
3. 4. PRZEMÓWIENIA
Jan Pawe∏ II

WnoÊcie w spo∏eczeƒstwo wymiar mi∏oÊci

NA OTWARCIE SZKO¸Y ÂW. PAW¸A, 17 GRUDNIA 1978

Najdro˝si Synowie, przede wszystkim pozdrawiam was wszystkich tutaj obecnych
szczególnie serdecznie i dzi´kuj´ za goràce przyj´cie, jakie mi zgotowaliÊcie.

Mi∏o mi i równoczeÊnie czuj´ si´ zaszczycony tym, ̋ e jestem dzisiaj wÊród was, aby
dokonaç otwarcia tej Szko∏y Zawodowej Êw. Paw∏a, która by∏a pomyÊlana i zamierzo-
na przez mojego wielkiego poprzednika, Paw∏a VI. On, nie ja, powinien byç tutaj na mo-
im miejscu, aby uwieƒczyç intensywne i osobiste zainteresowanie dla tego dzie∏a o wy-
sokiej wartoÊci spo∏ecznej, zaprojektowanego ju˝ w 1974 roku i teraz szcz´Êliwie do-
prowadzonego do koƒca.

Jest to jeden z najbardziej ˝ywotnych i znamiennych pomników, wzniesionych
dzi´ki jego czu∏ej wra˝liwoÊci w odniesieniu do promocji ludzkiej, rozumianej jako ko-
nieczne nast´pstwo przyj´cia Ewangelii i wprowadzenia jej w pe∏ni w ˝ycie. O˝ywio-
ny prawdziwà mi∏oÊcià przynoszàcà trwa∏e owoce, myÊla∏ o potrzebach ludnej dzielni-
cy ostijskiej, a nade wszystko o jej licznej m∏odzie˝y. W porozumieniu z kompetentny-
mi w∏adzami regionalnymi Lacjum, zosta∏ wybrany typ szko∏y i je projekt, a nast´pnie
przystàpiono do wznoszenia instytutu, który ze swojà mo˝liwoÊcià pomieszczenia 500
ch∏opców, jest w stanie wyjÊç naprzeciw lokalnym potrzebom specyficznych kursów
çwiczenia zawodowego dla mechaników, elektryków i elektrotechników. Jak wiecie,
koszty nieoboj´tne dla urzeczywistnienia rozleg∏ego i funkcjonalnego zespo∏u zosta∏y
poniesione przez samego papie˝a. Dlatego tak budowla jak i wyÊmienite wyposa˝enie
Szko∏y sà hojnym darem tego wybitnego papie˝a, który wiedzia∏ dobrze, jak uczy nas
Aposto∏ Pawe∏, ˝e „wiara dzia∏a przez mi∏oÊç” (Ga 5, 6). Nast´pnie, zas∏u˝eni ojcowie
józefici Murialda, którzy ju˝ kierujà przyleg∏ym Oratorium Êw. Paw∏a, wnoszà tu swo-
jà cennà administracj´ jako doÊwiadczeni wychowawcy m∏odzie˝y.

Jestem dzisiaj tutaj, aby przypomnieç i uznaç to wszystko, aby oddaç nale˝nà czeÊç
i wyraziç aprobat´ tym, którzy naprawd´ ukazali Êwiat∏o swoich dobrych czynów przed
ludêmi (por. Mt 5, 16), oraz by zach´ciç rodziny w dzielnicy, a zw∏aszcza uczniów Szko-
∏y do uczczenia pami´ci Ojca Âwi´tego, Paw∏a VI, który podobnie jak Jezus „przeszed∏
dobrze czyniàc” (Dz 10, 38). Jestem tutaj tak˝e po to, aby wam powiedzieç, ˝e ca∏ko-
wicie podzielam te szlachetne intencje. Chocia˝ zatem Paw∏a VI nie ma ju˝ wÊród nas,
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wiedzcie, ˝e nowy Papie˝ czyni swojà jego inicjatyw´ i prosi Pana, by zechcia∏ go wspo-
magaç w dalszym wykazywaniu z tym samym niestrudzonym zapa∏em tego zaanga˝o-
wania czynnej mi∏oÊci nade wszystko na rzecz najbardziej potrzebujàcych.

Otó˝ nie pozostaje mi nic innego, jak wyraziç goràce ̋ yczenia wszystkim m∏odym,
którzy tutaj uczà si´ zawodu. Wiem, ˝e rok szkolny rozpoczà∏ si´ ju˝ w paêdzierniku.
Ale jest jeszcze czas poleciç wam, byÊcie uczyli si´ tutaj nie tylko specjalistycznej pra-
cy, po˝ytecznej dla was i dla waszego utrzymania, lecz tak˝e i nade wszystko wymia-
ru mi∏oÊci braterskiej, chrzeÊcijaƒskiej, która umie dawaç i poÊwi´caç si´, tak byÊcie
w spo∏eczeƒstwo naszego czasu wnosili wk∏ad nie tylko materialny, lecz duchowego
i wewn´trznego budowania, bez którego wszystko by∏oby kruche i s∏abe.

W szczególnoÊci polecam wam, byÊcie w tym tak cennym okresie waszej m∏odo-
Êci, lecz tak˝e tak decydujàcym dla dojrzewania waszej osobowoÊci, oprócz formacji
ludzkiej i zawodowej, wielkodusznie poÊwi´cali si´ swojej formacji religijnej.

A moje najserdeczniejsze B∏ogos∏awieƒstwo Apostolskie niech towarzyszy wam
wszystkim: uczniom, nauczycielom, i tym, którzy tutaj pracujà i którzy wspó∏dzia∏ali
w powstaniu tej szko∏y; niech ona wzrasta i przynosi owoce godne swojego czcigodne-
go za∏o˝yciela, dzi´ki wk∏adowi wszystkich i z koniecznà ∏askà Bo˝à.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. I, Poznaƒ 1987, s. 164-165.



Zaczyn chrzeÊcijaƒski
w dzia∏alnoÊci wychowawczej

DO DELEGATÓW FEDERACJI INSTYTUTÓW DZIA¸ALNOÂCI
WYCHOWAWCZEJ FIDAE, 29 GRUDNIA 1978

Najdro˝si Delegaci Federacji
Instytutów Dzia∏alnoÊci Wychowawczej!

Wiedzàc o waszej obecnoÊci w Rzymie z okazji tradycyjnego zebrania na koƒcu ro-
ku, chcia∏em zarezerwowaç dla was i dla siebie specjalne spotkanie z wami nie tylko ze
wzgl´du na to, ˝e jest was wielu, lecz tak˝e i nade wszystko bioràc pod uwag´ wymow-
ne Êwiadectwo, jakie tutaj dajecie jako przedstawiciele szko∏y katolickiej we W∏o-
szech. Powiedziano mi, ˝e mój czcigodny poprzednik, Pawe∏ VI, nigdy nie pominà∏
w podobnych okolicznoÊciach w ubieg∏ych latach skierowania do was swoich wspania-
∏ych s∏ów; pomyÊla∏em wi´c, ˝e mog´ tak˝e ja uczyniç to samo i przede wszystkim od-
powiedzieç na szacunek, oddanie, ˝arliwoÊç, o których Êwiadczy wasza wizyta.

Tak, bracia i synowie najdro˝si, pragn´ wam podzi´kowaç za wasze serdeczne
uczucia, a bardziej jeszcze za inteligentnà, niestrudzonà prac´, wzbogacanà przez tyle
ofiar — ma∏ych i wielkich — jaki pociàga za sobà dzia∏alnoÊç szkolno-wychowawcza
za naszych dni. Mówi´ nie tylko o pracy koordynacyjnej i organizacyjnej, która jest ko-
nieczna, aby ta Federacja, jako taka, mog∏a dobrze funkcjonowaç, szerzàc dla ogólnej
korzyÊci wÊród licznych instytutów, jakie skupia, informacje, ukierunkowania, propo-
zycje i inicjatywy; mówi´ szczególnie o pracy, którà ka˝dy instytut, a w swoim zakre-
sie ka˝dy z kierowników i nauczycieli rozwija codziennie, podejmujàc i przezwyci´˝a-
jàc nie zawsze ∏atwe problemy, by coraz wyrazistszà, korzystniejszà, bardziej oryginal-
na, bardziej przyk∏adnà czyniç funkcj´ szkó∏ za∏o˝onych przez w∏adz´ koÊcielnà lub od
niej zale˝nych, w kontekÊcie nauczania publicznego.

