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LIST Z OKAZJI 300. ROCZNICY ZA¸O˚ENIA INSTYTUTU BRACI
SZKÓ¸ CHRZEÂCIJA¡SKICH

Drogiemu Bratu Jose, Pablo Basterrechei
Generalnemu Prze∏o˝onemu Braci Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich.

Uprzejmie powiadomiliÊcie mnie o tym, ˝e w tych dniach Bracia Szkó∏ ChrzeÊci-
jaƒskich b´dà obchodziç trzechsetletnià rocznic´ za∏o˝enia swego Instytutu i ˝e chcà
równie˝ potwierdziç swojà goràcà wiernoÊç dla Nast´pcy Êw. Piotra, stosownie do na-
uczania swojego Ojca — Êw. Jana Baptysty de la Salle. Czy˝ to nie on prosi∏ Boga
w swoim Testamencie, aby za∏o˝one przez niego Stowarzyszenie by∏o zawsze szcze-
rze oddane Papie˝owi i KoÊcio∏owi rzymskiemu?

Tak˝e i Papie˝ pragnie uczestniczyç w tej s∏usznej radoÊci wszystkich braci, rozsia-
nych po ca∏ym Êwiecie. Razem z wami podziwia przesz∏oÊç, zawierajàcà tyle cennych
wskazaƒ dla teraêniejszoÊci i tyle˝ zach´cajàcych obietnic dla przysz∏oÊci.

W ciàgu trzech stuleci wasz Instytut rozszerzy∏ si´ — pomimo ci´˝kich prób
i wszelkich trudnoÊci — na ca∏y Êwiat, i to z takà szybkoÊcià, ˝e nic nie mog∏o go po-
wstrzymaç, poniewa˝ by∏ o˝ywiany, umacniany, podtrzymywany ∏askà Bo˝à; na t´ ∏a-
sk´ odpowiedzia∏o tak wiele tysi´cy braci swoim wzorowym poÊwi´ceniem i ofiar-
noÊcià. Wasza kongregacja zakonu, która si´ sk∏ada∏a ze 101 braci w roku 1719,
w roku Êmierci waszego Êw. Za∏o˝yciela, rozros∏a si´ do liczby oko∏o 11 tys. w chwi-
li obecnej; 23 domy z tamtego czasu osiàgn´∏y liczb´ 1300. Tak znaczne i wymow-
ne liczby stanowià dowód wewn´trznego dynamizmu i owocnej ˝ywotnoÊci tej insty-
tucji, która spe∏nia∏a prawdziwie opatrznoÊciowà rol´ w epoce swego powstania i któ-
ra obecnie zachowuje swojà przydatnoÊç w kontekÊcie potrzeb KoÊcio∏a i wspó∏cze-
snego spo∏eczeƒstwa.

Postaç i osobowoÊç Êw. Jana Babtysty de la Salle wzbudzi∏y szacunek i podziw u hi-
storyków ró˝nych zapatrywaƒ. I dzisiaj nie ma nikogo, który by móg∏ poddawaç w wàt-
pliwoÊç wyjàtkowe zas∏ugi jego dzie∏a tak w p∏aszczyênie historycznej, jak spo∏ecznej
i obywatelskiej. W czasie gdy faktycznie nie istnia∏o nauczanie podstawowe, Jan Bab-
tysta de la Salle by∏ prawdziwym za∏o˝ycielem nowoczesnej szko∏y ludowej — i to za-
równo gdy chodzi o szkolnictwo poczàtkowe (elementarne), jak i szko∏´ przygotowu-
jàcà nauczycieli oraz nauczanie zawodowe w zakresie szko∏y Êredniej i prowadzenie kur-
sów wieczorowych i niedzielnych dla robotników i rzemieÊlników oraz internatów dla
skazanych przez sàdy.
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U podstaw tych genialnych i twórczych przedsi´wzi´ç o charakterze psycholo-
gicznym i pedagogicznym, znajdowa∏a si´ w umyÊle Âwi´tego pewna wizja „chrze-
Êcijaƒska”, która nadawa∏a pe∏ny i ca∏kowity sens tym poczynaniom w dziedzinie
„kultury” i „wychowania”. Wed∏ug niego — a by∏ on przenikni´ty mi∏oÊcià Chrystu-
sowà — szko∏a nie mog∏a byç jedynie miejscem, gdzie mo˝na przekazywaç czy na-
rzucaç idee, choçby nawet same w sobie by∏y po˝yteczne i interesujàce, ale szko∏a
powinna byç prawdziwà wspólnotà mi∏oÊci, w której m∏ody uczeƒ nie by∏by tylko ja-
kimÊ „naczyniem, które si´ nape∏ni, lecz duszà, którà si´ kszta∏tuje”. Aby zaÊ szko-
∏a mog∏a osiàgnàç taki szlachetny cel, Âwi´ty zrozumia∏, ˝e potrzebni sà zakonnicy
nie b´dàcy kap∏anami, ale „nauczycielami” nale˝ycie wyrobionymi i przygotowany-
mi, których nazwa∏ „Braçmi Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich”. Byli oni braçmi najpierw
w stosunku do siebie, poniewa˝ ∏àczy∏ ich ten sam idea∏ poÊwi´cenia si´ Bogu i od-
dania si´ dla m∏odzie˝y. Byli oni te˝ braçmi w stosunku do uczniów, poniewa˝ ∏à-
czy∏a ich z nimi ta mi∏oÊç, która jest odzwierciedleniem ich zjednoczenia z Chrystu-
sem i mi∏oÊç m∏odych do Chrystusa. Byli oni „braçmi” tak˝e i dlatego, poniewa˝
wszyscy, nauczajàcy i uczniowie, powinni byç uczniami jednego Nauczyciela — Je-
zusa (por. Mt 2, 8.10).

W epoce, gdy dzieci ubogich rodzin by∏y pozostawione same sobie na ulicy i ∏atwo
stawa∏y si´ ∏upem z∏a, Âwi´ty g∏osi∏, ˝e „g∏ównym owocem, jakiego nale˝y oczekiwaç
od instytucji szkó∏ chrzeÊcijaƒskich, jest uprzedzenie nieporzàdków i zabezpieczanie
przed ich zgubnymi nast´pstwami”1. Majàc to na wzgl´dzie szko∏a — w rozumieniu
Êw. Jana Baptysty — nie mog∏a tolerowaç przeci´tnych nauczycieli pilnujàcych tylko
w∏asnego interesu, bez umi∏owania swego zawodu i zapatrzonych tylko w nauk´, któ-
rzy nie byliby równoczeÊnie Êwi´tymi, „Waszym obowiàzkiem jest — jak to cz´sto po-
wtarza∏ swoim synom — zwracaç si´ ka˝dego dnia do Boga na modlitwie, aby odeƒ
dowiedzieç si´ tego, czego si´ powinno nauczaç; nast´pnie zaÊ zwracajcie si´ do
uczniów dostosowujàc si´ do ich zdolnoÊci, aby ich pouczaç o tym, co Bóg wam po-
wiedzia∏ dla ich po˝ytku — i to zarówno na modlitwie, jak i w lekturze Êwi´tych
ksiàg”2. Dzi´ki takiemu rozumieniu szko∏y „chrzeÊcijaƒskiej” uczeƒ otrzymywa∏ mo-
tyw i pomoc do odnalezienia oÊrodka zespalajàcego w jednoÊç ró˝ne dyscypliny szkol-
ne, w miar´ jak je sobie przyswaja∏. Tym oÊrodkiem jednoczàcym by∏ Chrystus, które-
go przedstawiono w ciàg∏ej i codziennej katechezie.

Aby móc autentycznie i szczerze sprostaç wymogom takiej koncepcji szko∏y, brat,
który poÊwi´ca swe ˝ycie tak bardzo wznios∏emu i zas∏ugujàcemu zadaniu wychowa-
nia i formacji m∏odzie˝y, b´dzie sam odczuwa∏ potrzeb´ modlitwy, czujnoÊci i dobre-
go przyk∏adu. B´dzie on o˝ywiony g∏´bokim duchem wiary3; b´dzie przekszta∏ca∏ swo-
je nauczanie w ciàg∏à katechez´, tzn. w drog´ wiary, którà on b´dzie chodzi∏ ka˝dego
dnia wspólnie ze swoimi wychowankami poprzez s∏owo i przyk∏ad w∏asnego ˝ycia. W
ten sposób b´dzie spe∏nia∏ w KoÊciele w∏asnà pos∏ug´, jak to nazywa∏ Êw. Jan Bapty-
sta de la Salle. „Patrzcie na wasze zaj´cie jako na jedno z najwa˝niejszych i wznio-
Êlejszych w KoÊciele, poniewa˝ jest najodpowiedniejszym Êrodkiem do podtrzymania
KoÊcio∏a, tworzàc dlaƒ solidny fundament”; a to si´ dokonuje dzi´ki chrzeÊcijaƒskie-

1 S. Jean-Baptiste de la Salle, Règles communes, I, 6.
2 Tam˝e, Méditation 198 pour le temps de la retraite.
3 Por. Règles, II.
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mu wychowaniu m∏odzie˝y4. Szczególny Êlub b´dzie te˝ znamionowa∏ Brata Szkó∏
ChrzeÊcijaƒskich, a mianowicie Êlub bezp∏atnego nauczania ubogich.

˚ycz´ wam, aby obchody trzechsetlecia sta∏y si´ dla was wszystkich, umi∏owaniem
Braci Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich uprzywilejowanà okazjà do refleksji nad wymogami wa-
szego powo∏ania.

Pierwszym wymaganiem jest wiernoÊç charyzmatowi Za∏o˝yciela; aktualnoÊç tego
charyzmatu, nowoczesnoÊç i wartoÊç stajà si´ jeszcze bardziej widoczne w tym okre-
sie, gdy szko∏a „katolicka” musi proklamowaç i umacniaç — a niekiedy nawet broniç
— swojej wolnoÊci, godnoÊci, swoich celów i dzia∏alnoÊci, a nawet walczyç o swoje ist-
nienie (por. Gravissimum educationis, 8; Gaudium et spes, 61-62).

WiernoÊç poczàtkowemu charyzmatowi oznacza radosnà wiernoÊç zakonnemu po-
wo∏aniu, to znaczy bezwarunkowemu i absolutnemu poÊwi´ceniu si´, które uczyniliÊcie
z samych siebie dla Boga przez Êwi´te Êluby ubóstwa, czystoÊci i pos∏uszeƒstwa. Brat
Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich, co z ofiarnym entuzjazmem odpowiedzia∏ na przynaglajàce we-
zwanie Jezusa: „Pójdê za Mnà” (Mt 8, 22) — idzie ka˝dego dnia za Chrystusem ubo-
gim, który nie mia∏ gdzie sk∏oniç g∏owy (por. Mt 8, 20; ¸k 9, 58); za Chrystusem, wzo-
rem ca∏kowitego poÊwi´cenia dla królestwa niebieskiego, do którego zaprasza (Mt 19,
12); za Chrystusem pos∏usznym, który od pierwszej chwili Wcielenia og∏asza swoje ca∏-
kowite poddanie si´ woli Ojca (por. Hbr 10, 19). Za Êw. Za∏o˝ycielem brat b´dzie
przyswaja∏ ˝ycie ciàg∏ego zjednoczenia z Bogiem oraz g∏´boki sens ˝ycia przepojone-
go obecnoÊcià Bo˝à („pami´tajmy, ˝e znajdujemy si´ w Êwi´tej obecnoÊci Boga”),
a tak˝e i jego dyspozycyjnoÊci w stosunku do dzia∏ania Bo˝ego. Oby ka˝dy zakonnik
Instytutu umia∏ powtarzaç, dzieƒ po dniu, co Êw. Jan Baptysta de la Salle szepta∏
w chwili Êmierci: „Uwielbiam w ka˝dej sprawie wol´ Bo˝à w stosunku do mnie”.

Ca∏y KoÊció∏, umi∏owani bracia, ∏àczy si´ z waszà radoÊcià w trzechsetnà rocznic´
waszego za∏o˝enia i dzi´kuj´ Trójcy Âwi´tej za to, ˝e da∏a jemu oraz Êwiatu zakonnà ro-
dzin´ braci, co tak dzielnie pracowali. KoÊció∏ prosi was i b∏aga Boga, aby pozwoli∏ wam
prowadziç nadal waszà misj´ z odnowionym zapa∏em i w ca∏kowitej zgodnoÊci z paste-
rzami, których Chrystus postawi∏ nad swojà owczarnià; abyÊcie mogli wype∏niaç tak pe∏-
ne zas∏ug pos∏annictwo wychowawców i nauczycieli bardzo wielu pokoleƒ m∏odzie˝y,
która szuka prawdy i radoÊci.

Sk∏adajàc wam te ˝yczenia i wyra˝ajàc ponownie me uczucia szacunku i mi∏oÊci,
upraszam na wasz Instytut — ze wstawiennictwem NajÊwi´tszej Maryi i Êw. Jana Bab-
tysty de la Salle — obfitoÊç darów Zmartwychwsta∏ego Chrystusa i udzielam z ca∏ego
serca wam i wszystkim Braciom Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich oraz wszystkim wychowaw-
com i ich rodzinom szczególnego b∏ogos∏awieƒstwa apostolskiego, jako Êwiadectwo mo-
jej nieustajàcej ˝yczliwoÊci.

Jan Pawe∏ II, Papie˝

Z Watykanu, 13 maja 1980 r.

Nauczanie Papieskie III, 1 (1980), s. 602-605.

4 S. Jean-Babtiste de la Salle, Méditation 155, punkt 2.



LIST DO KSI¢DZA GENERA¸A EGIDIO VIGANO, PRZE¸O˚ONEGO
GENERALNEGO TOWARZYSTWA ÂW. FRANCISZKA SALEZEGO W SETNÑ

ROCZNIC¢ ÂMIERCI ÂW. JANA BOSCO.

