç, ˝e poza tymi cechami, charakteryzujàcymi zadanie wycho-
wawcze rodziców, najg∏´bszym i okreÊlajàcym je elementem jest mi∏oÊç ojcowska
i macierzyƒska, która znajduje w dziele wychowawczym wype∏nienie doskona∏ej s∏u˝-
by ˝yciu: mi∏oÊç rodzicielska od poczàtku staje si´ duszà, a przez to i normà, która in-
spiruje i nadaje kierunek ca∏ej konkretnej dzia∏alnoÊci wychowawczej, ubogacajàc jà tak

1 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, 3.
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cennymi owocami mi∏oÊci, jak czu∏oÊç, sta∏oÊç, dobro, us∏u˝noÊç, bezinteresownoÊç
i duch ofiary.

WYCHOWANIE DO ISTOTNYCH WARTOÂCI ˚YCIA LUDZKIEGO

37. Pomimo cz´sto bardzo powa˝nych dziÊ trudnoÊci w dziele wychowania, rodzice win-
ni ufnie i z odwagà kszta∏towaç w dzieciach istotne wartoÊci ˝ycia ludzkiego. Dzieci win-
ny wzrastaç we w∏aÊciwej wolnoÊci wobec dóbr materialnych, przyjmujàc prosty i su-
rowy styl ˝ycia, w g∏´bokim przekonaniu, ˝e „wi´cej wart jest cz∏owiek z racji tego,
czym jest, ni˝ ze wzgl´du na to, co posiada”2.

W spo∏eczeƒstwie wstrzàsanym i rozbitym przez napi´cia i konflikty, wynikajàce
z gwa∏townego Êcierania si´ ró˝nych indywidualizmów i egoizmów, dzieci powinny na-
byç nie tylko poczucie prawdziwej sprawiedliwoÊci, która jedyna prowadzi do posza-
nowania godnoÊci osobistej ka˝dego cz∏owieka, ale tak˝e i tym bardziej poczucie praw-
dziwej mi∏oÊci, jako postawy szczerej troski i bezinteresownej s∏u˝by wobec drugich,
a zw∏aszcza najbiedniejszych i potrzebujàcych. Rodzina jest pierwszà i podstawowà
szko∏à uspo∏ecznienia: w niej, jako we wspólnocie mi∏oÊci, uczynienie z siebie daru jest
prawem, nadajàcym kierunek i warunkujàcym wzrost. Dar z siebie, który o˝ywia wza-
jemnà mi∏oÊç ma∏˝onków, staje si´ wzorem i zasadà sk∏adania daru z siebie, co powin-
no dokonywaç si´ we wzajemnych stosunkach braci i sióstr oraz ró˝nych wspó∏˝yjàcych
w rodzinie pokoleƒ. Tak komunia, jak uczestnictwo codzienne prze˝ywane w domu,
w chwilach radoÊci i w trudnoÊciach, jest najbardziej konkretnà i skutecznà pedagogià
dla czynnego, odpowiedzialnego i owocnego w∏àczenia si´ dzieci w ˝ycie spo∏eczne
o szerszym zasi´gu.

Wychowanie do mi∏oÊci poj´tej jako dar z siebie stanowi nieodzownà przes∏ank´ dla
rodziców, wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania sek-
sualnego. W obliczu kultury, która na ogó∏ „banalizuje” p∏ciowoÊç ludzkà, interpretu-
jàc jà i prze˝ywajàc w sposób ograniczony i zubo˝ony, odnoszàc jà jedynie do cia∏a
i egoistycznej przyjemnoÊci, pos∏uga wychowawcza rodziców musi skupiç si´ zdecy-
dowanie na kulturze ˝ycia p∏ciowego, aby by∏a ona prawdziwie i w pe∏ni osobowa: p∏cio-
woÊç jest w istocie bogactwem ca∏ej osoby — cia∏a, uczuç i duszy — ujawniajàcym swe
g∏´bokie znaczenie w doprowadzeniu osoby do z∏o˝enia daru z siebie w mi∏oÊci.