Moje s∏owa niech b´dà uznaniem i równoczeÊnie zach´tà. Uznanie w j´zyku w∏o-
skim — wiem to na podstawie oczywistej racji etymologicznej — znaczy tak˝e wdzi´cz-
noÊç: otó˝, uznanie-wdzi´cznoÊç, jakie otrzymaliÊcie od Konferencji Episkopatu w∏o-
skiego, w pe∏ni podziela Papie˝, który zapewnia, ˝e z sympatià i ufnoÊcià Êledzi waszà
zas∏u˝onà dzia∏alnoÊç. W takiej epoce jak nasza jest rzeczà naglàcà bardziej ni˝ w prze-
sz∏oÊci, zachowaç obraz — typologi´, powiedzia∏bym — szko∏y chrzeÊcijaƒskiej, któ-
ra z zawsze lojalnym zachowaniem norm ogólnych, przewidzianych przez kompetent-
ne prawodawstwo szkolne odnoÊnego kraju, przyjmuje jako swój punkt wyjÊcia, a tak-
˝e jako swojà met´ dojÊcia idea∏ wychowania integralnego — ludzkiego, moralnego i re-
ligijnego — wed∏ug Ewangelii naszego Pana. Przed programami studiów, przed tema-
tami ró˝nych kursów nauczania — dobrze to wiecie — dla szko∏y prawdziwie katolic-
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kiej jest i pozostaje istotne to nieodmienne odniesienie do wy˝szej i transcendentnej pe-
dagogii Chrystusa-Nauczyciela. Gdyby by∏a tego pozbawiona, brakowa∏oby jej same-
go êród∏a inspiracji, brakowa∏oby jej centralnej osi, brakowa∏oby jej tego specyficzne-
go elementu, który jà okreÊla i wyró˝nia wÊród innych organizacyjnych struktur dydak-
tycznych lub innych oÊrodków promocji kulturalnej. S∏usznà zatem jest rzeczà, by wy-
maga∏o si´ tego od poszczególnych instytutów, które przewodzà waszemu stowarzysze-
niu, a tak˝e od tych, którzy z poczuciem odpowiedzialnoÊci pracujà tam na ró˝nych po-
ziomach.

Chc´ wyt∏umaczyç skrót FIDAE, zauwa˝y∏em, ˝e ostatnio zastosowaliÊcie odczy-
tanie cz´Êciowo nowe, aby po∏o˝yç akcent na s∏owa „dzia∏alnoÊci wychowawczej”. Ten
bardzo wyraêny finalizm pedagogiczny i formacyjny przynosi wam zaszczyt, poniewa˝
znaczy w∏aÊnie, ˝e dla was nauczanie przedmiotów szkolnych i stosowanie koniecznych
w nauczaniu narz´dzi dydaktycznych wpisuje si´ w obszerny program owej chrzeÊci-
jaƒskiej paideia, która ze swej strony wpisuje si´ w pos∏annictwo ewangelizacyjne po-
wierzone KoÊcio∏owi przez jego Boskiego Za∏o˝yciela.

Ciesz´ si´ szczerze z tego nastawienia i ceni´ bardzo wspó∏prac´. Dlatego zach´cam
was, byÊcie w jednym i drugim pozostali zawsze konsekwentni i wierni, wspierani
przez myÊl, lub lepiej, przez przekonanie, ̋ e w ten sposób pe∏nicie cennà s∏u˝b´ koÊciel-
nà, a tak˝e kulturalnà i cywilnà.

Z moim serdecznym b∏ogos∏awieƒstwem.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. I, Poznaƒ 1987, s. 206-207.



Rola KoÊcio∏a
w wychowaniu chrzeÊcijaƒskim

PRZEMÓWIENIE DO UCZNIÓW I STUDENTÓW, 30 STYCZNIA 1979

Najdro˝sza m∏odzie˝y!

Ciesz´ si´, ˝e mog´ spotkaç si´ z wami w tej szkole katolickiej, w Instytucie Migu-
el Angel. Jest was tu du˝a grupa m∏odzie˝y w ró˝nym wieku, zarówno z tego oÊrodka,
jak i z innych szkó∏ katolickich. W was, m∏odych, widz´ obecnych tu wszystkich stu-
diujàcych w tym kraju. Wszystkich was pozdrawiam szczególnie serdecznie, poniewa˝
widz´ w was nadziej´ KoÊcio∏a i narodu meksykaƒskiego na jutro.

Pragn´ tak˝e pozdrowiç goràco waszych profesorów, przedstawicieli instytucji
oÊwiatowych i ojców rodzin. Wszyscy zas∏ugujecie na mój szacunek, poniewa˝ wszy-
scy kszta∏tujecie nowe pokolenia.

1. Fakt, ˝e szko∏y katolickie w Meksyku potrafi∏y przezwyci´˝yç trudnoÊci w pe∏nie-
niu swej misji, jest jeszcze jednym motywem wdzi´cznoÊci dla Boga, a dla was zach´-
tà do starania, ˝eby szko∏a katolicka dawa∏a przysz∏ym obywatelom pe∏nà formacj´,
ugruntowanà na autentycznych podstawach ludzkich i chrzeÊcijaƒskich.

„KoÊció∏ w ramach swej specyficznej misji winien podejmowaç i rozwijaç prac´
w zakresie wychowania chrzeÊcijaƒskiego, do którego majà prawo wszyscy ochrzcze-
ni, aby mogli osiàgnàç dojrza∏oÊç w wierze. S∏u˝àc wszystkim ludziom, KoÊció∏ stara
si´ przez swoich cz∏onków, zw∏aszcza Êwieckich, dzia∏aç na rzecz ogólnego rozwoju kul-
turalnego we wszystkich jego formach, którymi zainteresowane jest spo∏eczeƒstwo”1.

Tradycja chrzeÊcijaƒska w mieÊcie Meksyku jest bardzo stara; jest to tak˝e pionier-
ska tradycja, gdy chodzi o wprowadzenie spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a do programów na-
uczania. Zapoczàtkowa∏o to wi´ksze poszanowanie praw wszystkich ludzi, zw∏aszcza
cierpiàcych n´dz´ i zepchni´tych na margines spo∏eczny.

2. KoÊció∏ patrzy na m∏odzie˝ z optymizmem i g∏´bokà nadziejà. Wy, m∏odzi, stanowi-
cie wi´kszoÊç ludnoÊci meksykaƒskiej, której pi´çdziesiàt procent nie osiàgn´∏o jesz-
cze dwudziestu lat. W najtrudniejszych w historii Meksyku momentach dla chrzeÊcijaƒ-
stwa m∏odzi dawali bohaterskie i szlachetne Êwiadectwo wierze.

1 Dokument Konferencji w Medellin, Wychowanie, 9.
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KoÊció∏ dostrzega w m∏odzie˝y ogromnà odnowicielskà si∏´, którà nasz poprzednik,
Jan XXIII, uwa˝a∏ za symbol samego KoÊcio∏a, wezwanego do ustawicznej odnowy sa-
mego siebie do nieustannego odm∏adzania si´.

Przygotowujcie si´ do ˝ycia powa˝nie i starannie. W m∏odym wieku, tak wa˝nym
dla kszta∏towania dojrza∏ej osobowoÊci, umiejcie przyznaç w∏aÊciwe miejsce religijne-
mu czynnikowi formacji, zdolnemu podnieÊç cz∏owieka do pe∏nej godnoÊci, jaka wy-
nika z synostwa Bo˝ego. Pami´tajcie zawsze, ˝e jedynie wtedy, gdy oprzecie si´ — jak
mówi Êwi´ty Pawe∏ — na jedynym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus (por. 1 Kor
3, 11), potraficie zbudowaç coÊ prawdziwie wielkiego i trwa∏ego.

3. Na pamiàtk´ tego serdecznego i radosnego spotkania chc´ wam przekazaç jednà kon-
kretnà myÊl.

Z ˝ywoÊcià w∏aÊciwà waszemu wiekowi, ze szlachetnym entuzjazmem m∏odych serc
podà˝ajcie na spotkanie z Chrystusem: jedynie On jest rozwiàzaniem wszystkich wa-
szych problemów; jedynie On jest drogà, prawdà i ˝yciem, prawdziwym zbawieniem
Êwiata i jedynà nadziejà ludzkoÊci.