Do umi∏owanego Syna Egidio Viganò, Prze∏o˝onego Generalnego Towarzystwa
Salezjaƒskiego, w 100. rocznic´ Êmierci Êw. Jana Bosco.

Drogi Synu, pozdrowienie i apostolskie b∏ogos∏awieƒstwo.

1. Umi∏owane Towarzystwo Salezjaƒskie przygotowuje si´ przez stosowne inicjatywy
do uczczenia setnej rocznicy Êmierci Êw. Jana Bosco, ojca i nauczyciele m∏odzie˝y.
Korzystajàc z tej okazji, chc´ zatem raz jeszcze rozwa˝yç problem m∏odzie˝y
i zastanowiç si´ nad odpowiedzialnoÊcià KoÊcio∏a za przygotowanie jej do wejÊcia
w przysz∏oÊç.

KoÊció∏ bardzo mi∏uje m∏odzie˝: zawsze, a zw∏aszcza w obecnym okresie,
poprzedzajàcym bliski ju˝ Rok 2000, czuje si´ wezwany przez swego Pana do tego, by
patrzeç na nià ze szczególnà mi∏oÊcià i nadziejà, uznajàc wychowanie jej za jedno ze
swych g∏ównych zadaƒ duszpasterskich.

Sobór Watykaƒski II stwierdzi∏ jasno, ˝e „dziÊ rodzaj ludzki prze˝ywa nowy okres
swojej historii”1 i uzna∏, ˝e podejmuje si´ „odpowiednie wysi∏ki celem wi´kszego
doskonalenia pracy wychowawczej”2. W okresie g∏´bokich przemian kulturowych
KoÊció∏ z troskà dostrzega naglàcà potrzeb´ przezwyci´˝enia dramatu g∏´bokiego
rozdêwi´ku mi´dzy Ewangelià a kulturà3, który pomniejsza znaczenie zbawczego
or´dzia Chrystusa i spycha je na margines.

W przemówieniu wyg∏oszonym w UNESCO mia∏em okazj´ stwierdziç, i˝ „nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam cz∏owiek
duchowo dojrza∏y — czyli cz∏owiek w pe∏ni wychowany, zdolny wychowywaç samego
siebie i drugich”4 i zwróci∏em uwag´ na wyst´pujàcà w wychowaniu tendencj´ do
„jednostronnego przesuni´cia w kierunku samego wykszta∏cenia”, co w nast´pstwie
manipulacji mo˝e prowadziç do „ca∏kowitej alienacji wychowania”5. Przypomnia∏em
zatem, ˝e „pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i ka˝dej zarazem
kultury jest wychowanie. W wychowaniu bowiem chodzi w∏aÊnie o to, a˝eby cz∏owiek
stawa∏ si´ coraz bardziej cz∏owiekiem — o to, a˝eby bardziej »by∏«, a nie tylko wi´cej
»mia∏« — a˝eby wi´c poprzez wszystko co »ma«, co »posiada«, umia∏ bardziej i pe∏niej
byç cz∏owiekiem”6.

1 Konstytucja duszpasterska o KoÊciele w Êwiecie wspóczesnym Gaudium et spes, 4.
2 Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis, Wst´p.
3 Por. Pawe∏ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975), 20.
4 Przemówienie w UNESCO (2 czerwca 1980), 12.
5 Tam˝e, 13.
6 Tam˝e, 11.
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W licznych spotkaniach z m∏odzie˝à ró˝nych kontynentów, w or´dziach, z jakimi
do niej si´ zwraca∏em, a szczególnie w LiÊcie, który w roku 1985 skierowa∏em „Do
m∏odych ca∏ego Êwiata”, wyrazi∏em g∏´bokie przekonanie, ˝e z nià w∏aÊnie jest i musi
byç KoÊció∏7.

Do tych myÊli pragn´ nawiàzaç z okazji obchodów setnej rocznicy dies natalis
(„narodzin dla nieba”) wielkiego syna KoÊcio∏a, Êwi´tego kap∏ana Jana Bosco, którego
mój poprzednik Pius XI nie zawaha∏ si´ nazwaç educator princeps („ksià˝´
wychowawców”)8.

Ta podnios∏a rocznica stanowi okazj´ do wymiany myÊli nie tylko z tobà, z twoimi
wspó∏braçmi i cz∏onkami Rodziny Salezjaƒskiej, ale tak˝e z m∏odzie˝à, która jest
odbiorcà wychowawczego pos∏annictwa, z chrzeÊcijaƒskimi wychowawcami
i z rodzicami, powo∏anymi do pe∏nienia tak szlachetnej pos∏ugi ludzkiej i koÊcielnej. Mi∏o
mi równie˝ podkreÊliç, ˝e to „wspomnienie” Âwi´tego zbiega si´ z Rokiem Maryjnym,
który kieruje naszà myÊl ku „Tej, która zawierzy∏a”: we wspania∏omyÊlnym „tak” Jej
wiary odkrywamy ˝ywotne êród∏o dzie∏a wychowawczego9 najpierw jako Matki Jezusa,
a nast´pnie jako Matki KoÊcio∏a i Wspomo˝ycielki wszystkich ChrzeÊcijan.

I. Âw. Jan Bosco — przyjaciel m∏odzie˝y

2. Jan Bosco zmar∏ w Turynie 31 stycznia 1888 roku. W ciàgu prawie 73 lat swego ˝ycia
by∏ on Êwiadkiem g∏´bokich i z∏o˝onych przemian politycznych, spo∏ecznych
i kulturalnych: ruchów rewolucyjnych, wojen i masowej migracji ludnoÊci wiejskiej do
miast. Wszystko to wycisn´∏o pi´tno na warunkach ˝ycia ludnoÊci, zw∏aszcza warstw
najubo˝szych. St∏oczeni na peryferiach miast ludzie ubodzy, a szczególnie m∏odzi,
stajà si´ przedmiotem wyzysku lub padajà ofiarà bezrobocia: w okresie ich intensywnego
rozwoju osobowego, moralnego, religijnego i zawodowego sà pozbawieni nale˝ytego
kierownictwa, a cz´sto zupe∏nie opuszczeni. Wra˝liwi na wszelkie przemiany m∏odzi
ludzie czujà si´ niepewni i zagubieni. Tradycyjny sposób wychowania staje si´ wobec
wyobcowanych rzesz bezradny; nowym potrzebom usi∏ujà zaradziç ró˝nego rodzaju
filantropi, wychowawcy, duchowni. Swojà wyraênie chrzeÊcijaƒskà inspiracjà, odwa˝nà
inicjatywà, szybkim i pr´˝nym rozwojem prowadzonego dzie∏a wyró˝nia si´ wÊród nich
w Turynie ksiàdz Bosco.

3. Czu∏ on, ˝e otrzyma∏ specjalne powo∏anie i ˝e w realizacji swego pos∏annictwa by∏
jakby prowadzony za r´k´ przez Boga oraz wspierany przez macierzyƒskie
wstawiennictwo NajÊwi´tszej Maryi Panny. Jego odpowiedê na to wezwanie by∏a taka,
˝e KoÊció∏ oficjalnie ukaza∏ go wiernym jako wzór Êwi´toÊci. Kiedy w uroczystoÊç
Zmartwychwstania Paƒskiego 1934 roku, na zakoƒczeniu Jubileuszu Odkupienia, mój
Poprzednik, nieod˝a∏owanej pami´ci Pius XI zaliczy∏ go w poczet Êwi´tych, wyg∏osi∏
na jego czeÊç pami´tnà mow´ pochwalnà.

Janek Bosco, wczeÊnie osierocony przez ojca, wychowywany z wielkà ludzkà
i chrzeÊcijaƒskà wra˝liwoÊcià przez matk´, zosta∏ przez OpatrznoÊç obdarzony

7 List do m∏odych ca∏ego Êwiata (31 marca 1985).
8 Pius XI, Dekret Geminata laetitia (1 kwietnia 1934): AAS 27 (1935, s. 285).
9 Por. Encyklika Redemptoris Mater (25 maja 1987), 12-19.
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przymiotami, dzi´ki którym od wczesnych lat sta∏ si´ wielkodusznym i troskliwym
przyjacielem swoich rówieÊników. Ju˝ jego lata m∏odzieƒcze stanowià zapowiedê
niezwyk∏ego pos∏annictwa wychowawczego. W Turynie, mieÊcie b´dàcym w pe∏ni
rozkwitu, jako kap∏an nawiàzuje bezpoÊredni kontakt z m∏odymi wi´êniami i zapoznaje
si´ z innymi dramatycznymi sytuacjami ludzkimi.

Obdarzony szczególnym poczuciem rzeczywistoÊci, b´dàc jednoczeÊnie znawcà
historii KoÊcio∏a, dzi´ki znajomoÊci ówczesnej sytuacji oraz na podstawie doÊwiadczenia
innych aposto∏ów, szczególnie Êw. Filipa Nereusza i Êw. Karola Boromeusza, tworzy
ide´ Oratorium. Idea ta jest mu szczególnie droga: Oratorium b´dzie wyznacznikiem
ca∏ej jego dzia∏alnoÊci, b´dzie je kszta∏towa∏ stosownie do swej oryginalnej wizji,
przystosowujàc je do Êrodowiska, do swoich ch∏opców i do ich potrzeb. Jako g∏ównego
patrona i wzór dla wspó∏pracowników obiera Êw. Franciszka Salezego, m´˝a niezwyk∏ej
gorliwoÊci i ogromnej ludzkiej dobroci, którà ten Êwi´ty przejawia∏ nade wszystko
w ∏agodnoÊci post´powania.

4. Dzie∏o Oratoriów zosta∏o rozpocz´te w 1841 roku od „prostej katechezy”, aby
stopniowo si´ rozszerzyç, odpowiadajàc na wymogi i naglàce sytuacje i przybraç formy
schroniska dla bezdomnych, warsztatów, szkó∏ zawodowych uczàcych pracy oraz
samodzielnego i uczciwego zarabiania na ˝ycie, szkó∏ typu humanistycznego, otwartych
na idea∏ powo∏aniowy, dobrej prasy, ró˝nego rodzaju inicjatywy i metod rozrywki
odpowiadajàcych epoce (teatr, orkiestra, Êpiew, jesienne wycieczki).

Trafne sformu∏owanie: „Wystarczy, ˝e jesteÊcie m∏odzi, abym was bardzo kocha∏”10

jest has∏em, które streszcza g∏ówne za∏o˝enia wychowawcze Âwi´tego: „Przyrzek∏em
Bogu, ˝e moje ˝ycie a˝ do ostatniego tchnienia b´dzie dla moich biednych ch∏opców”11.
I rzeczywiÊcie, rozwija on dla nich zdumiewajàcà dzia∏alnoÊç poprzez s∏owo, pisma,
instytucje, podró˝e, spotkania z osobistoÊciami cywilnymi i koÊcielnymi; m∏odym
przede wszystkim okazuje troskliwà uwag´, która skupiajàc si´ na ich osobach, ma im
pozwoliç w tej ojcowskiej mi∏oÊci dostrzec znaki mi∏oÊci wy˝szej.

Energia jego mi∏oÊci przybiera wymiary uniwersalne i ka˝e mu przyjàç wezwanie
narodów odleg∏ych, wezwanie na misje za oceanem w celu ewangelizacji, którà zawsze
∏àczy∏ z autentycznym dzie∏em promocji ludzkiej.

Wedle tych samych kryteriów i w tym samym duchu szuka równie˝ rozwiàzania
problemów m∏odzie˝y ˝eƒskiej. Bóg stawia u jego boku wspó∏za∏o˝ycielk´: Êw. Mari´
Dominik´ Mazzarello wraz z grupà m∏odych wspó∏pracownic, ju˝ wczeÊniej
zaanga˝owanych na terenie parafii w formacj´ chrzeÊcijaƒskà dziewczàt. Jego pasja
wychowawcza pociàga innych wspó∏pracowników: m´˝czyzn i niewiasty — „osoby
konsekrowane” sk∏adajàce Êluby, „pomocników” skupiajàcych si´ wokó∏ tych samych
idea∏ów pedagogicznych i apostolskich w stowarzyszenie, a tak˝e „by∏ych
wychowanków”, których zach´ca do apostolstwa i propagowania takiego wychowania,
jakie sami otrzymali.

5. Ten wielki duch inicjatywy jest owocem g∏´bokiego ˝ycia wewn´trznego. Jako
Êwi´tego stawia si´ go, z ca∏à w∏aÊciwà mu oryginalnoÊcià, w szeregu wielkich
Za∏o˝ycieli Instytutów Zakonnych w KoÊciele. Wyró˝nia si´ wieloma cechami: jest

10 Il Giovane Proveduto, Turyn 1847, s. 7.
11 Memorie biografiche di S. Giovanni Bosco, t, 18, Turyn 1937, s. 258.
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twórcà prawdziwej szko∏y nowej i pociàgajàcej duchowoÊci apostolskiej, szerzycielem
szczególnego nabo˝eƒstwa do Maryi Wspomo˝ycielki Wiernych i Matki KoÊcio∏a; jest
przyk∏adem lojalnego i odwa˝nego rozumienia spraw koÊcielnych, które przejawia∏
w delikatnym poÊredniczeniu w trudnych wówczas stosunkach mi´dzy KoÊcio∏em
i paƒstwem; jest realistycznym i praktycznym aposto∏em, otwartym na zdobycie nowych
odkryç; jest gorliwym organizatorem misji w rozumieniu prawdziwie katolickim; jest,
i to w sposób najznakomitszy, przyk∏adem umi∏owania m∏odzie˝y, zw∏aszcza ubogiej,
dla dobra KoÊcio∏a i spo∏eczeƒstwa; jest mistrzem skutecznego i genialnego sposobu
wychowania, którego nale˝y strzec jak cennego daru i który trzeba rozwijaç.