Wychowanie seksualne, stanowiàce prawo i podstawowy obowiàzek rodziców,
winno dokonywaç si´ zawsze pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak
i w wybranych i kontrolowanych przez nich oÊrodkach wychowawczych. W tym sen-
sie KoÊció∏ potwierdza prawo pomocniczoÊci, które szko∏a obowiàzana jest przestrze-
gaç, wspó∏pracujàc w wychowaniu seksualnym, w takim samym duchu, jaki o˝ywia ro-
dziców.

W tym kontekÊcie bezwzgl´dnie nieodzowne jest wychowanie do czystoÊci, jako
cnoty, która doprowadza osob´ do prawdziwej dojrza∏oÊci i uzdalnia jà do szanowania
i rozwijania „oblubieƒczego sensu” cia∏a. Co wi´cej, jeÊli rodzice chrzeÊcijaƒscy roz-
poznajà u dzieci oznaki Bo˝ego powo∏ania, do∏o˝à wszelkiej troski i starania, aby wy-
chowywaç do dziewictwa, jako najwy˝szej formy owego daru z siebie, który jest istot-
nym sensem p∏ciowoÊci ludzkiej.

2 Sobór Watykaƒski II, Konstytucja duszpasterska o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym Gaudium et spes, 35.



Nauczanie papieskie 51

Ze wzgl´du na powiàzania zachodzàce pomi´dzy wymiarem p∏ciowym osoby a jej
wartoÊciami etycznymi, wychowanie ma doprowadziç do znajomoÊci zasad moralnych
i uznania ich za koniecznà i cennà gwarancj´ odpowiedzialnego wzrostu osobowego
w dziedzinie p∏ciowoÊci ludzkiej.

Dlatego KoÊció∏ stanowczo sprzeciwia si´ pewnej, cz´sto rozpowszechnionej for-
mie informowania o ˝yciu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która nie jest
niczym innym, jak wprowadzeniem do doÊwiadczenia przyjemnoÊci i bodêcem sk∏a-
niajàcym — ju˝ w latach niewinnoÊci — do utraty pogody ducha, otwierajàc drog´ do
zepsucia.

POS¸ANNICTWO WYCHOWAWCZE 
A SAKRAMENT MA¸˚E¡STWA

38. Nowà i specjalnà pomoc w pos∏annictwie wychowawczym rodziców chrzeÊcijaƒ-
skich wyp∏ywajàcym z uczestnictwa w dziele stwórczym Boga, znajdujà oni w sakra-
mencie ma∏˝eƒstwa, który ich konsekruje do prawdziwie chrzeÊcijaƒskiego wychowa-
nia dzieci, to znaczy powo∏uje do uczestnictwa we w∏adzy i mi∏oÊci samego Boga Oj-
ca i Chrystusa Pasterza, a tak˝e w macierzyƒskiej mi∏oÊci KoÊcio∏a, wzbogaca ich da-
rami Ducha Âwi´tego, po to, a˝eby pomogli dzieciom w ich ludzkim i chrzeÊcijaƒskim
wzrastaniu.

Poprzez sakrament ma∏˝eƒstwa zadanie wychowawcze rodziców nabiera godno-
Êci i charakteru powo∏ania, stajàc si´ prawdziwà i w Êcis∏ym sensie „pos∏ugà” Ko-
Êcio∏a w dziele budowania jego cz∏onków. Donios∏oÊç i zaszczytnoÊç wychowawczej
pos∏ugi rodziców chrzeÊcijaƒskich jest tak wielka, ˝e Êw. Tomasz nie waha si´ ze-
stawiaç jej z pos∏ugà kap∏aƒskà. „Niektórzy krzewià i podtrzymujà ˝ycie duchowe
wy∏àcznie poprzez pos∏ug´ duchowà. To odnosi si´ do sakramentu kap∏aƒstwa; in-
ni czynià to zarówno w stosunku do ˝ycia fizycznego, jak i duchowego, co ma
miejsce w przypadku sakramentu ma∏˝eƒstwa, w którym m´˝czyzna z kobietà ∏àczà
si´, a˝eby wydaç na Êwiat potomstwo i wychowaç je na chwa∏´ Bo˝à”3.