Szukajcie Jezusa, starajàc si´ posiàÊç g∏´bokà osobistà wiar´, zdolnà kszta∏towaç
i ukierunkowaç ca∏e wasze ˝ycie. Ale przede wszystkim waszym zaanga˝owaniem
i waszym programem niech b´dzie mi∏oÊç Jezusa, szczera mi∏oÊç, autentyczna i osobi-
sta. On winien byç waszym przyjacielem i oparciem na drodze ˝ycia. Jedynie On po-
siada s∏owa ˝ycia wiecznego (por. J 6, 68).

Wasze pragnienie Absolutu nie mo˝e byç zaspokojone namiastkami w postaci ide-
ologii, które prowadzà do nienawiÊci, do przemocy i do rozpaczy. Jedynie Chrystus —
poszukiwany i kochany szczerà mi∏oÊcià — jest êród∏em radoÊci i pokoju.

Ale spotkawszy Chrystusa i dowiedziawszy si´, kim On jest, nie mo˝na nie pragnàç
g∏oszenia Go. Umiejcie byç autentycznymi Êwiadkami Chrystusa; umiejcie prze˝ywaç
i g∏osiç czynami i s∏owami swà wiar´.

Umi∏owana m∏odzie˝y, niech wiedzie was pragnienie i wewn´trzna potrzeba niesie-
nia Chrystusa wspó∏czesnemu spo∏eczeƒstwu, które — jak nigdy dotàd — potrzebuje Go
i poszukuje mimo pozorów, które cz´sto wskazywaç by mog∏y na coÊ przeciwnego.

„Wszak˝e jest rzeczà koniecznà — pisa∏ mój poprzednik, Pawe∏ VI, w adhortacji
apostolskiej Evangelii nuntiandi — ˝eby sami m∏odzi, nale˝ycie uformowani w wie-
rze i modlitwie, stawali si´ coraz bardziej aposto∏ami swoich rówieÊników”2. Ka˝dego
z was czeka porywajàce zadanie g∏oszenia Chrystusa kolegom z ∏awy szkolnej i towa-
rzyszom. Ka˝dy z was winien nosiç w sercu pragnienie bycia aposto∏em w swoim oto-
czeniu.

4. Pragn´ teraz poleciç wam pewnà spraw´, która bardzo mi le˝y na sercu. KoÊció∏ jest
Êwiadom niedorozwoju kulturalnego wielu rejonów kontynentu latynoamerykaƒskiego
i waszego kraju. Mój poprzednik, Pawe∏ VI, w swej encyklice Populorum progressio
pisa∏: „(...) wykszta∏cenie podstawowe jest pierwszym przedmiotem planu rozwoju”3.

Jest rzeczà koniecznà i naglàcà, ˝ebyÊmy w dobie przyspieszonych przemian, cha-
rakterystycznych dla wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa, potrafili wytworzyç klimat ludz-
kiej i chrzeÊcijaƒskiej solidarnoÊci w zwiàzku z trudnym problemem oÊwiaty. Przypo-

2 Pawe∏ VI, Evangelii nuntiandi, 72.
3 Pawe∏ VI, Populorum progressio, 36.
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mnia∏ to ju˝ Sobór w swym dokumencie o wychowaniu: „Wszyscy ludzie jakiejkolwiek
rasy, stanu i wieku majà, jako cieszàcy si´ godnoÊcià osoby, nienaruszalne prawo do wy-
chowania (...)” (Gravissimum educationis, 1).

Nie mo˝na pozostawaç oboj´tnym w obliczu powa˝nego problemu, jakim jest anal-
fabetyzm i pó∏analfabetyzm.

W decydujàcym dla przysz∏oÊci Ameryki ¸aciƒskiej momencie zwracam si´ z go-
ràcym apelem w imi´ Chrystusa do wszystkich ludzi, a specjalnie do was, m∏odzie˝y,
abyÊcie dziÊ i w przysz∏oÊci s∏u˝yli pomocà i wspó∏pracà w dziedzinie oÊwiaty. To we-
zwanie, mojà ojcowskà proÊb´, kierujà tak˝e do chrzeÊcijaƒskich wychowawców, aby
w∏àczyli si´ w akcj´ oÊwiatowo-kulturalnà w oparciu o integralnà wizj´ cz∏owieka. Nie
zapominajmy, ˝e „analfabeta to umys∏ niedo˝ywiony”.4

Pok∏adam nadziej´ we wspó∏pracy wszystkich w rozwiàzywaniu tego problemu, któ-
ry dotyczy podstawowego prawa jednostki ludzkiej.

M∏odzi! Anga˝ujcie si´ po ludzku i chrzeÊcijaƒsku w sprawy, które wymagajà wy-
si∏ku, poÊwi´cenia i wielkodusznoÊci. KoÊció∏ oczekuje tego od was i ufa wam!

5. ZanieÊmy te intencje do stóp Maryi, którà wy, Meksykanie, nazywacie Naszà Panià
z Gwadelupy. By∏a ona w sposób najÊciÊlejszy zwiàzana z tajemnicà Chrystusa i jest
przyk∏adem szlachetnej mi∏oÊci i poÊwi´cenia si´ w s∏u˝bie dla innych. Jej ˝ycie, pe∏-
ne g∏´bokiej wiary, jest drogà umocnienia naszej wiary i uczy nas, jak spotykaç Boga
w g∏´bi naszej istoty.

Powróciwszy do domów, do waszych stowarzyszeƒ i grup przyjació∏, powiedzcie
wszystkim, ˝e Papie˝ liczy na m∏odych. Powiedzcie, ˝e m∏odzi sà si∏à i pociechà Papie-
˝a, który chce byç z nimi, aby dodawaç im odwagi wÊród wszystkich tych trudnoÊci, ja-
kie wià˝à si´ z sytuacjà spo∏ecznà.

Niech was wspomaga i pobudza do realizowania waszych zamiarów b∏ogos∏awieƒ-
stwo apostolskie, którego udzielam z serca wam, waszym bliskim i wszystkim, którzy
podejmujà trud waszego wychowania i kszta∏cenia.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz.1, Poznaƒ 1990, s. 106-108.

4 Tam˝e, 35.



Bàdêcie mocni w wierze

DO UCZNIÓW SZKÓ¸ NEAPOLITA¡SKICH, 24 MARCA1979

Najdro˝si Ch∏opcy i Dziewcz´ta!

PrzybyliÊcie licznie, pe∏ni ˝ycia i radoÊci, aby zobaczyç Papie˝a. A Papie˝ przyjmu-
je was z wielka serdecznoÊcià i szczerà przyjaênià, poniewa˝ wie, ˝e wy, m∏odzi, jeste-
Êcie cennym zawiàzkiem, który jutro wyda swój owoc w KoÊciele i w spo∏eczeƒstwie;
wie, ˝e jesteÊcie przysz∏oÊcià i ˝e w waszych r´kach i w waszych sercach jest los ludz-
koÊci.

Papie˝ pragnie dlatego, abyÊcie teraz i zawsze byli dobrym ziarnem wÊród kàkolu,
który — jak zauwa˝a Ewangelia z màdrym realizmem — b´dzie niestety w dalszym cià-
gu rós∏ na polu historii.

Wyra˝ajàc wam dlatego swojà wdzi´cznoÊç za t´ wizyt´ tak pi´knà i mi∏à, pragn´
zwróciç si´ do was s∏owami Aposto∏a Piotra, które niech pozostanà w waszych sercach
jako pamiàtka i wskazanie: „Bàdêcie mocni w wierze!” (por. P 5, 9).

1. Bàdêcie takimi przede wszystkim przez pog∏´bianie i stopniowe poznawanie treÊci
doktryny chrzeÊcijaƒskiej. Nie wystarczy byç chrzeÊcijaninem dzi´ki otrzymaniu chrztu
lub dzi´ki warunkom historyczno-spo∏ecznym, w których si´ urodzi∏o i ˝yje. Stopnio-
wo, ze wzrostem w latach i w kulturze, powstajà w ÊwiadomoÊci nowe problemy i no-
we wymagania jasnoÊci i pewnoÊci. Trzeba wtedy z odpowiedzialnoÊcià zabraç si´ do
poszukiwania motywacji swojej wiary chrzeÊcijaƒskiej. Je˝eli nie jest si´ osobiÊcie
Êwiadomym i nie ma si´ odpowiedniego zrozumienia tego, w co trzeba wierzyç i mo-
tywów tej wiary, to w pewnej chwili wszystko mo˝e fatalnie upaÊç i byç wyrzucone
precz, mimo dobrej woli rodziców i wychowawców. Dlatego specjalnie dzisiaj jest czas
na nauk´, rozwa˝anie i refleksj´. Mówi´ wam zatem: wykorzystajcie dobrze swojà in-
teligencj´, aby gorliwie dà˝yç do zdobycia i osobistych przekonaƒ, nie traçcie czasu, po-
g∏´biajcie motywy i podstawy wiary w Chrystusa i w KoÊció∏, abyÊcie byli mocnymi te-
raz i w waszej przysz∏oÊci.