W tym liÊcie pragn´ podkreÊliç przede wszystkim to, ˝e ksiàdz Bosco osiàgnà∏
swojà osobistà Êwi´toÊç poprzez dzia∏alnoÊç wychowawczà, prze˝ywanà z gorliwoÊcià
i zapa∏em apostolskim, i ˝e jednoczeÊnie potrafi∏ ukazaç Êwi´toÊç jako konkretny cel
swojej pedagogii. W∏aÊnie owa wzajemna wymiana pomi´dzy „wychowaniem”
i „Êwi´toÊcià” jest cechà wyró˝niajàcà jego postaç: ksiàdz Bosco jest „Êwi´tym
wychowawcà”; jako „Êwi´toÊci wzorzec” obra∏ on Êw. Franciszka Salezego, by∏ uczniem
„Êwi´tego mistrza duchowoÊci” — Józefa Cafasso i wÊród swoich ch∏opców potrafi∏
ukszta∏towaç „Êwi´tego wychowanka” — Dominika Savio.

II. Profetyczne or´dzie Êw. Jana Bosco — wychowawcy

6. Sytuacja m∏odzie˝y w dzisiejszym Êwiecie, sto lat po Êmierci Êw. Jana Bosco, zmieni∏a
si´ bardzo. Wychowawcy i duszpasterze dobrze wiedzà, ˝e jest ona wielostronnie
uwarunkowana i posiada wiele aspektów. Mimo to jednak tak˝e dziÊ pozostajà aktualne
te problemy, wobec których od poczàtku swej dzia∏alnoÊci stawa∏ ksiàdz Bosco i które
stara∏ si´ rozpoznaç i rozwiàzaç. Kim sà m∏odzi? Czego chcà? Do czego dà˝à? Jakie majà
potrzeby? Sà to problemy — tak wówczas, jak i dzisiaj — trudne, lecz nieuniknione,
którym ka˝dy wychowawca musi stawiç czo∏o.

I dzisiaj nie brak wÊród m∏odzie˝y na ca∏ym Êwiecie grup prawdziwie wra˝liwych
na duchowe wartoÊci, pragnàcych pomocy i oparcia w procesie dojrzewania ich
osobowoÊci. Z drugiej zaÊ strony widzimy, ˝e m∏odzie˝ jest wystawiona na
oddzia∏ywanie i uwarunkowania negatywne, owoc ró˝nych poglàdów ideologicznych.
Uwa˝ny wychowawca potrafi rozpoznaç konkretnà sytuacj´ m∏odzie˝y i b´dzie umia∏
reagowaç z niezawodnà kompetencjà i dalekowzrocznà roztropnoÊcià.

7. Wie on, ˝e w tym dzia∏aniu towarzyszy mu, wspiera go, pobudza i oÊwieca
wychowawcza tradycja KoÊcio∏a.

KoÊció∏, „znawca spraw ludzkich”, Êwiadomy, ˝e jest ludem, którego wed∏ug
wyraênej nauki Pisma Âwi´tego sam Bóg jest ojcem i wychowawcà (por. Pwt 1, 31; 8,
5; 31, 10-12; Oz1, 1-4; Iz 1, 3; Jr 3, 14-15; Prz 3, 11-12; Hbr 12, 5-11; Ap 3, 19), ma
s∏uszne prawo uwa˝aç, ˝e jest tak˝e „kompetentny w dziedzinie wychowania”.
Potwierdza to d∏uga i chwalebna, liczàca 2000 lat historia „pisana” przez rodziców
i rodziny, kap∏anów i Êwieckich, przez m´˝czyzn i kobiety, instytucje zakonne i ruchy
koÊcielne, które wykonujàc zgodnie z w∏asnym charyzmatem prac´ wychowawczà,
przed∏u˝ajà dzie∏o boskiego wychowania, osiàgajàcego swój szczyt w Jezusie
Chrystusie. Dzi´ki pracy wielu wychowawców i duszpasterzy oraz licznych zgromadzeƒ
i instytutów zakonnych — twórców instytucji o nieocenionych wartoÊciach ludzkich
i kulturalnych, historia KoÊcio∏a uto˝samia si´ w niema∏ej cz´Êci z historià wychowania
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ludów. RzeczywiÊcie dla KoÊcio∏a — jak stwierdzi∏ Sobór Watykaƒski II — dzia∏alnoÊç
wychowawcza jest wype∏nieniem „nakazu otrzymanego od boskiego Za∏o˝yciela,
a mianowicie nakazu obwieszczania tajemnicy zbawienia wszystkim ludziom
i odnawiania wszystkiego w Chrystusie”12.

8. Czcigodnej pami´ci Papie˝ Pawe∏ VI, mówiàc o dzia∏alnoÊci zakonników
i podkreÊlajàc ich inicjatywy stwierdzi∏, ˝e „ich apostolstwo cz´sto odznacza si´
pomys∏owoÊcià i oryginalnoÊcià, które wzbudzajà podziw”13. Gdy chodzi o ksi´dza
Bosco, za∏o˝yciela wielkiej rodziny duchowej, mo˝na powiedzieç, ˝e charakterystyczny
rys jego „genialnoÊci” wià˝e si´ z praktykà wychowawczà, którà on sam nazwa∏
„systemem prewencyjnym”. Jest to w jakiÊ sposób synteza jego myÊli pedagogicznej
i profetyczne or´dzie pozostawione przez niego duchowym synom oraz ca∏emu
KoÊcio∏owi, wzbudzajàce jednoczeÊnie zainteresowanie i uznanie uczonych pedagogów.

U˝ywany przez Êwi´tego termin „prewencyjny” nale˝y pojmowaç nie tyle w sensie
dos∏ownym, ale raczej jako okreÊlenie bogactwa cech charakterystycznych, w∏aÊciwych
jego sztuce wychowawczej. PodkreÊla on przede wszystkim wol´ zapobiegania
powstawaniu negatywnych doÊwiadczeƒ, które mog∏yby os∏abiç zapa∏ m∏odego
cz∏owieka lub naraziç go na d∏ugi i mozolne odrabianie strat.

OkreÊlenie to zawiera tak˝e prze˝yte ze szczególnym nat´˝eniem g∏´bokie intuicje,
ÊciÊle okreÊlone wybory i kryteria metodologiczne, takie jak sztuka wychowania
pozytywnego, ukazujàca dobro w∏aÊciwych i anga˝ujàcych doÊwiadczeƒ, urzekajàcych
szlachetnoÊcià i pi´knem; sztuka pomagania m∏odym w „wewn´trznym wzrastaniu”
przez rozbudzanie ich wewn´trznej wolnoÊci oraz przezwyci´˝anie zewn´trznych
uwarunkowaƒ i formalizmów; sztuka pozyskiwania m∏odzieƒczych serc, by z radoÊcià
i zadowoleniem zapalaç je do dobra, prostujàc wypaczenia i przysposabiajàc je do
przysz∏ych zadaƒ poprzez rzetelnà prac´ nad charakterem.

OczywiÊcie, taki system wymaga od wychowawcy przeÊwiadczenia, ˝e w ka˝dym
m∏odym cz∏owieku, nawet jeÊli wywodzi si´ z marginesu spo∏ecznego lub jest
wykolejony, tkwià zadatki dobra, które — gdy sà odpowiednio rozbudzane — mogà
wprowadzaç na drog´ wiary i uczciwego ˝ycia.

Dlatego wypada choçby pokrótce zatrzymaç si´ na tym, co w opatrzonej harmonii
ze S∏owem Bo˝ym stanowi jeden z najbardziej znamiennych aspektów pedagogii
Âwi´tego.

9. Jako cz∏owiek, który oddawa∏ si´ wielostronnej i niezmordowanej dzia∏alnoÊci,
ksiàdz Bosco najskuteczniej uczy swoim ˝yciem, tak dalece, ˝e ju˝ przez ludzi mu
wspó∏czesnych by∏ uznawany za znakomitego wychowawc´. Nieliczne stronice, na
których utrwali∏ swoje doÊwiadczenia wychowawcze14, nabierajà pe∏nego znaczenia
jedynie w kontekÊcie ca∏ego d∏ugiego i bogatego doÊwiadczenia, które zdoby∏ ˝yjàc
wÊród m∏odzie˝y.

Wed∏ug niego, wychowanie wymaga szczególnej postawy wychowawcy ca∏ego
zespo∏u sposobów i poczynaƒ, opartych na przekonaniach p∏ynàcych z rozumu i wiary,

12 Gravissimum educationis, Wst´p.
13 Evangelii nuntiandi, 69.
14 Por. Il Sistema Preventivo, w: Regolamento per le case della Società S. Francesco di Sales, Turyn 1987, w: Giovanni

Bosco, Scritti pedagogici e spirituali (praca zbiorowa), LAS, Rzym 1987, s. 192 n.
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które kierujà dzia∏aniem wychowawczym. W centrum tej wizji znajduje si´ „pasterska
mi∏oÊç”, o której tak mówi: „Praktyka systemu prewencyjnego bez reszty opiera si´ na
s∏owach Êw. Paw∏a: Mi∏oÊç ∏askawa jest, cierpliwa jest, wszystko znosi, wszystko
przetrzyma”15. Ona to usposabia do mi∏owania m∏odego cz∏owieka bez wzgl´du na stan,
w jakim si´ znajduje, by doprowadziç go do pe∏ni cz∏owieczeƒstwa objawionej
w Chrystusie, by daç mu ÊwiadomoÊç i mo˝noÊç ˝ycia jako uczciwy obywatel, jako
dziecko Bo˝e. Mi∏oÊç pozwala dostrzec i zasila te energie, które Âwi´ty streszcza,
w s∏awnym trójmianie: „Rozum, religia i dobroç”16.

10. Termin „rozum” podkreÊla zgodnie z autentycznà wizjà chrzeÊcijaƒskiego
humanizmu godnoÊç osoby, sumienia, natury ludzkiej, kultury, Êwiata pracy, ˝ycia
spo∏ecznego, czyli ca∏ego zespo∏u wartoÊci, które niejako stanowià niezb´dne
wyposa˝enie cz∏owieka w jego ˝yciu rodzinnym, obywatelskim i politycznym. W
Encyklice Redemptor hominis przypomnia∏em, ˝e: „Jezus Chrystus jest zasadniczà
drogà KoÊcio∏a (...) która prowadzi od Chrystusa do cz∏owieka”17.

Trzeba podkreÊliç ten znamienny fakt, ˝e ju˝ ponad sto lat temu ksiàdz Bosco
przywiàzywa∏ wielkà wag´ do ludzkich aspektów i historycznych uwarunkowaƒ
jednostki: do jej wolnoÊci, przygotowania do ˝ycia i zawodu, do podejmowania
odpowiedzialnych obowiàzków cywilnych w duchu radoÊci i i wielkodusznej troski
o bliêniego. Te cele ujmowa∏ w s∏owa wyraziste i proste: „radoÊç”, „pobo˝noÊç”,
„roztropnoÊç”, „praca”, „humanizm”. Jego idea∏ wychowawczy odznacza∏ si´
umiarkowaniem i realizmem.

W jego za∏o˝eniach wychowawczych ∏àczà si´ z powodzeniem trwa∏oÊç tego, co
istotne, z przypadkowoÊcià tego, co historyczne, tradycyjne z nowym. Âwi´ty stawia
przed m∏odzie˝à program prosty i zarazem wymagajàcy, który streszcza si´ w trafnym
i sugestywnym sformu∏owaniu: uczciwy obywatel, bo dobry chrzeÊcijanin.

Streszczajàc: „rozum”, kategoria, którà ksiàdz Bosco pojmuje jako dar Bo˝y i jako
niezbywalne zadanie stojàce przed wychowawcà, wskazuje wartoÊci dobra oraz cele do
osiàgni´cia, a tak˝e sposoby i Êrodki, jakie nale˝y zastosowaç. „Rozum” anga˝uje
m∏odych do uczestniczenia w wartoÊciach poznanych i zaakceptowanych. Ksiàdz Bosco
u˝ywa tak˝e poj´cia „rozumnoÊç”, by okreÊliç niezb´dnà przestrzeƒ wyrozumia∏oÊci,
dialogu, niezmàconej cierpliwoÊci, jakiej potrzebuje trud pos∏ugiwania si´ rozumem.

Wszystko to oczywiÊcie wymaga dziÊ naÊwietlenia przez wspó∏czesnà antropologi´
integralnà, wolnà od ideologicznych uproszczeƒ. Wspó∏czesny wychowawca musi
umieç uwa˝nie odczytywaç znaki czasu, by móc dostrzec pojawiajàce si´ wartoÊci, które
pociàgajà m∏odzie˝, takie jak; pokój, wolnoÊç, sprawiedliwoÊç, promocja kobiety,
solidarnoÊç, post´p, ochrona Êrodowiska.

11. Drugi termin, „religia” — wskazuje, ˝e pedagogia ksi´dza Bosco jest w swej istocie
transcendentna, poniewa˝ jego ostatecznym celem wychowawczym jest ukszta∏towanie
cz∏owieka wierzàcego. W jego rozumieniu cz∏owiek uformowany i dojrza∏y to wierzàcy
obywatel, taki, który swoje ˝ycie koncentruje wokó∏ obwieszczonego przez Jezusa

15 Tam˝e, s. 194-195.
16 Por Il Sistema Preventivo, w: Giovanni Bosco, Scritti pedagogici e spirituali, s. 166.
17 Encyklika Redemptor hominis (4 marca 1979), 13.
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Chrystusa idea∏u cz∏owieka nowego i który odwa˝nie wyznaje swoje przekonania
religijne.