˚ywa i czujna ÊwiadomoÊç pos∏annictwa otrzymanego wraz z sakramentem ma∏˝eƒ-
stwa pomo˝e rodzicom chrzeÊcijaƒskim poÊwi´ciç si´ dzie∏u wychowania dzieci z wiel-
kà pogodà ducha i ufnoÊcià, a zarazem z poczuciem odpowiedzialnoÊci wobec Boga, któ-
ry ich powo∏uje i posy∏a, a˝eby budowali KoÊció∏ w dzieciach. W ten sposób rodzina
ochrzczonych, zgromadzona razem przez S∏owo i Sakrament jako „KoÊció∏ domowy”
staje si´ tak jak wielki KoÊció∏, nauczycielem i matkà.

PIERWSZE DOÂWIADCZENIA KOÂCIO¸A

39. Misja wychowawcza wymaga, a˝eby rodzice chrzeÊcijaƒscy ukazali dzieciom
wszystkie te treÊci, które sà konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowo-
Êci z punktu widzenia chrzeÊcijaƒskiego i koÊcielnego. Niechaj zatem przyjmà wy-
˝ej przypomniany kierunek wychowania, troszczàc si´ o to, by pokazaç dzieciom,
do jakich g∏´bin prowadzi wiara i mi∏oÊç Jezusa Chrystusa. Poza tym rodziców
chrzeÊcijaƒskich w ich dziele podejmowanym dla umocnienia w duszach dzieci da-

3 Âw. Tomasz, Summa contra Gentiles, IV, 58.
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ru ∏aski Bo˝ej, b´dzie podtrzymywa∏a ÊwiadomoÊç, ˝e Pan powierza im trosk´
o wzrost dziecka Bo˝ego, brata Chrystusa, Êwiàtyni Ducha Âwi´tego, cz∏onka Ko-
Êcio∏a.

Sobór Watykaƒski II tak precyzuje treÊç wychowania chrzeÊcijaƒskiego: „Zdà-
˝a (ono) nie tylko do pe∏nego rozwoju osoby ludzkiej... lecz ma na wzgl´dzie
przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnic´ zbawie-
nia, stawali si´ z ka˝dym dniem coraz bardziej Êwiadomi otrzymanego daru wia-
ry. Niechaj uczà si´ chwaliç Boga Ojca w duchu i w prawdzie (por. J 4, 23),
zw∏aszcza w kulcie liturgicznym; niechaj zaprawiajà si´ w prowadzeniu w∏asne-
go ˝ycia wedle nowego cz∏owieka w sprawiedliwoÊci i Êwi´toÊci prawdy (Ef 4, 22-
24); w ten sposób niech stajà si´ ludêmi doskona∏ymi na miar´ wieku pe∏noÊci
Chrystusowej (por. Ef 4, 13) i przyczyniajà si´ do wzrostu Cia∏a Mistycznego. Po-
nadto Êwiadomi swego powo∏ania niech si´ przyzwyczajajà dawaç Êwiadectwo na-
dziei, która w nich jest (por. 1 P 3, 15), jako te˝ pomagaç w chrzeÊcijaƒskim
kszta∏towaniu Êwiata”4.

Równie˝ Synod, podejmujàc i rozwijajàc myÊli soborowe, przedstawi∏ pos∏annic-
two wychowawcze rodziny chrzeÊcijaƒskiej jako prawdziwà pos∏ug´, poprzez którà do-
konuje si´ przekazywanie i promieniowanie Ewangelii, tak ˝e ˝ycie rodziny staje si´ dro-
gà wiary i jakby inicjatywà chrzeÊcijaƒskà oraz szko∏à naÊladowania Chrystusa. W ro-
dzinie Êwiadomej takiego daru, jak pisa∏ Pawe∏ VI, „wszyscy cz∏onkowie... ewangeli-
zujà, a tak˝e podlegajà ewangelizacji”5.