2. Prócz tego jest si´ mocnym we wierze dzi´ki modlitwie. Ju˝ Êwi´ty Pawe∏ poleca∏:
„Nieustannie si´ módlcie” (1 Tes 5, 17). Mo˝na istotnie poznaç doskonale Pismo Êwi´-
te, mo˝na byç uczonym w filozofii i w teologii nie mieç wiary, albo ulec rozbiciu we
wierze; poniewa˝ to Bóg zawsze wzywa najpierw do poznania Go i do mi∏owania Go
w odpowiedni sposób. Trzeba dlatego byç pokornym wobec Najwy˝szego; trzeba za-
chowaç poczucie tajemnicy, poniewa˝ mi´dzy Bogiem i cz∏owiekiem pozostaje zawsze
nieskoƒczonoÊç; trzeba pami´taç, ˝e wobec Boga i Jego Objawienia nie tyle jest kwe-
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stia rozumienia w∏asnym ograniczonym rozumem, ale raczej mi∏owania. Dlatego Jezus
mówi∏: „Wys∏awiam Ci´, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ˝e zakry∏eÊ te rzeczy przed mà-
drymi i roztropnymi, a objawi∏eÊ je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdy˝ takie by∏o Twoje
upodobanie!” (Mt 11, 25-26). 

Oto, Najdro˝sza M∏odzie˝y, myÊl, którà Papie˝ powierza wam tego ranka: niech ona
b´dzie przewodniczkà i podporà w waszym wielkodusznym zaanga˝owaniu.

Z moim Apostolskim B∏ogos∏awieƒstwem.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz. 1, Poznaƒ 1990, s. 291-292.



Trzy wskazania dla chrzeÊcijaƒskiej m∏odzie˝y

DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI KATOLICKICH KOLEGIÓW Z BELGIJSKICH
PROWINCJI, 14 KWIETNIA 1979

Jestem rad, ˝e mog´ pozdrowiç uczniów i profesorów katolickich kolegiów z bel-
gijskich prowincji: Antwerpii, Brabacji i Limburgii.

Gratuluj´ wam, ˝eÊcie przybyli, aby prze˝yç Wielki Tydzieƒ w Rzymie. Jaka˝ to dla
was niezapomniana pamiàtka. Dzi´kuj´ wam za t´ waszà wizyt´, u Papie˝a, która jest
dla niego tak sympatyczna i podnoszàca na duchu.

Wiecie o tym, ˝e Pan Jezus w sposób tajemniczy powierzy∏ mi wszystkich swoich
uczniów. Wszyscy oni majà swoje miejsce w mym sercu i w mojej modlitwie, ale
szczególne miejsce pokolenie nadchodzàce, tj. wasze pokolenie, Droga M∏odzie˝y!
Dlatego w∏aÊnie wam chc´ dzisiaj daç trzy wskazania, które mogà si´ staç trzema tema-
tami do przemyÊlenia.

Bàdêcie m∏odymi ludêmi tryskajàcymi radoÊcià, ale i powagà, szanujàcymi wszyst-
kich, ale wymagajàcymi du˝o od siebie.

Bàdêcie ˝arliwymi uczniami Chrystusa, który jest oÊrodkiem ca∏ej historii, ale i wa-
szej osobistej historii — uczniami bardzo pokornymi i bardzo odwa˝nymi, którzy sta-
jà si´ coraz bardziej zdolni do zdawania sprawy ze swej wiary w Niego.

Bàdêcie trzeêwymi i wytrwa∏ymi budowniczymi spo∏eczeƒstwa, które jest przejÊcio-
wo zm´czone chodzeniem drogami praktycznego materializmu, a tak˝e budowniczymi
chrzeÊcijaƒskiej wspólnoty, jedynego KoÊcio∏a Chrystusowego.

Pragn´ tak˝e dodaç: niechaj wielu spoÊród was us∏yszy wezwanie: „Przyjdê i chodê
za Mnà”, które Chrystus Odkupiciel na pewno dzisiaj kieruje do serc i dusz uwa˝nych,
podobnie jak skierowa∏ je do swoich pierwszych Aposto∏ów i do wszystkich pokoleƒ.

Wam, Droga M∏odzie˝y, i wszystkim waszym rówieÊnikom, z kolegiów oraz wa-
szym profesorom i rodzicom ˝ycz´ radosnych i szcz´Êliwych Âwiàt Wielkanocnych.
Wraz z moim serdecznym b∏ogos∏awieƒstwem.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz. 1, Poznaƒ 1990, s. 337.



Wielkie powo∏anie wychowania katolickiego

DO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO W STANACH
ZJEDNOCZONYCH, 16 KWIETNIA 1979,

Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ciesz´ si´ bardzo, ˝e mog´ skierowaç or´dzie do cz∏onków Krajowego Stowarzy-
szenia Wychowania Katolickiego w Stanach Zjednoczonych, jako ˝e zgromadziliÊcie
si´ w tej wielkiej sprawie wychowania. Przez was, jak mam nadziej´, moje pos∏anie po-
parcia i b∏ogos∏awieƒstwa dotrze tak˝e do licznych katolickich szkó∏ waszego kraju, do
wszystkich studentów i nauczycieli tych instytucji, jak równie˝ do wszystkich tych, któ-
rzy wielkodusznie zajmujà si´ wychowaniem katolickim. Z Aposto∏em Piotrem posy-
∏am wam pozdrowienie w wierze Pana naszego Jezusa Chrystus: „Pokój wam wszyst-
kim, którzy trwacie w Chrystusie” (1 P 5, 14).

Jako katoliccy wychowawcy, zgromadzeni we wspólnocie powszechnego KoÊcio-
∏a i na modlitwie, z pewnoÊcià b´dziecie si´ wzjamnie dzielili myÊlami na temat war-
toÊci, które b´dà wam towarzyszy∏y w waszej, wa˝nej pracy i w pe∏nieniu waszej ko-
Êcielnej misji. Duch Âwi´ty jest z wami i KoÊció∏ jest wam wdzi´czny za poÊwi´cenie.
Papie˝ przemawia do was, by umocniç was we wznios∏ej roli wychowawców katolic-
kich i by towarzyszyç wam, kierowaç wami oraz was podtrzymywaç.

Mi´dzy wieloma refleksjami, które mo˝na by dzisiaj uczyniç, szczególnie istotne sà
trzy punkty, o których chcia∏bym krótko wspomnieç na poczàtku mojego pontyfikatu.
Sà to: wartoÊç szkó∏ katolickich, znaczenie nauczycieli i wychowawców katolickich oraz
natura wychowania katolickiego sama w sobie. Sà to tematy, które zosta∏y rozwini´-
te szczegó∏owo przez moich poprzedników. W tym czasie jednak jest to wa˝ne, abym
doda∏ moje w∏asne Êwiadectwo w szczególnej nadziei nadania nowego impulsu katolic-
kiemu wychowaniu na rozleg∏ych terenach Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z g∏´bokim przekonaniem powtarzam i jeszcze raz potwierdzam s∏owa, które wy-
powiedzia∏ Pawe∏ VI do biskupów waszego kraju: „Bracia! Znamy trudnoÊci kompli-
kujàce zachowanie szkó∏ katolickich i niepewnoÊç ich przysz∏oÊci, ale ciàgle liczymy
na pomoc Bo˝à i na waszà gorliwà wspó∏prac´ i niezmordowane wysi∏ki, aby katolic-
kie szko∏y mog∏y trwaç, pomimo wszelkich przeszkód, ˝eby mog∏y wype∏niaç swojà
opatrznoÊciowà rol´ w s∏u˝bie prawdziwego wychowania katolickiego, w s∏u˝bie swo-
jego kraju”1. Tak, katolickie szko∏y muszà pozostaç uprzywilejowanym miejscem ka-

1 Pawe∏ VI, Allocutio, 15 wrzeÊnia 1975.
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tolickiego wychowania w Ameryce. Ten Êrodek apostolstwa wart jest najwy˝szych
ofiar.