Nie chodzi — jak widaç — o jakàÊ religi´ spekulatywnà i abstrakcyjnà, lecz o wiar´
˝ywà, zakorzenionà w rzeczywistoÊci, opartà na obecnoÊci i na komunii, na s∏uchaniu
i uleg∏oÊci ∏asce. Ksiàdz Bosco zwyk∏ mawiaç: „filarami dzie∏a wychowania”18 sà
Eucharystia, Pokuta, nabo˝eƒstwo do Matki Bo˝ej, mi∏oÊç do KoÊcio∏a i jego pasterzy.
Wychowanie wed∏ug niego to droga modlitwy, liturgii, ˝ycia sakramentalnego,
kierownictwa duchowego: a dla niektórych — pójÊcie za g∏osem powo∏ania do ˝ycia
konsekrowanego (ilu˝ to kap∏anów i zakonników uformowa∏o si´ w domach Âwi´tego),
dla wszystkich zaÊ — perspektywa Êwi´toÊci i dà˝enie do niej.

Ksiàdz Bosco to kap∏an gorliwy, który wszystko, co otrzymuje, co daje, czym ˝yje,
odnosi do zasad objawionych.

Ten aspekt religijnej transcendencji, podstawa metody wychowawczej ksi´dza
Bosco, nie tylko daje si´ stosowaç w ka˝dej kulturze, lecz mo˝e okazaç si´ owocny tak˝e
w religiach niechrzeÊcijaƒskich.

12. I wreszcie, wed∏ug porzàdku metodologicznego — „dobroç” (amorevolezza).
Chodzi tu o codziennà postaw´, która nie jest ani zwyk∏à mi∏oÊcià ludzkà, ani te˝ samà
mi∏oÊcià nadprzyrodzonà. Jest to rzeczywistoÊç z∏o˝ona, która zak∏ada dyspozycyjnoÊç,
zdrowe zasady i odpowiedni sposób post´powania.

„Dobroç” czyni z wychowawcy osob´ bez reszty oddanà dobru wychowanków,
przebywajàcà wÊród nich, gotowà do poÊwi´ceƒ i trudów zwiàzanych z jej misjà.
Wszystko to wymaga prawdziwego bycia do dyspozycji m∏odzie˝y, szczerej ˝yczliwoÊci
i umiej´tnoÊci dialogu. Charakterystyczne i bardzo wymowne jest stwierdzenie
Âwi´tego: „Tu z wami czuj´ si´ dobrze, moje ˝ycie — to przebywanie wÊród was”19.
Z g∏´bokim wyczuciem wyjaÊnia on: wa˝nà jest rzeczà, „aby nie tylko m∏odzie˝ kochaç,
ale ˝eby ona sama pozna∏a, ˝e jest kochana”20.

Prawdziwy wychowawca uczestniczy wi´c w ˝yciu m∏odzie˝y, interesuje si´ jej
problemami, stara si´ poznaç jej zapatrywania, uczestniczy w jej ˝yciu sportowym
i kulturalnym, w jej rozmowach; jako dojrza∏y i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje
dobre cele i drogi do ich osiàgni´cia, jest gotów wyjaÊniaç problemy i wskazywaç
kryteria, by z roztropnoÊcià i ˝yczliwà stanowczoÊcià poprawiaç oceny i post´powanie
zas∏ugujàce na nagan´. W takim klimacie „pedagogicznej obecnoÊci” wychowawca nie
jest uwa˝any za „prze∏o˝onego”, lecz za „ojca, brata i przyjaciela”21.

W tym uj´ciu uprzywilejowane miejsce zajmujà przede wszystkim relacje osobowe.
Na okreÊlenie poprawnej relacji pomi´dzy wychowawcami i wychowankami ksiàdz
Bosco lubi∏ u˝ywaç terminu familiarita (za˝y∏oÊç, przyjaêƒ). D∏ugoletnie doÊwiadczenie
przekona∏o go, ˝e bez tej za˝y∏oÊci nie mo˝na okazaç mi∏oÊci, a bez tego trudno
o wzbudzenie zaufania, które jest niezb´dnym warunkiem skutecznoÊci pracy
wychowawczej. Ogó∏ celów, które nale˝y osiàgnàç, program, wskazania metodologiczne
stajà si´ konkretne, jeÊli sà nacechowane szczerym „duchem rodzinnym”, tzn. jeÊli
b´dà prze˝ywane w Êrodowisku radosnym, pogodnym i mobilizujàcym.

18 Por. Giovanni bosco, Scritti pedagogici e spirituali, dz. cyt., s. 168.
19 Memorie biografiche di S. Giovanni Bosco, t. 4, s. 654
20 List z Rzymu, 1884, w: Giovanni Bosco, Scritti pedagogici e spirituali, dz. cyt., s. 294.
21 Tam˝e, s. 296.
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W zwiàzku z tym warto przynajmniej przypomnieç, jak wiele dawa∏ Âwi´ty
miejsca momentom rekreacji, z jakà powaga traktowa∏ sport, muzyk´, teatr, albo —
jak zwyk∏ by mówiç — podwórko. W∏aÊnie w takich sytuacjach przenikliwy
wychowawca potrafi delikatnie i skutecznie oddzia∏ywaç na trwa∏oÊç i klimat
przyjaêni, w jakim to wszystko si´ odbywa22. Spotkanie, a˝eby mia∏o znaczenie
wychowawcze, wymaga sta∏ej, g∏´bokiej uwagi, która umo˝liwia osobiste poznanie
poszczególnych osób, a tak˝e wszystkich uwarunkowaƒ kulturowych ca∏ej grupy.
Chodzi tu o rozumnà, ˝yczliwà uwag´, która pozwoli odczytaç pragnienia, sposoby
wartoÊciowania, uwarunkowania, sytuacje ˝yciowe, wzorce Êrodowiskowe, napi´cia,
˝àdania i zbiorowe postulaty. Chodzi te˝ o to, by dostrzegaç pilnà potrzeb´ formacji
sumienia, zmys∏u rodzinnego, spo∏ecznego i politycznego, dojrzewania do mi∏oÊci
i chrzeÊcijaƒskiego poglàdu na p∏ciowoÊç, zdolnoÊci krytycznej oceny i w∏aÊciwej
podatnoÊci na przemiany zwiàzane z wiekiem i rozwojem umys∏owoÊci, zawsze
pami´tajàc, ˝e m∏odoÊç nie jest okresem przejÊciowym, lecz konkretnym czasem
∏aski danym dla kszta∏towania osobowoÊci.

Równie˝ dzisiaj, choç w zmienionym kontekÊcie kulturowym i kiedy mamy do
czynienia tak˝e z m∏odzie˝à niechrzeÊcijaƒskà, ta cecha stanowi jeden z wielu wa˝nych
i oryginalnych postulatów pedagogiki ksi´dza Bosco.

13. Pragn´ podkreÊliç, ˝e ukazane wy˝ej zasady pedagogiki w istocie sà nie tylko
zwiàzane z przesz∏oÊcià: po dziÊ dzieƒ urok Êwi´tego Jana Bosco, przyjaciela m∏odzie˝y,
porywa m∏odzie˝ najró˝niejszych kultur na ca∏ym Êwiecie. Niewàtpliwie jego or´dzie
pedagogiczne wymaga pog∏´bienia, przystosowania oraz umiej´tnej i odwa˝nej odnowy
ze wzgl´du na zmieniony kontekst spo∏eczny, koÊcielny i duszpasterski. B´dzie rzeczà
w∏aÊciwà uwzgl´dnienie odkryç i osiàgni´ç dokonanych w wielu dziedzinach, znaków
czasu oraz wskazaƒ Soboru Watykaƒskiego II. Jednak istota jego nauki pozostanie;
specyfika jego ducha, intuicja, jego styl i charyzmat nie tracà znaczenia, bowiem
wywodzà si´ z transcendentnej inspiracji pedagogii Boga.

Jest jeszcze jedna racja ciàg∏ej aktualnoÊci Êw. Jana Bosco. Uczy on bowiem, jak
∏àczyç trwa∏e wartoÊci Tradycji z „nowymi rozwiàzaniami”, aby twórczo stawiaç czo∏o
pilnym potrzebom i problemom: nie przestaje byç on mistrzem tak˝e w naszych trudnych
czasach, proponujàc „nowe wychowanie”, które zarazem jest i twórcze, i wierne.

„Ksiàdz Bosco powraca” (Don Bosco ritorna) — ta tradycyjna pieÊƒ Rodziny
Salezjaƒskiej wyra˝a pragnienie „powrotu ksi´dza Bosco”, aby byç wychowawcami
dochowujàcymi wiernoÊci tradycji, a równoczeÊnie — jak on — wra˝liwymi na
niezliczone potrzeby wspó∏czesne m∏odzie˝y, i aby w jego spuÊciênie odnaleêç
przes∏anki, które tak˝e dzisiaj pozwolà daç odpowiedê na jej trudnoÊci i oczekiwania.

III. Pilna potrzeba chrzeÊcijaƒskiego wychowania dzisiaj

14. KoÊció∏ poczuwa si´ do bezpoÊredniej odpowiedzialnoÊci za sprawy wychowania,
jest on bowiem zawsze obecny tam, gdzie chodzi o cz∏owieka: „cz∏owiek jest pierwszà

22 JeÊli chodzi o zwiàzki mi´dzy rozrywkà i wychowaniem, wed∏ug myÊli i praktyki Jana Bosco, wiadomo powszechnie,
˝e oratoria salezjaƒskie poÊwi´cajà wiele miejsca i czasu zaj´ciom sportowym, teatrowi, muzyce i innym inicjatywom
o charakterze zdrowotnym i formacyjno-rekreacyjnym.
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drogà, po której winien kroczyç KoÊció∏ w wype∏nianiu swojego pos∏annictwa”23. To
oczywiÊcie wymaga szczególnego umi∏owania m∏odzie˝y.

Idêmy do m∏odzie˝y: oto pierwszy i podstawowy wymóg wychowawczy. „Bóg
pos∏a∏ mnie do m∏odzie˝y” — w tym stwierdzeniu Êw. Jana Bosco dostrzegamy
podstawowy wybór jego apostolatu, skierowany do m∏odzie˝y ubogiej, pochodzàcej
z ludu, do m∏odzie˝y najbardziej nara˝onej na niebezpieczeƒstwa.

Warto przypomnieç wspania∏e s∏owa skierowane przez ksi´dza Bosco do jego
ch∏opców, które stanowià prawdziwà syntez´ jego zasadniczego wyboru apostolskiego:
„Wierzcie mi, ˝e wszystko czym jestem, jest ca∏kowicie dla was, dniem i nocà, rano
i wieczorem, w ka˝dej chwili. Nie mam innego celu, jak tylko trosk´ o wasze dobro
moralne, umys∏owe i fizyczne”24. „Dla was si´ ucz´, dla was pracuj´, dla was ˝yj´
i tak˝e dla was gotów jestem oddaç ˝ycie”25.

15. Jan Bosco doszed∏ do ca∏kowitego oddania si´ m∏odzie˝y, cz´sto poÊród
najwi´kszych trudnoÊci, dzi´ki szczególnej i g∏´bokiej mi∏oÊci, to jest dzi´ki owej
wewn´trznej mocy, która ∏àczy∏a w nim nierozerwalnie mi∏oÊç Boga i mi∏oÊç bliêniego.
W ten sposób potrafi∏ on stworzyç syntez´ dzia∏alnoÊci ewangelicznej i wychowawczej.

Jego troska o ewangelizacj´ m∏odzie˝y nie ogranicza si´ tylko do katechezy i do
liturgii, ani do tych aktów religijnych, które wymagajà wyraênego praktykowania wiary
i do niej prowadzà, lecz obejmowa∏a szerokie dziedziny ˝ycia m∏odzie˝y. By∏a ona
obecna w procesie formacji ludzkiej, Êwiadoma braków, ale zarazem pe∏na nadziei na
stopniowe dojrzewanie, bowiem s∏owo Ewangelii powinno byç zasiewane w codziennej
rzeczywistoÊci, aby m∏odzie˝ prowadziç do wielkodusznego anga˝owania si´ w ˝ycie.
Poniewa˝ m∏odzie˝ prze˝ywa okres szczególnie wa˝ny z punktu widzenia wychowania,
w ciàgu trwania procesu wychowawczego powinno jà podtrzymywaç zbawcze or´dzie
Ewangelii, a wiara winna byç czynnikiem integrujàcym i oÊwiecajàcym osobowoÊç.

Decyduje to o podj´ciu pewnych decyzji. Wychowawca musi odznaczaç si´
szczególnà wra˝liwoÊcià na wartoÊci i instytucje kulturalne, oraz pog∏´biaç znajomoÊç
nauk humanistycznych. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje stanà si´ wa˝nym
narz´dziem wspierajàcym program skutecznej ewangelizacji. Po wtóre, wychowawca
musi trzymaç si´ specyficznej drogi pedagogicznej, która z jednej strony precyzuje
dynamik´ rozwojowà ludzkich sprawnoÊci, z drugiej zaÊ kszta∏tuje w m∏odzie˝y warunki
do udzielania swobodnej i stopniowej na nià odpowiedzi.

B´dzie si´ nadto troszczy∏ o to, aby proces wychowawczy podporzàdkowaç
religijnemu celowi zbawczemu. Wszystko to wymaga nie tylko w∏àczenia w proces
wychowawczy pewnych momentów z zakresu nauczania religii i prze˝yç zwiàzanych
z kultem; stawia ˝àdania idàce daleko g∏´biej, ˝àdania udzielenia wychowankom
pomocy w otwarciu si´ na wartoÊci absolutne oraz wyjaÊniania ˝ycia i historii w Êwietle
wielkoÊci i bogactw Misterium.

16. Wychowawca, wi´c powinien mieç wyraênà ÊwiadomoÊç celu ostatecznego,
poniewa˝ w sztuce wychowania cele pe∏nià funkcj´ decydujàcà. Ich widzenie niepe∏ne

23 Por. Encyklika Redemptor hominis, 14.
24 Memorie biografiche, t. 7, s. 503.
25 Rufino Domenico, Cronache dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, Rzym, Archivio Salesiano Centrale, z. 5, s. 10.
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lub b∏´dne, bàdê te˝ zapominanie o nich jest dowodem niekompetencji i staje si´
przyczynà jednostronnoÊci i wypaczeƒ.