Na mocy pos∏ugi wychowania rodzice, poprzez przyk∏ad w∏asnego ˝ycia, sà pierw-
szymi g∏osicielami Ewangelii wobec dzieci. Co wi´cej, modlàc si´ z dzieçmi i czytajàc
z nimi s∏owo Bo˝e, w∏àczajàc dzieci poprzez stopniowà inicjacj´ chrzeÊcijaƒskà do Cia-
∏a — eucharystycznego i koÊcielnego — Chrystusa, stajà si´ rodzicami w pe∏ni, nie tyl-
ko rodzicielami ˝ycia fizycznego, ale i tego, które przez odrodzenie Ducha Âwi´tego p∏y-
nie z krzy˝a i Zmartwychwstania Chrystusa.

A˝eby rodzice mogli godnie wype∏niç swoje pos∏ugiwanie wychowawcze, Ojcowie
Synodu wyrazili ̋ yczenie, aby zosta∏ przygotowany tekst katechizmu dla rodzin, jasny,
zwi´z∏y, przyst´pny dla wszystkich. Do wydania takiego katechizmu goràco zach´co-
no Konferencje Episkopatów.

WSPÓ¸PRACA Z INNYMI CZYNNIKAMI WYCHOWANIA

40. Rodzina jest pierwszà, lecz nie jedynà ani wy∏àcznà wspólnotà wychowujàcà: ju˝
wymiar wspólnotowy, obywatelski i koÊcielny cz∏owieka wymaga i prowadzi do
dzie∏a szerszego i okreÊlonego, b´dàcego owocem uporzàdkowanej wspó∏pracy ró˝-
nych czynników wychowawczych. Wszystkie te czynniki sà konieczne, nawet jeÊli
ka˝dy mo˝e i powinien dzia∏aç wedle w∏asnej kompetencji i wnoszàc sobie w∏aÊci-
wy wk∏ad6.

Zadanie wychowawcze rodziny chrzeÊcijaƒskiej zajmuje wi´c miejsce bardzo
wa˝ne w duszpasterstwie organicznym: zak∏ada to nowà form´ wspó∏pracy rodzi-
ców ze wspólnotami chrzeÊcijaƒskimi oraz rozmaitych grup wychowawczych

4 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, 3.
5 Pawe∏ VI, Evangelii nuntiandi, 71.
6 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, 3.
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7 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, 3; por. Jan Pawe∏ II, Ca-
techesi tradendae, 36.

z duszpasterzami. W tym sensie odnowa szkolnictwa katolickiego musi zwróciç
szczególnà wag´ tak na rodziców uczniów, jak i na tworzenie doskona∏ej wspólno-
ty wychowujàcej.

Prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnie z wyznawanà przez nich wiarà
winno byç bezwzgl´dnie zabezpieczone.

Paƒstwo i KoÊció∏ majà obowiàzek s∏u˝enia rodzinom wszelkimi mo˝liwymi for-
mami pomocy, aby rodziny mog∏y prawid∏owo wype∏niç swe zadania wychowawcze.
W tym celu, zarówno KoÊció∏, jak i paƒstwo winny tworzyç i popieraç te instytucje i ta-
kà dzia∏alnoÊç, których s∏usznie domagajà si´ rodziny: pomoc winna byç proporcjonal-
na do niewystarczalnoÊci rodziny. A zatem ci wszyscy, którzy w spo∏eczeƒstwie stojà
na czele szkolnictwa, nie powinni nigdy zapominaç, ˝e rodzice zostali ustanowieni
przez samego Boga pierwszymi i g∏ównymi wychowawcami dzieci, i ˝e ich prawo jest
niezbywalne.