Ale ˝adne katolickie szko∏y nie mogà byç skuteczne bez poÊwi´cenia nauczycieli
katolickich, przekonanych o wielkim ideale wychowania katolickiego. KoÊció∏ potrze-
buje m´˝czyzn i kobiet oddanych nauczaniu przez s∏owo i przyk∏ad — poÊwi´cajàcych
si´ sprawie przepojenia ca∏ego wychowawczego Êrodowiska (milieu) duchem Chrystu-
sa. To jest wielkie powo∏anie i Pan sam wynagrodzi wszystkich tych, którzy temu si´
oddajà jako wychowawcy w s∏u˝bie s∏owa Bo˝ego.

Aby katolickie szko∏y i katoliccy nauczyciele mogli rzeczywiÊcie wnieÊç swój nie-
zastàpiony wk∏ad do KoÊcio∏a i do Êwiata, cel katolickiego wychowania musi byç kry-
stalicznie jasny. Umi∏owani Synowie i Córki katolickiego KoÊcio∏a, Bracia i Siostry
w wierze! Katolickie wychowanie jest przede wszystkim sprawà przekazywania Chry-
stusa oraz pomocy w kszta∏towaniu Chrystusa w ˝yciu innych. Wed∏ug wypowiedzi So-
boru Watykaƒskiego II, ci, którzy zostali ochrzczeni, powinni stawaç si´ coraz bardziej
Êwiadomi otrzymanego daru wiary, powinni chwaliç Boga Ojca w duchu i prawdzie oraz
powinni zaprawiaç si´ w kszta∏towaniu w∏asnego odnowionego ˝ycia w sprawiedliwo-
Êci i Êwi´toÊci prawdy (por. Gravissimum educationis, 2).

Sà to rzeczywiÊcie istotne cele katolickiego wychowania. Sprzyjanie im i popiera-
nie ich nadaje sens katolickiej szkole; to ukazuje godnoÊç powo∏ania wychowawców ka-
tolickich.

Tak, jest to sprawa przede wszystkim przekazywania Chrystusa i pomagania, aby
Jego podnoszàca na duchu Ewangelia zakorzeni∏a si´ w sercach wiernych. Bàdêcie wi´c
mocni w wype∏nianiu tych celów. Sprawa katolickiego wychowania jest sprawà Jezu-
sa Chrystusa i Jego Ewangelii w s∏u˝bie cz∏owieka.

I bàdêcie pewni o solidarnoÊci ca∏ego KoÊcio∏a i wspomagajàcej ∏aski Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa. W jego imieniu przekazuj´ wam wszystkim moje apostolskie
b∏ogos∏awieƒstwo: W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz. 1, Poznaƒ 1990, s. 383- 384.



Nasze ˝ycie niech b´dzie wielbieniem Chrystusa,
który jest naszym zbawieniem

DO UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI M¸ODZIE˚Y SALEZJA¡SKIEJ,
5 MAJA 1979

Najdro˝sza m∏odzie˝y!

1. Witam was po ojcowsku i radoÊnie, Drodzy Ch∏opcy i Dziewcz´ta, którzy przybyli-
Êcie tutaj, jako ucz´szczajàcy do zak∏adów Salezjanów i Córek Maryi Wspomo˝yciel-
ki, aby zobaczyç i pos∏uchaç Papie˝a, tak˝e jako przedstawicielstwo wszystkich dzie-
ci, m∏odzie˝y i cz∏onków stowarzyszeƒ religijnych, szkó∏, oÊrodków zawodowych,
grup kulturalnych, rekreacyjnych i spo∏ecznych, o˝ywianych i kierowanych przez sy-
nów Don Bosco.

Wam wszystkim tutaj obecnym, wszystkim waszym przyjacio∏om i kolegom, ca∏ej
m∏odzie˝y salezjaƒskiej, która od przesz∏o wieku kroczy naprzód w swoim p∏omiennym
i odwa˝nym marszu Êcie˝kami Êwiata, przekazuj´ swoje czu∏e pozdrowienie, pe∏ne
wzruszenia i nadziei: wy jesteÊcie nadziejà i oczekiwaniem jutra bardziej sprawiedliwe-
go, bardziej godnego, bardziej pokojowego. Papie˝ patrzy na was, pe∏en przewidujàcych
i wró˝àcych uczuç, które przez was rozciàgajà si´ na ca∏à ludzkoÊç. Dzi´kuj´ wam za
t´ wielkà manifestacj´ przywiàzania i odwzajemniam ten entuzjazm jednym pozdrowie-
niem: niech ˝yje m∏odzie˝ salezjaƒska!

Wierni duchowi Don Bosco, wielkiego Êwi´tego i równoczeÊnie wychowawcy, chce-
cie z∏o˝yç ho∏d Nast´pcy Piotra, potwierdzajàc wiernoÊç waszej mi∏oÊci i waszej s∏u˝by
dla niego, z okazji pi´tnastej rocznicy kanonizacji Dominika Savio, ch∏opca z Oratorium
Valdocco, ulubionego ucznia i cennego owocu formacyjnej pracy syna Ma∏gorzaty.

JesteÊcie zaanga˝owani przez ca∏y ten rok w wiele inicjatyw, zarówno w ró˝nych
oÊrodkach lokalnych, jak i w skali krajowej, aby daç nowy i mocny impuls stowarzy-
szeniom m∏odzie˝owym inspiracji chrzeÊcijaƒskiej i aby pog∏´biç system wychowaw-
czy Don Bosco, stosujàc kryteria g∏´bi, zasady kluczowe do wymagaƒ nowych czasów.

Oczekujecie od Papie˝a wskazówek i zach´ty do tej odnowionej akcji m∏odzie˝o-
wej w Italii, a ja jestem tutaj z wami po to, aby przede wszystkim b∏agaç o Êwiat∏o Du-
cha Paƒskiego dla tej wa˝nej inicjatywy, która tak bardzo le˝y na sercu KoÊcio∏owi i je-
go pasterzom.

2. Pierwszà wskazówkà, jakà chc´ wam przekazaç, jest wezwanie do optymizmu, do na-
dziei i do ufnoÊci. Jest prawdà, ˝e ludzkoÊç przechodzi chwile trudne i ˝e cz´sto ma si´
bolesne i przykre wra˝enie, ˝e si∏y z∏a w wielu przejawach ˝ycia stowarzyszeniowego
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majà przewag´. Zbyt cz´sto uczciwoÊç, sprawiedliwoÊç, poszanowanie godnoÊci cz∏o-
wieka muszà oznaczaç wyczyn lub wychodzà pokonane. A jednak, jesteÊmy powo∏ani
do zwyci´˝ania Êwiata naszà wiarà (por. 1 J 5, 4), poniewa˝ nale˝ymy do Tego, który
przez swojà Êmierç i zmartwychwstanie wys∏u˝y∏ dla ka˝dego z nas zwyci´stwo nad
grzechem i nad Êmiercià, i przez to uczyni∏ nas zdolnymi do pokornej, jasnej, ale pew-
nej afirmacji dobra nad z∏em.

Droga m∏odzie˝y, nale˝ymy do Niego, nale˝ymy do Chrystusa, i to On w nas zwy-
ci´˝a. PowinniÊmy wierzyç w to g∏´boko, powinniÊmy ˝yç tà pewnoÊcià, inaczej cià-
gle powstajàce trudnoÊci b´dà mia∏y moc wprowadzenia do naszych dusz tego podst´p-
nego robaka, który nazywa si´ zniech´cenie, przyzwyczajenie, zupe∏ne dostosowanie
si´ do przemocy z∏a.

Najsubtelniejszà pokusà, która dzisiaj gn´bi chrzeÊcijan, a m∏odzie˝ w szczególno-
Êci, jest w∏aÊnie pokusa zrzeczenia si´ nadziei w zwyci´skiej afirmacji Chrystusa. Do-
radca wszelkiego post´pu, z∏y duch, jest zawsze mocno zaanga˝owany w gaszeniu
w sercu ka˝dego cz∏owieka Êwiat∏a tej nadziei. Droga chrzeÊcijaƒskiego bojowania nie
jest ∏atwa, ale powinniÊmy jà przejÊç w ÊwiadomoÊci, ˝e posiadamy wewn´trznà moc
przemiany, udzielonà nam z ˝yciem Bo˝ym, które zosta∏o nam darowane w Chrystusie
Panu. Mocà waszego Êwiadectwa b´dzie ukazywaç, ˝e najwy˝sze wartoÊci ludzkie
znajdujà si´ w chrzeÊcijaƒstwie prze˝ywanym konsekwentnie i ˝e wiara ewangeliczna
nie tylko proponuje nowà wizje cz∏owieka i wszechÊwiata, ale daje nade wszystko
zdolnoÊç urzeczywistnienia takiej odnowy.