Cywilizacja wspó∏czesna stara si´ narzuciç cz∏owiekowi — o czym mówi∏em
w UNESCO — „szereg pozornych imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniajà
prawem rozwoju i post´pu. Tak np. na miejsce poszanowania ˝ycia — »imperatyw«
pozbywania si´ niszczenia ˝ycia; na miejsce mi∏oÊci jako odpowiedzialnej wspólnoty
osób — sum´ u˝ycia seksualnego zwolnionego od wszelkiej odpowiedzialnoÊci; na
miejsce prymatu prawdy w dzia∏aniu — »prymat« sensacji, koniunktury i doraênego
sukcesu”26.

W KoÊciele i w Êwiecie ca∏oÊciowa wizja wychowawcza, jakà wciela∏ Jan Bosco,
oznacza realistycznà pedagogi´ Êwi´toÊci. Trzeba jak najszybciej przywróciç prawdziwe
poj´cie „Êwi´toÊci”, jako elementu ˝ycia ka˝dego wierzàcego. OryginalnoÊç i Êmia∏oÊç
postulatu „Êwi´toÊci m∏odzieƒczej” jest istotnà wartoÊcià sztuki wychowawczej tego
wielkiego Âwi´tego, który s∏usznie mo˝e byç nazwany „mistrzem duchowoÊci
m∏odzie˝owej”. Jego niezwyk∏y sekret polega∏ na tym, ˝e nie zawiód∏ nigdy najg∏´bszych
pragnieƒ m∏odzie˝y (ch´ci ˝ycia, pragnienia mi∏oÊci, otwarcia duszy, radoÊci, wolnoÊci,
nastawienia ku przysz∏oÊci), a równoczeÊnie prowadzi∏ jà stopniowo i w sposób
konkretny do przekonania, ˝e tylko poprzez ˝ycie w ∏asce, to jest w przyjaêni
z Chrystusem w pe∏ni realizujà si´ autentyczne idea∏y.

Takie wychowanie wymaga dziÊ od m∏odzie˝y krytycznego sumienia, które pozwoli
jej dostrzegaç autentyczne wartoÊci i demaskowaç hegemonie ideologiczne, które
pos∏ugujàc si´ Êrodkami spo∏ecznego przekazu, przyciàgajà opini´ publicznà
i podporzàdkowujà sobie umys∏y.

17. Wychowanie, które wed∏ug systemu ksi´dza Bosco sprzyja oryginalnej
wspó∏zale˝noÊci procesów ewangelizacji i promocji ludzkiej, wymaga od serca i umys∏u
wychowawcy wyrobienia w sobie specjalnych przymiotów, takich jak wra˝liwoÊç
pedagogiczna, postawa ojcowska i zarazem macierzyƒska umiej´tnoÊç podejmowania
trudu oceny tego, co dokonuje si´ w procesie rozwoju jednostki i grupy, zgodnie
z programem formacyjnym, który ∏àczy w ˝ywotnà i rozsàdnà ca∏oÊç cele wychowawcze
i wol´ poszukiwania najbardziej odpowiednich Êrodków.

We wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie wychowawcy powinni zwracaç szczególnà
uwag´ na treÊci pedagogiczne dotyczàce cz∏owieka i spo∏eczeƒstwa, które w ciàgu
wieków okaza∏y si´ szczególnie wa˝ne, a zw∏aszcza na te z nich, które wià˝à si´ z ∏askà
i wymaganiami Ewangelii.

Mo˝e nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie by∏o nakazem ˝yciowym
i spo∏ecznym, który wymaga zaj´cia stanowiska i zdecydowanej woli formowania
dojrza∏ych osobowoÊci. Mo˝e nigdy tak jak dzisiaj Êwiat nie potrzebowa∏ ludzi, rodzin
i wspólnot, które uczynià z wychowania racj´ swego bytu, które poÊwi´cà si´
wychowaniu, jako pierwszorz´dnemu celowi, oddajàc bez zastrze˝eƒ swoje si∏y,
szukajàc wspó∏pracy i pomocy, podejmujàc próby i odnawiajàc w sposób twórczy
i z poczuciem odpowiedzialnoÊci procesy wychowawcze. Byç wychowawcà dzisiaj
znaczy dokonaç ˝yciowego wyboru, godnego uznania i pomocy ze strony tych, którzy
sprawujà w∏adz´ we wspólnotach koÊcielnych i cywilnych.

26 Przemówienie w UNESCO (2 czerwca 1980), 13.
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18. DoÊwiadczenie i màdroÊç pedagogiczna KoÊcio∏a docenia ogromnà rol´
wychowawczà rodziny, szko∏y, pracy, ró˝nych stowarzyszeƒ i grup. Nadszed∏ czas
odrodzenia tych instytucji wychowawczych i przypomnienia o niezastàpionej
wychowawczej roli rodziny, o czym pisa∏em w adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio. Nadal rol´ decydujàcà — decydujàcà w sensie pozytywnym, ale niestety
niekiedy tak˝e w sensie negatywnym — odgrywa wychowanie rodzinne (lub jego
brak). Z drugiej strony jednak, zawsze istnieje koniecznoÊç wychowywania m∏odych
pokoleƒ do podejmowania — ju˝ w Êrodowisku rodzinnym — odpowiedzialnoÊci za
postrzeganie codziennoÊci w Êwietle odwiecznego nauczania Ewangelii oraz za
podejmowanie wymogów koniecznej odnowy. Szczególne zadanie wychowawcze
rodziny stanowi dzisiaj jeden z centralnych problemów spo∏ecznych i moralnych. „Co
uczyniç — przypomnia∏em w UNESCO — by wychowanie cz∏owieka dokonywa∏o si´
przede wszystkim w rodzinie? (...) Przyczyny powodzeƒ i niepowodzeƒ w wychowaniu
cz∏owieka przez rodzin´ le˝à zawsze równoczeÊnie bardzo blisko, wewnàtrz tego
podstawowego Êrodowiska kulturotwórczego, jakim jest rodzina — ale le˝à tak˝e
równoczeÊnie bardzo wysoko, pozostajà w kompetencji paƒstwa i zale˝nych od niego
organów”27.

Obok wp∏ywu wychowawczego rodziny trzeba podkreÊliç dzia∏alnoÊç szko∏y,
otwierajàcej horyzonty bardziej rozleg∏e i uniwersalne. Wed∏ug koncepcji ksi´dza
Bosco szko∏a, oprócz przyczyniania si´ do rozwoju kulturalnego, spo∏ecznego
i zawodowego m∏odzie˝y, powinna jej dostarczyç odpowiedniego zasobu wartoÊci
i zasad moralnych. W przeciwnym razie by∏oby niemo˝liwe konsekwentne, pozytywne
i uczciwe ˝ycie i dzia∏anie w spo∏eczeƒstwie pe∏nym napi´ç i konfliktów.

Prócz tego, w wielkiej spuÊciênie wychowawczej Âwi´tego z Piemontu odnajdujemy
jego szczególne zainteresowanie Êwiatem pracy, do wejÊcia w który m∏odzie˝ powinna
byç nale˝ycie przygotowana. Pomimo zasadniczych przemian w spo∏eczeƒstwie jest to
sprawa bardzo pilna. Podzielamy z ksi´dzem Bosco trosk´ o to, by m∏ode pokolenie
otrzymywa∏o odpowiednie przygotowanie zawodowe i techniczne, jak dzieje si´ to od
z górà stu lat w szko∏ach zawodowych i warsztatach kierowanych z podziwu godna
kompetencjà przez salezjanów koadiutorów. Podzielamy te˝ jego trosk´ o to, by popieraç
coraz lepsze wychowanie m∏odych do spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci w oparciu o dojrza∏à
godnoÊç ludzkà28, którà wiara chrzeÊcijaƒska uzasadnia i umacnia.

Na koniec nale˝y podkreÊliç znaczenie, jakie Âwi´ty przywiàza∏ do „form
stowarzyszeniowych” i grup, w których wzrasta i rozwija si´ energia i przedsi´biorczoÊç
m∏odzie˝y. Popierajàc wielorakie formy dzia∏ania, tworzy∏ on Êrodowiska ̋ ycia, dobrego
wykorzystania wolnego czasu, apostolatu, nauki, modlitwy, radoÊci, zabawy i kultury,
gdzie m∏odzi mogli odnajdywaç samych siebie i rozwijaç si´. Pomimo, ˝e sytuacja
dzisiejsza powa˝nie si´ ró˝ni od sytuacji w wieku XIX, wychowawca jest zobowiàzany
do przeÊledzenia sytuacji i warunków ˝ycia i zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla
ducha pomys∏owoÊci i inicjatywy znamionujàcych m∏odzie˝.

19. Rozwa˝ajàc z kolei potrzeby wspó∏czesnej m∏odzie˝y i równoczeÊnie przywo∏ujàc
prorocze or´dzie ksi´dza Bosco, przyjaciela m∏odzie˝y, nie wolno zapominaç, ˝e obok
— a raczej wewnàtrz struktury wychowawczej — nieodzowne sà takie „momenty

27 Tam˝e, 12.
28 Por. Encyklika Laborem exercens (14 wrzeÊnia 1981), 6.
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wychowawcze”, jak w∏aÊciwie prowadzone osobiste spotkania i rozmowy, które mogà
si´ staç okazjà do prawdziwego kierownictwa duchowego. Tak czyni∏ Âwi´ty, sprawujàc
z zadziwiajàcà skutecznoÊcià Sakrament Pojednania. W Êwiecie tak bardzo podzielonymi
pe∏nym sprzecznych hase∏, prawdziwym darem wychowawczym b´dzie umo˝liwienie
m∏odemu cz∏owiekowi poznania i wypracowania w∏asnego programu w poszukiwaniu
skarbu powo∏ania, od którego zale˝eç b´dzie ca∏e dalsze ˝ycie. Praca wychowawcza nie
b´dzie w pe∏ni wykonana, jeÊli uzna, ̋ e wystarczy zaspokoiç s∏uszne skàdinàd potrzeby
w zakresie przygotowania do zawodu, kultury i godziwej rozrywki, bez ukazania
kryjàcych si´ g∏´biej, jako zaczyn, owych idea∏ów, które Chrystus wskaza∏
ewangelicznemu m∏odzieƒcowi i które stanowià miar´ radoÊci ˝ycia wiecznego lub
smutku egoistycznego posiadania (por. Mt 19, 21).

Wychowawca naprawd´ kocha i wychowuje m∏odzie˝, kiedy wskazuje jej wy˝sze
idea∏y i kiedy towarzyszy jej na trudnej drodze codziennego dojrzewania ˝yciowych
decyzji.

Zakoƒczenie

20. Z okazji obchodów setnej rocznicy Êmierci Êw. Jana Bosco, „ojca i nauczyciela
m∏odzie˝y”, mo˝na z ca∏ym przekonaniem stwierdziç, ˝e Bo˝a OpatrznoÊç wzywa
wszystkich cz∏onków wielkiej Rodziny Salezjaƒskiej, jak równie˝ rodziców
i wychowawców, by coraz bardziej uÊwiadamiali sobie niezaprzeczalnà potrzeb´
formowania m∏odych i by z nowym zapa∏em podejmowali te obowiàzki oraz wype∏niali
je z pogodà i wielkodusznym poÊwi´ceniem, jakim odznacza∏ si´ Âwi´ty.

Zwracajàc si´ do wychowawców, w sposób szczególny i z g∏´bokà, podyktowanà
powagà sytuacji troskà, zwracam si´ do kap∏anów zaanga˝owanych bezpoÊrednio
w pos∏udze duszpasterskiej, bowiem formacja m∏odzie˝y w szczególny sposób nale˝y
do nich. Jestem przekonany — i znajduj´ ciàg∏e potwierdzenie tego w spotkaniach
z m∏odzie˝à, których nigdy nie pomijam w pasterskich podró˝ach — ˝e daje si´
zauwa˝yç pewien rozkwit inicjatyw majàcych na celu integralnà formacj´ chrzeÊcijaƒskà
m∏odzie˝y; nie mo˝na zapomnieç, ˝e m∏odzie˝ jest dzisiaj wystawiona na
niebezpieczeƒstwa i wyzwania nie znane innym czasom, takie jak narkomania, przemoc,
terroryzm, amoralnoÊç licznych spektakli filmowych i telewizyjnych, zalew pornografii.
To wszystko wymaga wi´kszej troski o m∏odzie˝ w pracy duszpasterskiej oraz
korzystania z pomocy odpowiednich metod i twórczych inicjatyw. MyÊl i serce ksi´dza
Bosco mogà tak˝e kap∏anom podsunàç sposoby godne naÊladowania. Powaga stawki,
o jakà toczy si´ walka, wymaga wi´kszej ÊwiadomoÊci, z której b´dzie nas sàdzi∏
Chrystus. Niech wi´c m∏odzie˝ stanie si´ znów g∏ównym przedmiotem troski
duszpasterskiej kap∏anów. Od m∏odzie˝y zale˝y przysz∏oÊç KoÊcio∏a i spo∏eczeƒstwa.

Jestem Êwiadom, zas∏u˝eni wychowawcy, trudnoÊci, jakim przychodzi wam stawiaç
czo∏o, i rozczarowaƒ, jakich doÊwiadczacie. Nie zniech´cajcie si´ jednak, kroczàc tà
uprzywilejowanà drogà mi∏oÊci, jakà jest wychowanie. Niech otuchy dodaje wam
niewyczerpana cierpliwoÊç samego Boga w Jego pedagogii wobec ludzkoÊci, Jego
nieustanna ojcowska troska, objawiona w pos∏annictwie Chrystusa, nauczyciela
i pasterza, i w obecnoÊci Ducha Âwi´tego, zes∏anego, aby przemieniaç Êwiat.

