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Wychowanie katolickie

Kan. 793 — § 1. Rodzice oraz ci, którzy ich zast´pujà, majà obowiàzek i zarazem pra-
wo wychowania potomstwa. Rodzice katoliccy majà ponadto obowiàzek i prawo
dobrania takich Êrodków i instytucji przy pomocy których, uwzgl´dniajàc miejscowe wa-
runki, mogliby lepiej zadbaç o katolickie wychowanie swoich dzieci.

§ 2. Rodzice majà równie˝ prawo otrzymania od paƒstwa pomocy potrzebnych do
katolickiego wychowania dzieci.

Kan. 794 — § 1.  Z szczególnej racji prawo i obowiàzek wychowania nale˝y do Ko-
Êcio∏a, któremu zosta∏a zlecona przez Boga misja niesienia ludziom pomocy, aby mo-
gli osiàgnàç pe∏ni´ ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego.

§ 2. Do duszpasterzy nale˝y obowiàzek czyniç wszystko, a˝eby wszyscy wierni mo-
gli otrzymaç katolickie wychowanie.

Kan. 795 — Poniewa˝ prawdziwe wychowanie powinno objàç pe∏nà formacj´ osoby
ludzkiej, zarówno w odniesieniu do celu ostatecznego, jak i w odniesieniu do dobra
wspólnego spo∏ecznoÊci, dlatego dzieci i m∏odzie˝ tak winny byç wychowywane, a˝e-
by harmonijnie mog∏y rozwijaç swoje przymioty fizyczne, moralne oraz intelektualne,
zdobywaç coraz doskonalszy zmys∏ odpowiedzialnoÊci, w∏aÊciwie korzystaç z wolno-
Êci i przygotowywaç si´ do czynnego udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym.

Szko∏y

Kan. 796 — § 1. WÊród Êrodków wychowania wierni powinni bardzo ceniç szko∏y, któ-
re sà dla rodziców g∏ównà pomocà w wype∏nianiu obowiàzku wychowania.

§ 2. Rodzice majà ÊciÊle wspó∏pracowaç z nauczycielami, którym powierzajà naucza-
nie swoich dzieci. Równie˝ nauczyciele w wype∏nianiu swojego obowiàzku powinni Êci-
Êle wspó∏pracowaç z rodzicami, których te˝ winni pilnie wys∏uchiwaç; nale˝y organi-
zowaç i doceniaç zrzeszenia lub zebrania rodziców.

Kan. 797 — W wyborze szko∏y rodzice powinni mieç prawdziwà wolnoÊç. Stàd wier-
ni majà zabiegaç o to, a˝eby spo∏ecznoÊç Êwiecka uzna∏a t´ wolnoÊç rodziców i zacho-
wujàc wymogi sprawiedliwoÊci rozdzielczej wyposa˝y∏a jà w odpowiednie subsydia.
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Kan. 798 — Rodzice powinni kierowaç swoje dzieci do szkó∏ zapewniajàcych katolic-
kie wychowanie. JeÊli nie mogà tego uczyniç, majà obowiàzek sami zatroszczyç si´ o to,
by dzieci poza szko∏à otrzyma∏y nale˝ne wychowanie katolickie.

Kan. 799 — Wierni majà zabiegaç o to, a˝eby ustawy paƒstwowe dotyczàce kszta∏ce-
nia m∏odzie˝y zapewnia∏y jej tak˝e w szkole wychowanie religijne i moralne, zgodne
z sumieniem rodziców.

Kan. 800 — § 1. KoÊcio∏owi przys∏uguje prawo zak∏adania szkó∏ jakiejkolwiek specjal-
noÊci, rodzaju i stopnia, a tak˝e kierowania nimi.

§ 2. Wierni powinni popieraç szko∏y katolickie, Êwiadczàc w miar´ mo˝liwoÊci po-
moc, gdy idzie o ich zak∏adanie i utrzymanie.

Kan. 801 — Instytuty zakonne, których w∏aÊciwym zadaniem jest wychowanie, pozo-
stajàc wierne swojej misji, niech starajà si´ podejmowaç katolickie wychowanie rów-
nie˝ poprzez w∏asne szko∏y, zak∏adane za zgodà biskupa diecezjalnego.

Kan. 802 — § 1. JeÊli nie ma szkó∏, w których wychowanie jest przepojone chrzeÊcijaƒ-
skim duchem, jest rzeczà biskupa diecezjalnego zatroszczyç si´ o to, aby takie szko∏y po-
wsta∏y.

§ 2. JeÊli jest to wskazane, biskup diecezjalny winien zatroszczyç si´ tak˝e o zak∏a-
danie szkó∏ zawodowych i technicznych oraz innych, wymaganych specjalnymi potrze-
bami.

Kan. 803 — § 1. Szko∏´ wtedy uwa˝a si´ za katolickà, gdy jest kierowana przez kom-
petentnà w∏adz´ koÊcielnà albo koÊcielnà osob´ prawnà publicznà, albo za katolickà zo-
sta∏a uznana przez w∏adz´ koÊcielnà dokumentem na piÊmie.

§ 2. W szkole katolickiej nauczanie i wychowanie powinny si´ opieraç na zasadach
chrzeÊcijaƒskiej doktryny. Wyk∏adowcy majà si´ odznaczaç zdrowà naukà i prawoÊcià
˝ycia.

§ 3. ˚adna szko∏a, chocia˝by w rzeczywistoÊci by∏a katolicka, nie mo˝e nosiç na-
zwy szko∏a katolicka bez zgody kompetentnej w∏adzy koÊcielnej.

Kan. 804 — § 1. W∏adzy koÊcielnej podlega katolickie nauczanie i wychowanie reli-
gijne przekazywane w jakichkolwiek szko∏ach, albo przy pomocy ró˝nych Êrodków spo-
∏ecznego przekazu. Jest rzeczà Konferencji Episkopatu wydaç w tej sprawie ogólne nor-
my, a do biskupa diecezjalnego nale˝y kierowanie tà dziedzinà i czuwanie nad nià.

§ 2. Ordynariusz miejsca powinien zatroszczyç si´ o to, a˝eby osoby wyznaczone
do nauczania religii tak˝e w szko∏ach niekatolickich odznacza∏y si´ zdrowà naukà,
Êwiadectwem ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego i umiej´tnoÊcià pedagogicznà.

Kan. 805 — W odniesieniu do w∏asnej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo miano-
wania lub zatwierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub ˝àdania usuni´cia, ilekroç
wymaga tego dobro religii lub obyczajów.

Kan. 806 — § 1. Biskupowi diecezjalnemu przys∏uguje prawo czuwania nad szko∏a-
mi katolickimi po∏o˝onymi na jego terytorium oraz wizytowania ich, nawet wtedy,
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gdy zosta∏y za∏o˝one lub sà kierowane przez cz∏onków instytutów zakonnych. Mo˝e on
równie˝ wydawaç przepisy dotyczàce ogólnej struktury szkó∏ katolickich. Tego rodza-
ju przepisy wià˝à tak˝e szko∏y kierowane przez zakonników, z zachowaniem wszak˝e
ich autonomii w zakresie wewn´trznego zarzàdu tych szkó∏.

§ 2. Kierownicy szkó∏ katolickich winni zabiegaç, pod nadzorem miejscowego or-
dynariusza, by wykszta∏cenie przekazywane w tych szko∏ach by∏o przynajmniej na
tym samym poziomie, co w innych tego rodzaju szko∏ach danego kraju.