Jednak˝e dope∏nieniem praw rodziców jest spoczywajàca na nich powa˝na powin-
noÊç g∏´bokiego zaanga˝owania si´ w nawiàzanie serdecznego i czynnego kontaktu z na-
uczycielami i kierownictwem szko∏y.

Je˝eli w szko∏ach naucza si´ ideologii przeciwnych wierze chrzeÊcijaƒskiej, rodzi-
ny — o ile to mo˝liwe — przy pomocy ró˝nych form zrzeszeƒ rodzinnych muszà ze
wszystkich si∏ i z ca∏à umiej´tnoÊcià pomóc m∏odym, a˝eby ci nie oddalili si´ od wia-
ry. W tym przypadku rodzina potrzebuje szczególnej pomocy duszpasterzy, którym nie
wolno zapomnieç, ˝e rodzice majà nienaruszalne prawo do powierzenia dzieci wspól-
nocie koÊcielnej. (...)

NAUCZYCIELE MODLITWY

60. Na mocy swej godnoÊci i misji kap∏aƒskiej w∏aÊciwej wszystkim ochrzczonym, ro-
dzice chrzeÊcijaƒscy majà szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy, wpro-
wadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bo˝ego misterium i nauczenia osobistej z Nim
rozmowy: „Szczególnie zaÊ w rodzinie chrzeÊcijaƒskiej, ubogaconej ∏askà i obowiàz-
kami sakramentu ma∏˝eƒstwa, nale˝y ju˝ od najwczeÊniejszego wieku uczyç dzieci,
zgodnie z wiarà na chrzcie otrzymanà, poznawania i czci Boga, a tak˝e mi∏owania bliê-
niego”7.

Zasadniczym i niezastàpionym elementem wychowania do modlitwy jest konkret-
ny przyk∏ad, ˝ywe Êwiadectwo rodziców: tylko modlàc si´ wspólnie z dzieçmi, wy-
pe∏niajàc swoje królewskie kap∏aƒstwo, ojciec i matka zst´pujà w g∏àb serc dzieci, po-
zostawiajàc Êlady, których nie zdo∏ajà zatrzeç póêniejsze wydarzenia ˝yciowe. Pos∏u-
chajmy wezwania, które Pawe∏ VI skierowa∏ do rodziców: „Matki, czy uczycie wa-
sze dzieci modlitwy chrzeÊcijaƒskiej? Czy przygotowujecie je w ∏àcznoÊci z kap∏a-
nami do sakramentów wieku dzieci´cego: spowiedzi i Komunii Êwi´tej, bierzmowa-
nia? Czy przyzwyczajacie je myÊleç w chorobie o Chrystusie cierpiàcym? Wzywaç
pomocy Matki Bo˝ej i Âwi´tych? Czy odmawiacie Ró˝aniec w rodzinie? A wy, ojco-
wie, czy umiecie modliç si´ z waszymi dzieçmi, z ca∏à wspólnotà domowà, przynaj-
mniej od czasu do czasu? Wasz przyk∏ad — prawego myÊlenia i dzia∏ania — popar-
ty wspólnà modlitwà jest lekcjà ˝ycia, stanowi akt kultu szczególnie zas∏ugujàcy;
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wnosicie w ten sposób pokój w progi domu: »Pax huic domui!« Pami´tajcie: w ten
sposób budujecie KoÊció∏”8.

Rzym, 22 listopada 1981 r.

Nauczanie Papieskie IV, 2 (1981) m, s. 457-460, 472.