Ukryta i pot´˝na skutecznoÊç Ducha Âwi´tego zmierza do tego, aby ludzkoÊç na
wzór Chrystusa doprowadzaç do pe∏ni dojrza∏oÊci. On jest sprawcà narodzin nowego
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cz∏owieka i nowego Êwiata (Rz 8, 4-5). W ten sposób wasz trud wychowawczy staje si´
pos∏uga wspó∏pracy z Bogiem i z pewnoÊcià b´dzie owocny.

Wasz i nasz Âwi´ty zwyk∏ mawiaç, ˝e „wychowanie jest sprawà serca”29 i ˝e trzeba
„pozwoliç Bogu wejÊç do serca m∏odzie˝y nie tylko przez bram´ KoÊcio∏a, ale równie˝
przez bramy szko∏y i warsztatu pracy”30. To w∏aÊnie w sercu cz∏owieka goÊci Duch
prawdy, jako ten, który pociesza i przeobra˝a. On nieustannie przenika histori´ Êwiata
poprzez ludzkie serce. I tak jak napisa∏em w Encyklice Dominum et Vivificantem,
równie˝ „droga KoÊcio∏a przebiega przez serce cz∏owieka”, co wi´cej, KoÊció∏ jest
w „w sercu ludzkoÊci” i obejmujàc wszystkie serca ludzkie, „prosi Ducha Âwi´tego
o (...) »sprawiedliwoÊç, pokój i radoÊç w Duchu Âwi´tym«, na których wedle Êw.
Paw∏a polega »Królestwo Bo˝e«”31. Przez Waszà dzia∏alnoÊç, drodzy wychowawcy,
wype∏niacie wspania∏à misj´ KoÊcio∏a jako Matki32.

Miejcie zawsze przed oczyma Maryj´ NajÊwi´tszà, jako najdoskonalszà
wspó∏pracowniczk´ Ducha Âwi´tego, która b´dàc pos∏uszna Jego natchnieniom sta∏a si´
Matkà Chrystusa i Matkà KoÊcio∏a. Ona przez wieki nie przestaje byç „obecnoÊcià
macierzyƒskà”, jak potwierdzajà s∏owa Chrystusa wypowiedziane na Krzy˝u:
„Niewiasto, oto syn Twój”, „Oto Matka twoje”33.

Nie odrywajcie nigdy wzroku od Maryi; s∏uchajcie Jej, gdy mówi: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek Jezus wam powie” (J 2, 5). ProÊcie Jà równie˝ codziennie i usilnie,
aby Bóg nieustannie wzbudza∏ dusze szlachetne, które b´dà umia∏y z radoÊcià
odpowiedzieç na Jego wezwania.

Matce Bo˝ej polecam was i wraz z wami polecam ca∏à m∏odzie˝, aby porwana przez
Nià, umacniana i prowadzona, z pomocà waszego oddzia∏ywania wychowawczego, sta∏a
si´ ludem nowym dla Êwiata nowego, Êwiata Chrystusa, Mistrza i Pana.

Niech b∏ogos∏awieƒstwo apostolskie, jako ˝yczenie i zapowiedê niebieskich darów,
b´dzie wyrazem moich uczuç, niech b´dzie wsparciem dla Ciebie, a zarazem niech
umacnia i strze˝e wszystkich cz∏onków wielkiej Rodziny Salezjaƒskiej.

Jan Pawe∏ II, papie˝

W Rzymie, u Êw. Piotra, 31 stycznia 1988 roku, w dniu wspomnienia Êw. Jana Bosco,
kap∏ana, w dziesiàtym roku mego Pontyfikatu.

29 Memorie biografiche, t. 16, s. 447
30 Tam˝e, t. 6, s. 447.
31 Encyklika Dominum et Vivifacantem (18 maja 1986), 67.
32 Por. Gravissimum educationis, 3.
33 Encyklika Redemptoris Mater, 24.



LIST NA ÂWIATOWY DZIE¡ MODLITW O POWO¸ANIA
KAP¸A¡SKIE I ZAKONNE.

Drodzy Bracia w biskupstwie,
Drodzy Bracia i Siostry na ca∏ym Êwiecie.

W duchu g∏´bokiej modlitwy 16 kwietnia 1989 roku b´dziemy obchodzili XXVI
Âwiatowy Dzieƒ Modlitw o Powo∏ania. W liturgii tego dnia Ewangelia ukazuje nam
Jezusa dobrego Pasterza, jako Tego, który w akcie najwy˝szej mi∏oÊci oddaje swoje ˝ycie
za zbawienie Êwiata (J 10, 15). W kontekÊcie tajemnicy owej mi∏oÊci Jego uczniowie
nieustannie proszà Boga, by wys∏a∏ robotników na ˝niwo (Mt 9, 38; ¸k 10, 2), tak aby
zgodnie z zamys∏em Ojca ka˝dy cz∏owiek mia∏ ˝ycie w obfitoÊci (J 10, 10) i aby doszed∏
do poznania prawdy (1 Tm 2, 4).

1. Pragn´ w tym roku zastanowiç si´ nad powo∏aniami, które mogà i powinny rozkwitaç
w wychowawczym klimacie szko∏y, zw∏aszcza Szko∏y Katolickiej. Istotnie, KoÊció∏
powierza Szkole Katolickiej misj´ uczestniczenia w integralnej formacji osoby i
chrzeÊcijanina, winna wi´c ona piel´gnowaç  ziarna powo∏ania zasiane w duszach
m∏odzie˝y przez Ducha Âwi´tego. Szko∏a ze swej natury musi równie˝ braç udzia∏ w
przygotowaniu ludzi, którzy potrafià g∏osiç Ewangeli´ w sposób dost´pny dzisiejszej
kulturze, niepokojàco dalekiej i oderwanej od wartoÊci ewangelicznych.

Zwracajàc si´ do instytucji wychowawczych o inspiracji katolickiej, pragn´
podkreÊliç, ˝e ˝ywi´ wielki szacunek dla spoczywajàcej na nich wychowawczej
odpowiedzialnoÊci wobec ca∏ej wspólnoty koÊcielnej oraz ˝e darz´ je wielkim zaufaniem.
Jednak moja refleksja obejmuje tak˝e wielkà rzesz´ chrzeÊcijaƒskich wychowawców,
pracujàcych w  instytucjach niekatolickich, do których obok kompetencji zawodowych
wnoszà swoje osobiste Êwiadectwo wiary.

2. Tak˝e w obecnych warunkach Szko∏a Katolicka ma do spe∏nienia wa˝ne zadania, co
podkreÊli∏ Sobór Watykaƒski II (por. Gravissimum educationis, 8) i póêniejsze
dokumenty Magisterium. Wielorakie i sprzeczne przes∏ania w zakresie kultury i stylu
˝ycia, przenikajàce Êrodowisko, w którym ˝yjà ludzie m∏odzi, gro˝à oddaleniem ich od
wartoÊci wiary, nawet wtedy, gdy wzrastajà w rodzinach chrzeÊcijaƒskich. Szko∏a
Katolicka, która nie tylko naucza doktryny, ale stwarza tak˝e Êrodowisko wychowawcze,
umo˝liwiajàce prze˝ycie doÊwiadczenia wspólnoty wiary, modlitwy i s∏u˝by, mo˝e
odegraç wa˝nà, a nawet decydujàcà rol´ w zapewnieniu m∏odym ludziom ˝yciowej
orientacji, czerpiàcej inspiracj´ z màdroÊci Ewangelii. Âwiadectwo wspólnoty
wychowawczej pozostajàce w harmonii z wytwarzanym przez szko∏´ klimatem wiary
sk∏ada si´ na owà szczególnà pos∏ug´, którà Szko∏a Katolicka mo˝e oddaç
chrzeÊcijaƒskiemu wychowaniu m∏odzie˝y. Jej dzia∏alnoÊç oka˝e si´ bardziej skuteczna
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wówczas, gdy b´dzie koordynowana z oddzia∏ywaniem rodziny, z którà nawià˝e
bezpoÊredni kontakt.

3. Jednak˝e wychowanie w Szkole Katolickiej, zmierzajàce do ukszta∏towania
chrzeÊcijaƒskich postaw ˝yciowych, nie mo˝e pomijaç sprawy wyboru powo∏ania.
Czym˝e jest przygotowanie do ˝ycia, jak nie przychodzeniem z pomocà w
uÊwiadomieniu sobie planu, który Bóg wpisa∏ w serce ka˝dego cz∏owieka?
Wychowywaç znaczy pomagaç w odkrywaniu w∏asnego powo∏ania w KoÊciele i w
spo∏eczeƒstwie ludzkim. Szko∏a, która wychowuje, powinna nie tylko o nim mówiç w
sposób ogólny, ale równie˝ ukazywaç rozmaite konkretne formy, w jakich
urzeczywistnia si´ podstawowe powo∏anie do z∏o˝enia daru z siebie, a wi´c tak˝e
mo˝liwoÊç ca∏kowitego poÊwi´cenia si´ sprawie Królestwa Bo˝ego. Wszyscy
nauczyciele szkó∏ katolickich, Êwieccy i duchowni, pos∏ugujàc si´ odpowiednimi
metodami pedagogicznymi i Êwiat∏em wiary powinni przyczyniç si´ do tego, aby
wezwanie Chrystusa i KoÊcio∏a by∏o s∏yszane tak˝e w wymiarze indywidualnym. To
przekazywanie Bo˝ego wezwania stanie si´ tym bardziej owocne, im bardziej b´dzie
poparte Êwiadectwem ich ˝ycia i wspierane modlitwà.

4. Pomoc w rozpoznaniu powo∏ania jest konieczna, ale nie wystarcza. Samo poznanie
go nie oznacza jeszcze si∏y potrzebnej do realizowania powo∏ania. Dzisiaj m∏odzi ludzie
nie tylko widzà wokó∏ siebie fa∏szywe modele ˝ycia, ale tak˝e sà wystawieni na pokusy
i uwarunkowania, które mogà przeszkodziç w dokonaniu wolnego i wielkodusznego
wyboru. Szko∏a Katolicka wniesie cenny wk∏ad w dzie∏o wyboru powo∏ania,
dostarczajàc motywacji, popierajàc klimat wiary, wielkodusznoÊci i s∏u˝by, który
wyzwoli m∏odych ludzi spod presji uwarunkowaƒ, pod naciskiem których odpowiedê
na wezwanie Chrystusa jawi si´ jako naiwnoÊç lub rzecz niemo˝liwa.

5. W ten sposób szko∏a s∏u˝y prawdziwemu wzrastaniu m∏odzie˝y i spe∏nia jej
uzasadnione oczekiwania ˝yciowych wskazaƒ, p∏ynàcych z inspiracji chrzeÊcijaƒskiej.
RównoczeÊnie wywiàzuje si´ ze swej odpowiedzialnoÊci wobec wspólnoty koÊcielnej.
Trzeba bowiem wyraênie podkreÊliç koÊcielnà natur´ Szko∏y Katolickiej: to w∏aÊnie
KoÊció∏ uznaje jej zdolnoÊç do chrzeÊcijaƒskiego wychowania m∏odzie˝y; to w∏aÊnie
KoÊció∏ - poprzez szko∏´ - staje si´ matkà i nauczycielkà wiary dla wielu pokoleƒ
m∏odzie˝y. I dlatego Szko∏a Katolicka, szanujàc wolny wybór ze strony m∏odzie˝y
oraz autonomie poszczególnych przedmiotów nauczania, zawsze musi w swoim
ca∏oÊciowym programie wychowawczym braç pod uwag´ potrzeby i oczekiwania
wspólnoty koÊcielnej, wÊród których na pierwszym miejscu znajduje si´ potrzeba
powo∏aƒ kap∏aƒskich i zakonnych.

6. Moje myÊli kierujà si´ równie˝ ku rodzicom, którzy powierzajà wychowanie dzieci
Szko∏om Katolickim. Zach´cam ich, by swój wybór opierali na przes∏ankach wiary.
Wybór ten jest w pe∏ni logiczny, jeÊli ma na wzgl´dzie potrzeb´ wykszta∏cenia i
formacji, ale nade wszystko wówczas, kiedy decydujà o nim wymagania ˝ycia
chrzeÊcijaƒskiego. Zach´cam ich, aby w sposób coraz bardziej odpowiedzialny i aktywny
uczestniczyli w wychowawczej wspólnocie Szko∏y Katolickiej. Oby umieli coraz
skuteczniej przyczyniaç si´ do tego, by ta szko∏a wcià˝ lepiej realizowa∏a swoje zadania
integralnego wychowania tak ludzkiego, jaki i chrzeÊcijaƒskiego. Oby umieli pomagaç
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dzieciom we wzrastaniu w wierze, szanujàc i popierajàc ich decyzje, tak˝e wtedy,
kiedy wynikajà one z radykalnej wielkodusznoÊci ewangelicznej. Oby nie zapomnieli,
˝e szcz´Êcie ich dzieci jako osób ludzkich, wià˝e si´ z odpowiedzià na wewn´trzne
wezwanie Pana. Niech pami´tajà, ˝e syn czy córka oddani Panu nie sà straceni, ale
pozyskani, zarówno dla KoÊcio∏a, jak i dla w∏asnej rodziny.

7. Zwracam si´ teraz w sposób szczególny do m∏odzie˝y ucz´szczajàcej do Szkó∏
Katolickich, majàc równie˝ na myÊli ca∏à chrzeÊcijaƒskà m∏odzie˝, wezwanà, niezale˝nie
od typu szko∏y, w jakiej si´ uczy, do podejmowania odwa˝nych decyzji wynikajàcych
z wiary.