W tym wzgl´dzie przypomn´ wam s∏owa skierowane do m∏odzie˝y przez Ojców So-
borowych na zakoƒczenie Soboru Powszechnego: „KoÊció∏ patrzy na was z ufnoÊcià
i z mi∏oÊcià... Posiada on to, co stanowi si∏´ i pi´kno m∏odzie˝y: zdolnoÊç radowania si´
z tego, co rozpoczyna, wielkodusznego oddania si´, odnawiania si´ i wyruszenia po no-
we zdobycze”.

Bez pewnej nadziei w zwyci´stwo Chrystusa w was i w Êwiecie, który was otacza,
nie b´dziecie mogli posiadaç optymizmu, a bez optymizmu nie mo˝e istnieç ta pogod-
na radoÊç w∏aÊciwa m∏odzie˝y. Zbyt wiele jest jeszcze dzisiaj ludzi m∏odych, którzy zrze-
kli si´ m∏odoÊci.

3. Druga sugestia Papie˝a dla was i dla tych, którzy troszczà si´ o wasze ludzkie i chrze-
Êcijaƒskie wychowanie, odnosi si´ do pilnej, dostrzeganej w jakimÊ stopniu we wszyst-
kich szerokoÊciach geograficznych, potrzeby wa˝nych wzorów katolickich stowarzy-
szeƒ m∏odzie˝owych.

Nie chodzi o wywo∏ywanie wojujàcych ekspresji pozbawionych zrywów idealnych
i opierajàcych si´ na pot´dze liczby, ale o o˝ywianie prawdziwych wspólnot, przepo-
jonych duchem dobroci, wzajemnego szacunku i s∏u˝by, a nade wszystko zespolonych
tà samà wiarà i jednà nadziejà. Dzisiejsze pokolenie m∏odzie˝owe, równie˝ kiedy po-
grà˝a si´ w wygodach, których dostarcza mu cywilizacja konsumistyczna, zauwa˝a, ˝e
taka rozrzutnoÊç kryje z∏udny urok, i ˝e nie mo˝e zatrzymywaç si´ na radosnym doÊwiad-
czeniu zamo˝noÊci materialnej.

JesteÊcie wi´c w ciàg∏ym poszukiwaniu prawdziwej wartoÊci waszego ˝ycia, waszej
osobistej odpowiedzialnoÊci — ˝ycie tym jest ju˝ odpowiedzià na powo∏anie chrzeÊci-
jaƒskie. Otó˝, w tym poszukiwaniu nie mo˝na dzia∏aç w odosobnieniu, w∏aÊnie z racji
u∏omnoÊci jednostki, wystawionej na najró˝niejsze ataki. W przynale˝noÊci do grupy,
w spontanicznoÊci i w jednolitoÊci ko∏a przyjació∏, w konstruktywnym podejmowaniu
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idei i inicjatyw, we wzajemnym podtrzymywaniu si´ mo˝e si´ ustaliç i zachowaç ˝y-
wotnoÊç tej odnowy spo∏ecznej, do której wszyscy dà˝ycie.

Wy, m∏odzi, zmierzacie do cennej mety wspólnotowego uzupe∏niania, rozmowy,
przyjaêni, dawania i otrzymywania mi∏oÊci. Stowarzyszenia m∏odzie˝owe znajdujà si´
w nowym rozkwicie: Papie˝ zach´ca was, abyÊcie byli wierni, spostrzegawczy, boga-
ci genialnoÊcià w tym wysi∏ku, aby coraz bardziej rozwijaç te zrzeszenia. Usilne wezwa-
nie kieruj´ do wszystkich, którzy sà odpowiedzialni za chrzeÊcijaƒskie wychowanie m∏o-
dzie˝y, to jest ludzi jutra.

4. Gdzie znajdziecie si∏´, Drodzy M∏odzi Przyjaciele, potrzebnà do podtrzymywania
optymizmu, do od˝ywiania waszych stowarzyszeƒ? Dominik Savio z okazji og∏oszenia
dogmatu niepokalanego pocz´cia, 8 grudnia 1854 roku przed o∏tarzem Maryi — jak za-
Êwiadcza Don Bosco — odnowi∏ przyrzeczenie z pierwszej Komunii, mówiàc m.in.:
„Maryjo, oddaj´ Ci moje serce, spraw, by by∏o zawsze Twoje; Jezu i Maryjo bàdêcie
zawsze przyjació∏mi moimi”. Oto najdro˝si synowie, gdzie nale˝y czerpaç si∏y dla wa-
szych programów odnowy: u Jezusa i Maryi. Oni sà nie tylko wzorami, sà przyjació∏-
mi, wi´cej jeszcze, sà cz´Êcià waszego ̋ ycia. Wy nale˝ycie do Nich; Oni do was nale˝à.
Chodzi o to, by o tym wiedzieç i w to wierzyç.

Jezus jest Mesjaszem ka˝dej epoki, równie˝ tej obiecujàcej wigilii lat dwutysi´cz-
nych. On jest Cz∏owiekiem nadziei, Cz∏owiekiem — fundamentem ludzkoÊci. On jest
Tym, który ods∏ania i spe∏nia w nas Boskie proroctwa osobistego i spo∏ecznego wyzwo-
lenia. On jest Wyzwolicielem Cz∏owiekiem-Bogiem naszego zbawienia. Wasze m∏o-
dzieƒcze zaanga˝owanie w ˝yciu, we wszystkich jego przejawach, w nauce i w pracy,
w rodzinie i w spo∏eczeƒstwie, winno was prowadziç do wewn´trznego uznania i g∏o-
szenia, ˝e Jezus jest Tym, który uzasadnia wartoÊç, radoÊç i nadziej´ ka˝dego cz∏owie-
ka. Miejcie zrozumienie i odwag´ — KoÊció∏ i Papie˝ proszà was o to — uczyniç ze swo-
jego ˝ycia Êwiadectwo dla Chrystusa, który jest naszym zbawieniem.

S∏owo o Maryi, Matce Jezusa i Matce KoÊcio∏a, której mi∏osiernej opiece sam Bóg
zechcia∏ powierzyç, dzi´ki Jej „tak” pos∏usznego, losy ca∏ej ludzkoÊci. Syn zleci∏ Jej ma-
cierzyƒskie zadanie upraszania dla nas zbawienia indywidualnego i zbiorowego.

Droga M∏odzie˝y, odrodzenie autentycznych wartoÊci chrzeÊcijaƒskich — jak bra-
terstwo sprawiedliwoÊci i pokój — w dzisiejszej epoce jest powierzone jeszcze raz wsta-
wiennictwu i matczynej pedagogice Maryi. Tak˝e na dzisiaj Maryja jest Matkà ∏aski Bo-
˝ej i Królowà zwyci´stwa.

5. I koƒcz´ te moje s∏owa wezwaniem do m´stwa chrzeÊcijaƒskiego, cnoty, która w ca∏-
kiem szczególny sposób odpowiada m∏odzie˝y. Bàdêcie nieustraszonymi Êwiadkami
Chrystusa zmartwychwsta∏ego i nie cofajcie si´ nigdy przed przeszkodami, które pi´-
trzà si´ na Êcie˝ce waszego ˝ycia jako chrzeÊcijan.

Optymizm, zjednoczenie, m´stwo: oto treÊç ˝yczeƒ jakie wam sk∏adam, dzi´kujàc
jeszcze raz za waszà wizyt´, która mi sprawi∏a tak wielkà radoÊç.

Rozciàgajàc swoje pozdrowienie na tych, którzy wam towarzyszyli zw∏aszcza na
cz∏onków Wy˝szej Rady Salezjanów i Córek Maryi Wspomo˝ycielki oraz na Waszych
rodziców i krewnych, upraszam dla was wszystkich wylanie ∏ask i radoÊci niebieskich,
podczas gdy z serca udzielam wam mojego B∏ogos∏awieƒstwa Apostolskiego.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. I, cz. 1, Poznaƒ 1990, s. 451-453.