8 Pawe∏ VI, Przemówienie na audiencji generalnej, 11 sierpnia 1976, w: Insegnamenti di Paolo VI, XIV (1976) 640.



O powo∏aniu i misji Êwieckich w KoÊciele
i w Êwiecie dwadzieÊcia lat po Soborze

Watykaƒskim II
„Christifideles laici”

62. Tak˝e rodzina chrzeÊcijaƒska, b´dàc „KoÊcio∏em domowym”, jest naturalnà i pod-
stawowà szko∏à wiary. Ojciec i matka otrzymujà w sakramencie Ma∏˝eƒstwa ∏ask´
i zadanie chrzeÊcijaƒskiego wychowania dzieci, wobec których Êwiadczà i którym prze-
kazujà wartoÊci tak ludzkie, jak religijne. Dzieci ju˝ wraz z pierwszymi s∏owami uczà
si´ chwaliç Boga, którego bliskoÊç odczuwajà jako bliskoÊç kochajàcego i opiekuƒcze-
go Ojca, a wraz z pierwszymi gestami mi∏oÊci uczà si´ tak˝e otwarcia wobec innych i od-
krywajà w darze z siebie sens ludzkiego ˝ycia. W codziennym ˝yciu rodziny prawdzi-
wie chrzeÊcijaƒskiej dzieci zdobywajà pierwsze „doÊwiadczenie KoÊcio∏a”, które nast´p-
nie potwierdza si´ i pog∏´bia wraz z ich stopniowym, aktywnym i odpowiedzialnym w∏à-
czaniem si´ w ˝ycie szerszej wspólnoty koÊcielnej i spo∏ecznoÊci Êwieckiej. Im wi´k-
sza jest ÊwiadomoÊç ma∏˝onków i rodziców chrzeÊcijaƒskich, ˝e ich „KoÊció∏ domowy”
ma swój udzia∏ w ˝yciu i misji KoÊcio∏a powszechnego, tym bardziej w ich dzieciach
rozwija si´ „zmys∏ KoÊcio∏a” oraz poczucie tego, jak pi´knà jest rzeczà oddaç swoje si-
∏y w s∏u˝b´ Królestwu Bo˝emu.

Wa˝nym miejscem formacji sà tak˝e katolickie szko∏y i uniwersytety oraz oÊrodki od-
nowy duchowej, które coraz bardziej rozpowszechniajà dziÊ swojà dzia∏alnoÊç. Jak stwier-
dzili Ojcowie synodalni, w aktualnym kontekÊcie spo∏ecznym i historycznym, który zna-
mionujà g∏´bokie przemiany kulturowe, nie wystarcza ju˝ — skàdinàd zawsze potrzebny
i niezastàpiony — udzia∏ chrzeÊcijaƒskich rodziców w ˝yciu szko∏y. Trzeba przygotowaç
katolików Êwieckich, aby oddawali si´ dzie∏u wychowania jako ich prawdziwej i w∏aÊci-
wej im misji koÊcielnej. Nale˝y te˝ tworzyç i rozwijaç „wspólnoty wychowawcze” z∏o˝o-
ne z rodziców, nauczycieli, kap∏anów, zakonników, zakonnic oraz przedstawicieli m∏odzie-
˝y. Pragnàc, by szko∏a w godny sposób spe∏nia∏a swojà funkcj´ formacyjnà, Êwieccy po-
winni stanowczo wymagaç, od wszystkich i dla wszystkich, prawdziwej wolnoÊci w dzie-
dzinie wychowania, zapewnionej tak˝e przez stosowne prawodawstwo cywilne1.

1 Propositio 44.
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Ojcowie synodalni skierowali s∏owa uznania i zach´ty do tych wszystkich Êwieckich,
m´˝czyzn i kobiet, którzy w duchu obywatelskim i chrzeÊcijaƒskim prowadzà prac´ wy-
chowawczà w szko∏ach i w instytucjach formacyjnych. Zwrócili tak˝e uwag´ na pilnà
potrzeb´ tego, by w szko∏ach katolickich i niekatolickich nauczyciele i profesorowie da-
wali prawdziwe Êwiadectwo Ewangelii poprzez przyk∏ad w∏asnego ̋ ycia, kompetencj´
i uczciwoÊç zawodowà, nauczanie inspirowane duchem chrzeÊcijaƒskim z zachowaniem,
rzecz zrozumia∏a, autonomii nauki i ró˝nych jej dziedzin. Niezmiernie wa˝ne jest to, aby
badania naukowo-techniczne prowadzone przez Êwieckich opiera∏y si´ na kryterium
s∏u˝by cz∏owiekowi, uwzgl´dniajàcej pe∏ny wymiar jego wartoÊci i wymogów. W tej
dziedzinie KoÊció∏ powierza katolikom Êwieckim zadanie ukazywania wszystkim we-
wn´trznej wi´zi pomi´dzy wiarà i naukà, Ewangelià i kulturà cz∏owieka2.