Wam, którzy macie szcz´Êcie zdobywania formacji w szkole chrzeÊcijaƒskiej,
przypominam, ˝e znajdujecie si´ w sytuacji uprzywilejowanej. KoÊció∏ wnosi w prace
tych szkó∏ cenny wk∏ad swych wysi∏ków duszpasterskich i dlatego potrzebuje waszej
wspó∏pracy. Wzbogacajcie swoje umys∏y poprzez krytyczne i dog∏´bne studiowanie
ró˝nych dziedzin wiedzy. Umocni to waszà wiar´ i przygotuje was do skutecznego
dawania chrzeÊcijaƒskiego Êwiadectwa wobec Êwiata. Nauczcie si´ w waszych szko∏ach
∏àczenie wiary i Êwiata. Nauczcie si´ w waszych szko∏ach ∏àczenia wiary i kultury, co
bywa niezmiernie trudne w Êrodowisku nie zawsze przenikni´tym wartoÊciami
chrzeÊcijaƒskimi. Nade wszystko zaÊ nauczcie si´ tworzenia konstruktywnej syntezy
wiary i ˝ycia.

W waszych szko∏ach b´dà wam ukazywaç wiele rozmaitych dróg ˝ycia
chrzeÊcijaƒskiego, z pewnoÊcià wi´cej, ani˝eli gdzie indziej. Zale˝y od waszej
wielkodusznoÊci, czy te propozycje zostanà zmarnowane, czy te˝ trafià na podatny
grunt, by wydaç zbawienne owoce. Módlcie si´ i bàdêcie otwarci na s∏owo, które zasila
wiar´; zaprawiajcie si´ do praktykowania mi∏osierdzia; bierzcie udzia∏ w pos∏ugiwaniu
bliênim, zw∏aszcza tym „najmniejszym”. Bàdêcie Êwiadkami Chrystusa wobec swych
rówieÊników. W ten sposób wiara b´dzie dla was êród∏em ˝yciowych energii, b´dziecie
mieli ÊwiadomoÊç zaanga˝owania si´ w wielkà spraw´ i staniecie si´ bardziej wra˝liwi
na g∏os Ducha Âwi´tego. I nie l´kajcie si´, je˝eli ten g∏os wzywa was do mi∏oÊci jeszcze
wy˝szej i jeszcze bardziej wspania∏omyÊlnej.

Odwagi! Was, m∏odych, wzywa Chrystus i Êwiat na was czeka! Pami´tajcie, ˝e
Królestwo Bo˝e potrzebuje waszego wielkodusznego i ca∏kowitego oddania. Nie
upodabniajcie si´ do bogatego m∏odzieƒca, który wezwany przez Chrystusa, nie potrafi∏
zdobyç si´ na decyzj´ i pozosta∏ ze swoimi dobrami i ze swym smutkiem: ten, na
którego Jezus wejrza∏ z mi∏oÊcià (Mt 19, 21, 22). Bàdêcie jak owi rybacy, którzy
wezwani przez Jezusa, natychmiast pozostawià wszystko i stanà si´ rybakami ludzi (Mt
4, 18-22).

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, który nieustannie pe∏nym mi∏oÊci
wzrokiem wzywasz ˝yjàcych poÊród trudnoÊci wspó∏czesnego Êwiata m∏odych ludzi,
m´˝czyzn i kobiety, otwórz ich umys∏y, by poÊród wielu g∏osów rozbrzmiewajàcych
wokó∏ nich rozpoznali Twój g∏os, tak ró˝ny od innych, ∏agodny i zarazem pot´˝ny, który
tak˝e dzisiaj powtarza: „przyjdê i chodê za Mnà”.

Wzbudê w sercach naszej m∏odzie˝y wielkoduszny zapa∏, spraw, ˝e stanie si´
wra˝liwa na oczekiwania braci, którzy wo∏ajà o solidarnoÊç, pokój, prawd´ i mi∏oÊç.
Skieruj serca m∏odych ludzi na drog´ ewangelicznego radykalizmu, który mo˝e
wspó∏czesnemu cz∏owiekowi objawiç niezmierzone bogactwa Twojej mi∏oÊci.

Wezwij ich, przyciàgnij do siebie z w∏aÊciwà Tobie dobrocià!
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Weê ich, aby zaznali s∏odyczy bycia Twojà w∏asnoÊcià!
PoÊlij ich, by g∏osili Twojà prawd´ i w ten sposób na zawsze pozostali w Tobie.

Amen!
Ufajàc, ˝e Pan Jezus, Najwy˝szy i Odwieczny Kap∏an, wys∏ucha próÊb swojego

KoÊcio∏a, przyzywam obfitoÊci ∏ask Bo˝ych na was wszystkich, czcigodni Bracia w
biskupstwie, Kap∏ani, Zakonnicy i Zakonnice, wszyscy cz∏onkowie KoÊcio∏a, zw∏aszcza
na tych, którzy si´ przygotowujà do przyj´cia Êwi´ceƒ kap∏aƒskich czy ˝ycia
konsekrowanego, i z serca udzielam wam wszystkim apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa,
ze specjalnà myÊlà o tych, którzy przyczyniajà si´ do wzrostu powo∏aƒ.

Jan Pawe∏ II, papie˝

Watykan, 2 lutego - UroczystoÊç Ofiarowania Paƒskiego - w roku 1989, jedenastym
mojego Pontyfikatu.

„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1989 nr 1-2, s. 25.
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16. Na czym polega wychowanie? Wydaje si´, ˝e aby trafnie na to pytanie odpowiedzieç,
nie mo˝na pominàç dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, ˝e cz∏owiek jest po-
wo∏any do ˝ycia w prawdzie i mi∏oÊci; po drugie, ˝e ka˝dy urzeczywistnia siebie przez
bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi si´ to zarówno do tych, którzy wychowu-
jà, jak i do tych, którzy sà wychowywani. Równie˝ i wychowanie jest procesem, w któ-
rym wzajemna komunia osób dochodzi do g∏osu w sposób szczególny. Wychowawca
jest osobà, która „rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym uj´ciu mo˝e byç
równoczeÊnie uwa˝ane za prawdziwe apostolstwo. Jest wspólnym uczestnictwem
w prawdzie i mi∏oÊci, w tym ostatecznym celu, który stanowi powo∏anie cz∏owieka ze
strony Boga Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego.

Rodzicielstwo stwarza sobie tylko w∏aÊciwe wspó∏istnienie i wspó∏dzia∏anie sa-
modzielnych osób. Odnosi si´ to w sposób szczególny do matki, kiedy poczyna si´
nowy cz∏owiek. Pierwsze miesiàce jego bytowania zwiàzane z ∏onem matki stwarza-
jà szczególnà wi´ê, która w znacznej mierze ma ju˝ charakter wychowawczy. Mat-
ka ju˝ w prenatalnym okresie kszta∏tuje nie tylko organizm dziecka, ale poÊrednio
ca∏e jego cz∏owieczeƒstwo. Chocia˝ proces ten przebiega nade wszystko od matki ku
dziecku, to jednak odpowiada mu zarazem swoisty wp∏yw majàcego si´ narodziç
dziecka na matk´. Ten proces obustronny i wzajemny ujawni si´ z kolei na ze-
wnàtrz po przyjÊciu dziecka na Êwiat. M´˝czyzna — ojciec nie bierze w tym proce-
sie bezpoÊredniego udzia∏u. Powinien si´ jednak Êwiadomie zaanga˝owaç w oczeki-
wanie majàcego si´ narodziç dziecka, o ile to mo˝liwe tak˝e w samym momencie je-
go przyjÊcia na Êwiat.

Dla „cywilizacji mi∏oÊci” jest sprawà zasadniczà, a˝eby m´˝czyzna czu∏ si´ obda-
rzony macierzyƒstwem kobiety, swojej ˝ony. I to ma z kolei ogromny wp∏yw na ca∏y
proces wychowawczy. Ogromnie wiele zale˝y od tego, czy i w jaki sposób uczestniczy
on w tej pierwszej fazie obdarzania cz∏owieczeƒstwa, czy i jak anga˝uje swà m´skoÊç
i swoje ojcostwo w macierzyƒstwo w∏asnej ˝ony.

Wychowanie jest wi´c przede wszystkich obdarzaniem cz∏owieczeƒstwem — ob-
darzaniem dwustronnym. Rodzice obdarzajà swym dojrza∏ym cz∏owieczeƒstwem no-
wo narodzonego cz∏owieka, a ten z kolei obdarza ich ca∏à nowoÊcià i Êwie˝oÊcià cz∏o-
wieczeƒstwa, które z sobà przynosi na Êwiat. Nie przestaje to byç aktualne równie˝
w przypadku dzieci u∏omnych i niedorozwini´tych fizycznie lub psychicznie. Pod tà po-
stacià równie˝ objawia si´ cz∏owieczeƒstwo, które mo˝e byç wychowawcze i to w spo-
sób szczególny.

S∏usznie wi´c KoÊció∏ pyta przy Êlubie: „Czy chcecie z mi∏oÊcià przyjàç i po kato-
licku wychowaç potomstwo, którym was Bóg obdarzy?”1. Mi∏oÊç ma∏˝eƒska wyra˝a
si´ w wychowaniu jako prawdziwa mi∏oÊç rodzicielska. „Komunia osób”, która stoi u po-

1 Rituale Romanum. Ordo celebrandi matrimonium, n. 60.
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czàtku rodziny jako mi∏oÊç ma∏˝eƒska, dope∏nia si´ poprzez wychowanie i rozprzestrze-
nia si´ na dzieci. Chodzi o to, aby podjàç ca∏e to potencjalne bogactwo, jakim jest ka˝-
dy cz∏owiek rozwijajàcy si´ poÊród rodziny; chodzi o to, aby nie pozwoliç mu zginàç
albo ulec degeneracji, natomiast zaktualizowaç je w coraz dojrzalsze cz∏owieczeƒstwo.
I jest to równie˝ proces wzajemny: wychowawcy — rodzice sà równoczeÊnie w pewien
sposób wychowawcami. Uczàc cz∏owieczeƒstwa swoje dziecko, sami te˝ poznajà je na
nowo i uczà si´ go na nowo. Tu objawia si´ organiczna struktura rodziny, objawia si´
równie˝ podstawowe znaczenie czwartego przykazania.

Rodzicielskie „my” m´˝a i ˝ony rozbudowuje si´ przez zrodzenie potomstwa i wy-
chowanie w „my” rodziny. Jest to rodzina naprzód dwupokoleniowa, otwarta na to, aby
stawaç si´ stopniowo wielopokoleniowà. W tym wymiarze majà swój udzia∏ z jednej
strony rodzice rodziców, z drugiej strony dzieci ich dzieci.

O ile rodzice obdarzajàc ˝yciem uczestniczà w dzia∏aniu stwórczym Boga, o tyle
przez wychowanie stajà si´ oboje uczestnikami Jego ojcowskiej, a zarazem macierzyƒ-
skiej pedagogii. Boskie Ojcostwo — wed∏ug Êw. Paw∏a — jest prawzorem dla wszel-
kiego rodzicielstwa we wszechÊwiecie (por. Ef 3, 14-15), a szczególnie jest prawzorem
dla macierzyƒstwa i ojcostwa ludzkiego. O tej Boskiej pedagogii najpe∏niej pouczy∏o
nas Odwieczne S∏owo Ojca, które stajàc si´ cz∏owiekiem, objawi∏o cz∏owiekowi jego
w∏asne cz∏owieczeƒstwo i jego pe∏ny wymiar, to znaczy synostwo Bo˝e. Objawi∏o mu
równie˝, jakie jest w∏aÊciwe znaczenie wychowania cz∏owieka. Przez Chrystusa ka˝-
de wychowanie w rodzinie i poza rodzinà zostaje wprowadzone w zbawczy wymiar Bo-
skiej pedagogii skierowanej do wszystkich ludzi i wszystkich rodzin i osiàgajàcej swà
pe∏ni´ w paschalnej tajemnicy Êmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym szczyto-
wym punkcie naszego Odkupienia rozpoczyna si´ ca∏y i ka˝dy proces chrzeÊcijaƒskie-
go wychowania, które jest zarazem wychowaniem do pe∏ni cz∏owieczeƒstwa.

BezpoÊrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostajà zawsze na
pierwszym miejscu rodzice. Rodzice majà te˝ w tej dziedzinie pierwsze i podstawowe
uprawnienia. Sà wychowawcami, poniewa˝ sà rodzicami. JeÊli zadanie to rodzice
z kolei dzielà z innymi ludêmi, a tak˝e z instytucjami, na przyk∏ad z KoÊcio∏em i paƒ-
stwem, to zawiera si´ w tym prawid∏owe odzwierciedlenie zasady pomocniczoÊci. Ro-
dzice nie sà w stanie zaspokoiç wszystkich zapotrzebowaƒ ca∏oÊciowego procesu wy-
chowawczego, zw∏aszcza gdy chodzi o wykszta∏cenie, ale równie˝ gdy chodzi o ca∏à sze-
rokà dziedzin´ uspo∏ecznienia. W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie mo˝e skutecznie
dzia∏aç sama, zasada pomocniczoÊci wspiera mi∏oÊç rodzicielskà, odpowiada dobru
rodziny. PomocniczoÊç dope∏nia w ten sposób mi∏oÊç rodzicielskà, a równoczeÊnie po-
twierdza jej fundamentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawcze-
go dzia∏ajà poniekàd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgod´, a w pewnej mierze
nawet ich zlecenie.