Udzia∏ m∏odzie˝y w procesie wychowawczym

POZDROWIENIE UCZNIÓW SZKÓ¸ „LASALLIA¡SKICH”
PODCZAS MODLITWY „ANIO¸ PA¡SKI”, 

Castel Gandolfo, 9 wrzeÊnia 1979

Po ojcowsku i z radoÊcià witam was, drodzy byli uczniowie instytutów wychowaw-
czych przyprowadzonych przez Braci Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich, zgromadzonych w Rzy-
mie na swoim XVII Krajowym Kongresie, tak˝e w obliczu trzechsetnej rocznicy za∏o-
˝enia szkó∏ „lasalliaƒskich”, którà b´dzie si´ obchodzi∏o w nast´pnym roku. Do was
wszystkich tutaj obecnych, do wszystkich waszych przyjació∏, którzy nie mogli opuÊciç
swoich obowiàzków, do waszych rodzin, kierujà moje czu∏e pozdrowienie i moje po-
dzi´kowanie za t´ obecnoÊç!

Wiem, ̋ e w minionych dniach zastanawialiÊcie si´ nad nieodzownym zadaniem —
w ogólnym kontekÊcie wychowania narodowego — jaki winna pe∏niç wolna szko∏a; sta-
raliÊcie si´ tak˝e oznaczyç najg∏´bsze kryteria i kluczowe zasady, które by∏y natchnie-
niem dla wysi∏ku wychowawczego Êw. Jana Chrzciciela de la Salle, aby rozpoznaç ich
wa˝noÊç w obecnej koniunkturze spo∏eczno-kulturalnej; zechcieliÊcie jeszcze dyskuto-
waç nad bezpoÊrednim uczestniczeniem m∏odzie˝y w procesie wychowawczym, zawsze
zgodnie z duchem „lasalliaƒskim”.

Wyra˝ajàc swoje zadowolenie z dokonanej pracy, pragn´ skierowaç do was —
krótki czas pozostajàcy do dyspozycji nie pozwala rozwodziç si´ szeroko — tylko s∏o-
wo zach´ty: trzymajcie wysoko presti˝ szko∏y katolickiej i sprawcie, aby ona umia∏a sku-
tecznie odpowiadaç na wielorakie i z∏o˝one wymagania aktualnego spo∏eczeƒstwa; nie
mo˝e zabraknàç szkó∏, które by gruntownie kszta∏ci∏y ludzi ca∏kowitych, otwartych na
ewangelicznà wizj´ Êwiata; coraz bardziej przynaglajàca jest potrzeba szkó∏, które by
odpowiada∏y idea∏owi opisanemu przez mojego poprzednika Piusa XI, to jest idea∏owi
doskona∏ego zestrojenia si´ ze wspólnotà narodowà, z rodzinà i z KoÊcio∏em, w taki spo-
sób, „aby razem z nimi móc stanowiç jedno sanktuarium, poÊwi´cone wychowaniu
chrzeÊcijaƒskiemu”1.

Jest to moje tkliwe ˝yczenie, które pragn´ przypiecz´towaç szczególnym b∏ogos∏a-
wieƒstwem apostolskim, modlàc si´, aby ∏aska niebieska zstàpi∏a obficie na was i na wa-
sze rodziny, aby wznieci∏a w was mocne postanowienia cnoty i mi∏oÊci.

1 Pius XI, Divini Illius Magistri: AAS 22 (1930), s. 76.



Wychowanie katolickie uwra˝liwia na potrzeby
innych

SPOTKANIE Z M¸ODZIE˚Ñ HIGH SCHOOL W MADISON SQUARE
GARDEN W NOWYM JORKU, 

Nowy Jork (USA), 3 paêdziernika 1979

Droga m∏odzie˝y!

Czuj´ si´ szcz´Êliwy, b´dàc z wami w Madison Square Garden. Dzisiaj jest to
ogród ˝ycia, w którym znajduje si´ ˝ywa m∏odzie˝: ˝ywa nadziejà i mi∏oÊcià, ˝ywa ˝y-
ciem Chrystusa. I w∏aÊnie w imi´ Chrystusa pozdrawiam dzisiaj ka˝dego z was.

Powiedziano mi, ˝e wi´kszoÊç z was pochodzi z katolickich High Schools. Dlate-
go chcia∏bym powiedzieç coÊ o wychowaniu katolickim, powiedzieç wam, dlaczego Ko-
Êció∏ uwa˝a je za tak wa˝ne i poÊwi´ca tak wiele si∏, aby móc daç wam i milionom in-
nych m∏odych ludzi wychowanie katolickie. Odpowiedê mo˝na streÊciç w jednym s∏o-
wie, w jednej osobie: Jezusa Chrystusa. KoÊció∏ chce wam g∏osiç Jezusa Chrystusa.

1. Stanowi to ca∏y przedmiot wychowania, na tym polega znaczenie ˝ycia: poznaç
Chrystus. Poznaç Chrystusa jako przyjaciela, jako Tego, który was mi∏uje i który jest
bliski wam i wszystkim ludziom, tutaj i wsz´dzie — jakimkolwiek mówià j´zykiem,
w jakikolwiek sposób si´ ubierajà, jakikolwiek by∏by kolor ich skóry. I tak celem wy-
chowania katolickiego jest g∏oszenie wam Chrystusa, by wasza postawa wobec innych
by∏a postawà Chrystusa. Zbli˝acie si´ do tej cz´Êci waszego ˝ycia, kiedy powinniÊcie
przyjàç osobistà odpowiedzialnoÊç za wasze losy. Wnet b´dziecie podejmowali wa˝ne
decyzje, które b´dà mia∏y wp∏yw na ca∏y przebieg waszego ˝ycia. Je˝eli te decyzje b´-
dà odbiciem postawy Chrystusa, wasze wychowanie b´dzie udane.

PowinniÊcie nauczyç si´ przyjmowaç wyzwania, a tak˝e kryzysy w Êwietle Krzy-
˝a i Zmartwychwstania Chrystusowego. Cz´Êcià naszego wychowania katolickiego
jest nauczenie si´ dostrzegania potrzeb innych; odwaga stosowania w praktyce tego, w co
wierzymy. Z pomocà wychowania katolickiego staramy si´ stawiaç czo∏o jakimkolwiek
okolicznoÊciom ˝ycia w postawie Chrystusa. Tak, KoÊció∏ chce g∏osiç wam Chrystu-
sa, abyÊcie osiàgn´li pe∏nà dojrza∏oÊç w Tym, który jest doskona∏ym cz∏owiekiem
i równoczeÊnie Synem Bo˝ym.
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2. Droga m∏odzie˝y! Wy i ja, i my wszyscy razem tworzymy KoÊció∏ i jesteÊmy prze-
konani, ˝e tylko w Chrystusie znajdujemy prawdziwà mi∏oÊç i pe∏ni´ ˝ycia.

I dlatego dzisiaj wzywam was do wpatrywania si´ w Chrystusa.
Kiedy jesteÊcie zdziwieni tajemnicà samych siebie, wpatrujecie si´ w Chrystusa, któ-

ry daje wam sens ˝ycia.
Kiedy usi∏ujecie dowiedzieç si´, co znaczy byç osobà dojrza∏à, wpatrujcie si´

w Chrystusa, który jest pe∏nià istoty ludzkiej.
I kiedy próbujecie wyobraziç sobie, jaka b´dzie wasza rola w przysz∏oÊci Êwiata

i Stanów Zjednoczonych, wpatrujcie si´ w Chrystusa. Jedynie w Chrystusie osiàgnie-
cie wasze mo˝liwoÊci jako obywatele Stanów Zjednoczonych i spo∏ecznoÊci Êwiatowej.

3. Wsparci przez wasze katolickie wychowanie, otrzymaliÊcie najwi´kszy dar: znajo-
moÊç Chrystusa. O tym darze Êw. Pawe∏ pisze: „I owszem, nawet wszystko uznaj´ za
strat´ ze wzgl´du na najwy˝szà wartoÊç poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla
Niego wyzu∏em si´ ze wszystkiego i uznaj´ to za Êmieci, bylebym pozyska∏ Chrystusa
i znalaz∏ si´ w Nim” (Flp 3, 8-9).