„Synod — czytamy w jednej z Propositiones — odwo∏uje si´ do profetycznej roli
katolickich szkó∏ i uniwersytetów i wyra˝a uznanie dla pracy nauczycieli oraz wyk∏a-
dowców, dzisiaj przewa˝nie ludzi Êwieckich, którzy z ca∏ym oddaniem zabiegajà o to,
by katolickie instytuty kszta∏towa∏y m´˝czyzn i kobiety wcielajàcych w swe ˝ycie »no-
we przykazanie«. Równoczesna obecnoÊç kap∏anów i Êwieckich, a tak˝e zakonników
i zakonnic ukazuje uczniom ˝ywy obraz KoÊcio∏a i u∏atwia im poznanie jego bogac-
twa (por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Âwiecki wychowawca Êwiadkiem
wiary w szkole)”3.

Watykan, 30 grudnia 1988

„L’Osservatore Romano” wyd. polskie 1988 nr 12, s. 23-24.

2 Por. Propositio 45.
3 Propositio 44.



O ˝yciu konsekrowanym i jego misji
w KoÊciele i Êwiecie

„Vita consecrata”

OBECNOÂå W ÂWIECIE EDUKACJI

96. KoÊció∏ by∏ zawsze Êwiadom, ˝e wychowanie stanowi istotny element jego misji.
Jego wewn´trznym Nauczycielem jest Duch Âwi´ty, który przenika najtajniejsze g∏´-
bie ludzkiego serca i zna ukryty dynamizm historii. Ca∏y KoÊció∏ jest o˝ywiany przez
Ducha i wraz z Nim prowadzi swoje dzie∏o wychowywania. Jednak˝e w ∏onie KoÊcio-
∏a szczególne zadanie w tej dziedzinie majà do spe∏nienia osoby konsekrowane, które
sà powo∏ane, aby na polu wychowawczym dawaç radykalne Êwiadectwo o dobrach Kró-
lestwa, dost´pnych dla ka˝dego cz∏owieka oczekujàcego na ostateczne spotkanie z Pa-
nem historii. Dzi´ki swojej specjalnej konsekracji, szczególnemu doÊwiadczeniu darów
Ducha Âwi´tego, gorliwemu ws∏uchiwaniu si´ w s∏owo Bo˝e i praktyce rozeznania, dzi´-
ki bogatemu dziedzictwu tradycji wychowawczych, zgromadzonemu przez ca∏y Insty-
tut, oraz dzi´ki g∏´bokiemu poznawaniu duchowej prawdy (por. Ef 1, 17) osoby kon-
sekrowane sà w stanie prowadziç szczególnie owocnà dzia∏alnoÊç edukacyjnà, wnoszàc
wa˝ny wk∏ad w prace innych wychowawców.

Obdarzone tym charyzmatem, mogà tworzyç Êrodowiska wychowawcze przenikni´-
te ewangelicznym duchem wolnoÊci i mi∏oÊci, które b´dà pomaga∏y m∏odym wzrastaç
w cz∏owieczeƒstwie pod kierownictwem Ducha Âwi´tego1. W ten sposób wspólnota wy-
chowawcza staje si´ doÊwiadczeniem komunii i miejscem ∏aski, w którym program pe-
dagogiczny przyczynia si´ do po∏àczenia w harmonijnej syntezie tego, co Boskie i ludz-
kie, Ewangelii i kultury, wiary i ˝ycia.