Proces wychowawczy prowadzi do fazy, do której si´ dochodzi wtedy, gdy po osià-
gni´ciu pewnego stopnia dojrza∏oÊci psychofizycznej cz∏owiek zaczyna „wychowywaç
si´ sam”. Z biegiem czasu owo samowychowanie przeroÊnie poniekàd dotychczasowy
proces wychowawczy. Przerastajàc, nie przestaje jednak w dalszym ciàgu z niego wy-
rastaç. M∏ody cz∏owiek spotyka nowe osoby i nowe Êrodowiska, a w szczególnoÊci na-
uczycieli i kolegów w szkole, którzy zaczynajà odgrywaç w jego ˝yciu wp∏yw wycho-
wawczy, dodajmy: dodatni albo ujemny. W tym nowym kontakcie wyst´puje pewien
dystans czy nawet sprzeciw w stosunku do wychowania rodzicielskiego, w sotunku do
rodziny. Mimo wszystko jednak proces samowychowania w zasadniczej mierze potwier-
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dza to, co dokona∏o si´ w dziecku, ch∏opcu czy dziewczynie, poprzez wychowanie
w rodzinie i w szkole. Nawet przeobra˝ajàc si´, odchodzàc we w∏asnym kierunku,
m∏ody cz∏owiek pozostaje nadal w orbicie swych egzystencjalnych korzeni.

Na tym tle w nowy sposób zarysowuje si´ znaczenie czwartego przykazania: „Czcij
ojca twego i matk´ twojà” (Wj 20, 12). Pozostaje ono w zwiàzku wr´cz organicznym
z ca∏ym tutaj zarysowanym procesem wychowania cz∏owieka. Rodzicielstwo, ten pierw-
szy i podstawowy fakt obdarzania cz∏owieczeƒstwem, otwiera przed rodzicami i dzieç-
mi daleko wiodàcà perspektyw´. Zrodzenie co do cia∏a oznacza poczàtek dalszego „ro-
dzenia”, stopniowego i wielostronnego rodzenia poprzez ca∏y proces wychowania.
Przykazanie Dekalogu wymaga od dziecka czci dla ojca i matki. Jak widzieliÊmy, to sa-
mo przykazanie nak∏ada na rodziców obowiàzek niemal „symetryczny”. Równie˝ oni
powinni „czciç” swoje dzieci, zarówno ma∏e, jak i doros∏e. Ta sama postawa jest istot-
nym i koniecznym warunkiem ka˝dego wychowania, równie˝ w okresie szkolnym.
„Zasada czci”, czyli afirmacji cz∏owieka jako cz∏owieka, nie przestaje byç warun-
kiem prawid∏owego procesu wychowawczego.

Je˝eli chodzi o udzia∏ KoÊcio∏a w procesie wychowawczym, to w Êwietle Tradycji
Magisterium soborowego nale˝y powiedzieç, co nast´puj´: nie chodzi tylko o to, a˝e-
by wychowanie religijno-moralne powierzaç KoÊcio∏owi, ale ˝eby wspólnie z nim wy-
chowywaç. Wi´cej jeszcze, chodzi o to, a˝eby rodzina wychowujàca czyni∏a to w Ko-
Êciele, bioràc w ten sposób udzia∏ w ˝yciu i misji KoÊcio∏a. KoÊció∏ pragnie nade
wszystko wychowywaç „poprzez rodzin´”, w oparciu o w∏aÊciwà jej „∏ask´ stanu”
i „charyzmat” wspólnoty rodzinnej.

Jednà z dziedzin, w której rodzina odgrywa niezastàpionà rol´, jest wychowanie re-
ligijne, dzi´ki któremu wzrasta ona jako „KoÊció∏ domowy”. Wychowanie religijne i ka-
techizacja dzieci ustawia rodzin´ w obr´bie KoÊcio∏a jako prawdziwy podmiot ewan-
gelizacji i apostolstwa. Chodzi tu o prawo ÊciÊle zwiàzane z zasadà wolnoÊci religij-
nej. Rodziny, a konkretnie rodzice majà prawo wybraç dla swych dzieci taki sposób wy-
chowania religijnego oraz moralnego, który odpowiada ich w∏asnym przekonaniom. Na-
wet wówczas, kiedy powierzajà oni te zadania instytucjom koÊcielnym lub szko∏om pro-
wadzonym przez osoby zakonne, nadal i w sposób czynny powinni pe∏niç swojà rol´
wychowawczà.

W kontekÊcie wychowania nie mo˝na zapomnieç o istotnej sprawie dotyczàcej roz-
poznania w∏asnego powo∏ania ˝yciowego, a w szczególnoÊci przygotowania do ˝ycia
w ma∏˝eƒstwie. KoÊció∏ podjà∏ znaczny wysi∏ek i wiele inicjatyw w dziedzinie przygo-
towania do ma∏˝eƒstwa, na przyk∏ad w formie kursów dla narzeczonych. To wszystko
jest wa˝ne i konieczne. Nie mo˝na jednak zapomnieç, ˝e przygotowanie do przysz∏e-
go ̋ ycia ma∏˝eƒskiego jest przede wszystkim zadaniem rodziny. Z pewnoÊcià tylko ro-
dziny zdrowe duchowo mogà nale˝ycie spe∏niç to zadanie. Dlatego trzeba podkreÊliç po-
trzeb´ szczególnej solidarnoÊci rodzin, która mo˝e przyjàç ró˝ne formy organizacyj-
ne, jak na przyk∏ad „rodziny rodzin” lub „oazy rodzin”. Rodzina, dzi´ki takiej solidar-
noÊci, otrzymuje wsparcie zbli˝ajàce nie tylko poszczególne osoby, lecz równie˝ wspól-
noty, zach´cajàc je do wspólnej modlitwy i poszukiwania w∏aÊciwych odpowiedzi na
istotne pytania, które pojawiajà si´ w ˝yciu. Czy˝ nie jest to cenna forma apostolstwa
rodzin poÊród rodzin? Trzeba wi´c, by rodziny zacieÊnia∏y mi´dzy sobà wi´zi solidar-
noÊci. To w∏aÊnie okreÊla ponad wszystko wspólnà zasad´ wychowawczà: rodzice wy-
chowujà si´ dzi´ki innym rodzicom, a dzieci dzi´ki dzieciom. W ten sposób tworzy si´
szczególnà tradycja wychowawczà, kierujàcà si´ zasadà „KoÊcio∏a domowego”.
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Ewangelia mi∏oÊci jest niewyczerpanym êród∏em wszystkiego, czym karmi si´
ludzka rodzina jako „komunia osób”. W mi∏oÊci znajduje oparcie i ostateczny sens ca-
∏y proces wychowawczy jako dojrza∏y owoc mi∏oÊci rodzicielskiej. Poprzez wszystkie
trudy, wszystkie cierpienia i zawody, jakie idà w parze z wychowaniem cz∏owieka, mi-
∏oÊç wcià˝ zdaje wielki egzamin. Aby zdaç ten egzamin, trzeba êród∏a duchowej mo-
cy. To êród∏o znajduje si´ nieodmiennie w Tym, który „do koƒca” (...) umi∏owa∏” (J 13,
1). Widaç, jak bardzo wychowanie nale˝y do ca∏ej cywilizacji mi∏oÊci; od niej zale˝y
i w wielkiej mierze przyczynia si´ do jej zbudowania. Nieustanna i pe∏na mi∏oÊci mo-
dlitwa KoÊcio∏a w Roku Rodziny jest modlitwà o wychowanie cz∏owieka, modlitwà o to,
a˝eby rodziny podejmowa∏y odwa˝nie i z ufnoÊcià swoje zadania wychowawcze pomi-
mo trudnoÊci, które niekiedy wydajà si´ nie do pokonania. KoÊció∏ modli si´, a˝eby zwy-
ci´˝y∏y si∏y cywilizacji mi∏oÊci, które p∏ynà z Boskiego êród∏a; si∏y, którym nieodmien-
nie s∏u˝y on dla dobra ca∏ej rodziny ludzkiej.

Rzym, 2.02.1994 r.

„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1994 nr 3, s. 21-24.



LIST OJCA ÂWI¢TEGO JANA PAW¸A II DO REV. O. ANDRÉS DELGADO
HERNÁNDEZ, SDB SEKRETARZA GENERALNEGO OIEC 

Z OKAZJI XVI ÂWIATOWEGO KONGRESU SZKÓ¸ KATOLICKICH

1. Kieruj´ moje serdeczne pozdrowienie do wszystkich, którzy z okazji XVI Kongresu
Mi´dzynarodowego Biura Nauczania Katolickiego (OIEC) przybyliÊcie do Brazylii
aby uczestniczyç w obecnym spotkaniu w ramach 50 rocznicy za∏o˝enia tej Organiza-
cji.

Wasze spotkanie, które stanowi kolejny krok wi´cej w drodze ku s∏u˝bie wartoÊciom
ludzkim i chrzeÊcijaƒskim, ma szczególne znaczenie w z∏o˝onej sytuacji aktualnej,
w której spo∏eczeƒstwo przeszyte licznymi napi´ciami i przemianami, nie zawsze mo-
˝e ofiarowaç m∏odym pokoleniom jasnych i pewnych punktów odniesieƒ. Pomoc z wa-
szej strony jest pilna i wa˝na, zw∏aszcza w nowym kontekÊcie globalizacji, w której ludz-
kie ja staje si´ coraz bardziej kruche i podzielone i w której spo∏eczeƒstwo znajduje si´
z powa˝nym problemem wypracowania systemu edukacyjnego, otwartego na transcen-
dencj´, który umo˝liwi znalezienie, ocenianie i wartoÊciowanie doÊwiadczenia ludzkie-
go w sposób ca∏oÊciowy.

2. Szko∏a katolicka stanowi po pierwsze wspólnot´ edukacyjnà, w której zarówno pro-
fesorowie — konsekrowani i Êwieccy, jak i rodzice i dzieci, dorastajàcy i m∏odzi sà istot-
nymi protagonistami.

Rodzice, oprócz inicjowania nauczania swoich dzieci w autentycznej wolnoÊci
w ∏onie rodziny, sà zobowiàzani równie˝ byç pierwszymi odpowiedzialnymi za eduka-
cj´ swoich dzieci w szkole katolickiej. Dlatego, dalecy od przekazania tej odpowiedzial-
noÊci, powinni czuç si´ pe∏noprawnymi cz∏onkami wspólnoty nauczycielskiej. W tym
sensie nale˝y wymagaç od odpowiedzialnych polityków, aby szanowali prawo rodzin
do pe∏nej wolnoÊci wyboru nauczania, chroniàc rodziny, które chcia∏yby wykorzystaç
propozycj´ nauczania w szkole katolickiej.

ZdolnoÊç edukacyjna ca∏ej instytucji akademickiej zale˝y ponadto od kwalifikacji
osób, które jà tworzà a w sposób szczególny od kompetencji i poÊwi´cenia nauczycie-
li i wychowawców. Dlatego prosimy nauczycieli szkó∏ katolickich, zarówno konsekro-
wanych jak i Êwieckich, aby zawsze o˝ywiali swoje zaanga˝owanie profesjonalne
i chrzeÊcijaƒskie, pewni ˝e przez to uczestniczà w sposób szczególny w misji, którà
Chrystus powierzy∏ swoim uczniom.

Uczniowie, wspierani przyk∏adem nauczycieli i rodziców b´dà w ten sposób zapro-
szeni do pójÊcia za wezwaniem Ewangelii i do przepowiadania Jezusa, który jest Dro-
gà, Prawdà i ˚yciem.

3. W nowym scenariuszu Êwiata, który si´ tworzy — gdzie tradycje kultur poszczegól-
nych narodów sà przeznaczone, aby si´ wzajemnie konfrontowa∏y, integrowa∏y i ubo-
gaca∏y — przestrzeƒ, która staje przed szko∏à katolickà ze swej natury otwartej na po-
wszechnoÊç, jest jeszcze wi´ksza.
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Pierwszym i najistotniejszym zadaniem kultury w ogólnoÊci, a tak˝e ka˝dej poszcze-
gólnej kultury jest edukacja. Polegaç ma ona na tym, aby czyniç cz∏owieka Êwiadomym
jego godnoÊci, by móg∏ bardziej «byç» a nie tylko wi´cej «mieç», i w konsekwencji, aby
przez wszystko co posiada umia∏ zawsze byç coraz pe∏niej cz∏owiekiem.

Dlatego propozycja edukacyjna nauczania katolickiego powinna byç jasna: nowy
cz∏owiek, który rodzi si´ ze spotkania osobowego z Jezusem Chrystusem i staje si´ ˝y-
wym i godnym wiary aposto∏em i Êwiadkiem wielkich wartoÊci — mi∏oÊci, sprawiedli-
woÊci, przebaczenia, solidarnoÊci i powszechnego braterstwa. To spotkanie, które od-
budowuje cz∏owieka we wszystkich jego wymiarach i jest motywem radoÊci i nadziei
na osiàgni´cie nowego Êwiata jest nowoÊcià, którà chrzeÊcijaƒstwo przynios∏o Êwiatu
(por. 2Kor 5,17; Rz 1,3. 9,15).

Pragn´ wi´c wyraziç razem z wami mojà wdzi´cznoÊç dla Mi´dzynarodowego Biu-
ra Nauczania Katolickiego za jego prac´, nie zawsze ∏atwà, która na przestrzeni tych
pi´çdziesi´ciu lat dzia∏alnoÊci rozwin´∏a si´ w s∏u˝bie nauczania katolickiego, pami´-
tam o wszystkich nauczycielach, którzy w Êcis∏ej wspó∏pracy z rodzinami pracujà co-
dziennie z pasjà i hojnym oddaniem na rzecz formacji ca∏oÊciowej nowych pokoleƒ, po-
twierdzajàc w ten sposób wiernoÊç osobie ludzkiej zgodnie z pierwotnà to˝samoÊcià na-
uczania katolickiego i ca∏kowità wiernoÊç misji ewangelizacyjnej KoÊcio∏a.

Powierzajàc waszà prac´ macierzyƒskiej opiece Dziewicy Maryi, Stolicy MàdroÊci,
przesy∏am wam z serca B∏ogos∏awieƒstwo Apostolskie.

Watykan, 19 marca 2002, UroczystoÊç Êw. Józefa
Jan Pawe∏ II

Z j´zyka hiszpaƒskiego t∏umaczy∏ ks. Piotr Ga∏as