Historia KoÊcio∏a od staro˝ytnoÊci a˝ do naszych czasów jest bogata we wspania∏e
przyk∏ady osób konsekrowanych, które wyra˝a∏y i nadal wyra˝ajà swoje dà˝enie do
Êwi´toÊci przez prac´ pedagogicznà, ukazujàc zarazem Êwi´toÊç jako cel wychowania.
Wiele z nich, pracujàc jako wychowawcy, rzeczywiÊcie osiàgn´∏o doskona∏oÊç mi∏oÊci.

1 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, 8.
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Jest to jeden z najcenniejszych darów, jakie osoby konsekrowane mogà równie˝ dzisiaj
ofiarowaç m∏odzie˝y, wychowujàc i otaczajàc jà mi∏oÊcià, zgodnie z màdrym zalece-
niem Êw. Jana Bosco: „M∏odzi powinni nie tylko byç kochani, ale i wiedzieç, ˝e sà ko-
chani”2.

KONIECZNOÂå ODNOWIONEGO ZAANGA˚OWANIA 
NA POLU EDUKACJI

97. Osoby konsekrowane niech ukazujà — w sposób delikatny i pe∏en szacunku, ale
i z misyjnà odwagà — ˝e wiara w Jezusa Chrystusa rozjaÊnia swoim Êwiat∏em ca∏à dzie-
dzin´ wychowania, nie podwa˝ajàc wartoÊci ludzkich, ale przeciwnie — potwierdza-
jàc je i wywy˝szajàc. W ten sposób stanà si´ Êwiadkami i narz´dziami pot´gi Wciele-
nia i mocy Ducha Âwi´tego. To ich zadanie jest jednym z najbardziej wyrazistych prze-
jawów macierzyƒstwa KoÊcio∏a, którym ogarnia on, na wzór Maryi, wszystkie swoje
dzieci3.

Dlatego w∏aÊnie Synod z naciskiem wezwa∏ osoby konsekrowane, aby tam, gdzie
to mo˝liwe, podj´∏y z nowym zapa∏em misj´ wychowywania, prowadzàc szko∏y wszel-
kich typów i stopni, Uniwersytety i Wy˝sze Uczelnie4. Przypominajàc to zalecenie Sy-
nodu, goràco zach´cam cz∏onków Instytutów, które oddajà si´ pracy wychowawczej, aby
byli wierni swemu pierwotnemu charyzmatowi i swoim tradycjom, zachowujàc Êwia-
domoÊç, ˝e jednym z najbardziej wyrazistych przejawów mi∏oÊci do ubogich sà dzia-
∏ania zmierzajàce do uwolnienia ludzi od tej niezwykle dotkliwej formy ubóstwa, jakà
jest brak formacji kulturalnej i religijnej.

Ze wzgl´du na donios∏à rol´, jakà katolickie i koÊcielne Uniwersytety i Fakultety od-
grywajà w dziedzinie wychowania i ewangelizacji, Instytuty, które je prowadzà, niech
b´dà Êwiadome swojej odpowiedzialnoÊci i niech dbajà o to, by nawiàzywa∏y one czyn-
ny dialog ze wspó∏czesnà kulturà, ale zarazem zachowywa∏y swój szczególny charak-
ter katolicki w duchu pe∏nej wiernoÊci Magisterium KoÊcio∏a. Cz∏onkowie tych Insty-
tutów i Stowarzyszeƒ niech b´dà te˝ gotowi do podj´cia pracy w paƒstwowych struk-
turach edukacji, jeÊli wymagajà tego okolicznoÊci. Do tego typu dzia∏alnoÊci wezwani
sà zw∏aszcza cz∏onkowie Instytutów Êwieckich, ze wzgl´du na w∏aÊciwe im powo∏anie.

Rzym, 25 marca 1996 r.

„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1996 nr 4, s. 46.

2 Scritti pedagigici e spirituali, Roma 1987, s. 294.
3 Por. Jan Pawe∏ II, Konstytucja apostolska Sapientia christiana (15 kwietnia 1979), II: AAS 71 (1979), s. 471.
4 Propositio 41.