Bàdêcie zawsze wdzi´czni Bogu za ten dar poznania Chrystusa. Bàdêcie wdzi´cz-
ni tak˝e waszym rodzicom i cz∏onkom wspólnoty koÊcielnej, którzy umo˝liwili wam,
za cen´ wielu ofiar, wasze katolickie wychowanie. Podk∏ada si´ w was wielkie nadzie-
je i oczekuje si´ waszej wspó∏pracy w dawaniu Êwiadectwa Chrystusowi i w przekazy-
waniu innym Ewangelii. KoÊció∏ potrzebuje was. Âwiat potrzebuje was, poniewa˝ po-
trzebuje Chrystusa, a wy nale˝ycie do Chrystusa. I dlatego prosz´ was, abyÊcie przyj´-
li swojà odpowiedzialnoÊç w KoÊciele, odpowiedzialnoÊç za wasze katolickie wycho-
wanie: abyÊcie pomagali — swoimi s∏owami, a nade wszystko przyk∏adem swojego ̋ y-
cia w szerzeniu Ewangelii. Czynicie to, gdy si´ modlicie i gdy jesteÊcie sprawiedliwi,
szczerzy i czyÊci.

Droga m∏odzie˝y, jesteÊcie wezwani do Êwiadczenia o waszej wierze prawdziwie
chrzeÊcijaƒskim ˝yciem i praktykowaniem waszej religii. A poniewa˝ czyny przema-
wiajà mocniej ni˝ s∏owa, jesteÊcie wezwani do g∏oszenia post´powaniem w swoim co-
dziennym ˝yciu, ˝e naprawd´ wierzycie, i˝ Jezus Chrystus jest Panem.



Miejcie odwag´ i ufnoÊç

DO UCZNIÓW Z INSTYTUTU „BARACCA”, 8 WRZEÂNIA 1979,

Najdro˝sza M∏odzie˝y!

Ciesz´ si´ w sposób szczególny z tego, ˝e znalaz∏em si´ wÊród was w tej kaplicy Insty-
tutu „Baracca”: pragn´ przede wszystkim serdecznie pozdrowiç was wszystkich, ch∏op-
ców, dziewcz´ta i m∏odzie˝, którzy w tym miejscu nauki czerpiecie natchnienie dla ide-
a∏ów patriotyzmu i wiary, w których byliÊcie wychowani w waszych rodzinach, a któ-
re tak heroicznie symbolizuje szlachetna postaç lotnika Francesco Baracca.

Specjalnà myÊl kieruj´ nade wszystko do tych spoÊród was, którzy sà doÊwiadcze-
ni przez ból i ˝a∏ob´ z powodu utraty ojców, poleg∏ych w czasie pe∏nienia swojej s∏u˝-
by w Lotnictwie W∏oskim: ofiaruj´ wam swojà ojcowskà solidarnoÊç, a im wspomnie-
nie i modlitw´ o zas∏u˝ony odpoczynek w Bogu.

Wszystkim zaÊ obecnym wyra˝am szczerà wdzi´cznoÊç za zaproszenie do mnie skie-
rowane, abym przyszed∏ do tej kaplicy, która jest sercem ca∏ego Instytutu, gdzie dusze
kszta∏cà si´ w wysokich idea∏ach chrzeÊcijaƒskich i gdzie przygotowujà si´ do umiej´t-
nego w∏àczenia si´ w dzisiejsze spo∏eczeƒstwo, tak obfitujàce w energie i cuda, ale tak-
˝e tak zdezorientowane i niezadowolone z siebie.

Do was, m∏odzieƒcy odwa˝ni i ch∏onni màdroÊci, jakà wam przekazujà wasi wycho-
wawcy, do was nale˝y zadanie Êwiadczenia swoim ˝yciem i post´powaniem o pi´knie
i wa˝noÊci or´dzia ewangelicznego i ukazywania ludziom naszego czasu Êwietlanego
oblicza Chrystusa. Miejcie odwag´ to czyniç! Miejcie ufnoÊç, poniewa˝ zwyci´stwo b´-
dzie wasze! To wskazanie sk∏adam w wasze mocne r´ce i w wasze szlachetne serca.

Niech was podtrzymuje w tym wysi∏ku Pan Jezus, Przyjaciel m∏odych, i niech za-
ch´tà dla was b´dzie B∏ogos∏awieƒstwo Apostolskie, którego teraz udzielam wam i tym,
którzy sà wam drodzy: rodzicom, krewnym, prze∏o˝onym i przyjacio∏om.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz. 2, Poznaƒ 1992, s. 130-131.



Rozpoznajmy si´ wszyscy
w Chrystusie Nauczajàcym

DO NAUCZYCIELI NALE˚ÑCYCH
DO PARAFII ÂW. PIUSA V, 28 PAèDZIERNIKA 1979

To spotkanie z wami, z profesorami, nauczycielami i nauczycielkami, nale˝àcymi
do tej parafii Êw. Piusa V, jest mi szczególnie mi∏e, poniewa˝ czuj´ si´ otoczony ludê-
mi zas∏u˝onymi, których godnoÊç i których znaczenie zawsze budzi∏y mój szacunek
i mojà wdzi´cznoÊç.

Szacunek, przede wszystkim dla wysokiej misji, która zosta∏a wam powierzona
w szkole, do którego mi∏o mi do∏àczyç ˝yczenie, abyÊcie swoim sposobem ˝ycia chrze-
Êcijaƒskiego i sta∏ym wysi∏kiem w przedstawianiu m∏odzie˝y wartoÊci religijnych, ja-
ko ukoronowania wartoÊci ludzkich, mogli zaprowadziç tak˝e takie stosunki mi´dzy-
osobowe, by otworzyç z nimi konstruktywny dialog i w ten sposób wyjÊç naprzeciw ich
prawdziwym wymaganiom.

Nast´pnie wdzi´cznoÊç, za poÊwi´cenie, a nawet, pragn´ powiedzieç, wyrzeczenie si´,
z jakim z pewnoÊcià pe∏nicie swojà delikatnà s∏u˝b´ w formacji kulturalnej i duchowej no-
wych pokoleƒ. Niech wasza postawa b´dzie zawsze rozumna, pokorna i budujàca tak, by
doprowadzi∏a nie tylko do cenienia, lecz tak˝e i nade wszystko do mi∏owania prawdy.

Wasza dzia∏alnoÊç odbywa si´ w czasie, kiedy do laikatu katolickiego skierowano
wezwanie do uczestniczenia w apostolskiej misji KoÊcio∏a. Wiecie z pewnoÊcià, jak bar-
dzo Sobór Watykaƒski II liczy∏ na waszà wspó∏prac´, która, Êwiadczona zarówno przez
„Êwiadectwo ˝ycia, jak i s∏owo, nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczno-
Êci przez to, ˝e dokonuje si´ w zwyk∏ych warunkach w∏aÊciwych Êwiatu” (KK 35).

W tej perspektywie, umiejcie znajdowaç zawsze swoje idealne odniesienie od po-
staci Jezusa Nauczyciela, czyli jak ju˝ powiedzia∏em w niedawnej Adhortacji na temat
katechezy, do „obrazu Chrystusa nauczajàcego, równoczeÊnie majestatycznego i bliskie-
go, wywierajàcego i uspokajajàcego”; niech On budzi w was szacunek dla „wiary ka-
tolickiej m∏odych ludzi, który by u∏atwi∏ jej rozwój, ugruntowanie, utrwalenie, swobod-
ne wyra˝anie i praktykowanie”1.

Niech On wspiera was w waszej pracy wychowawczej i niech was oÊwieca swojà ∏a-
skà, podczas gdy ze swej strony zapewniam was o swoim oddaniu, modlitwie i b∏ogo-
s∏awieƒstwie, którego teraz udzielam wam, waszym drogim i uczniom waszych szkó∏.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz.2, Poznaƒ 1992, s. 478-479.

1 Por. Jan Pawe∏ II, Catechesi tradendae, 8 i 69.



Szko∏a dla cz∏owieka
sprzyja spotkaniu z Chrystusem.

DO CZ¸ONKÓW W¸OSKIEGO KATOLICKIEGO ZWIÑZKU NAUCZYCIELI
SZKÓ¸ ÂREDNICH, 3 LISTOPADA 1979,

Najdro˝si Cz∏onkowie W∏oskiego Katolickiego 
Zwiàzku Nauczycieli Szkó∏ Ârednich!

1. Bardzo mi mi∏o spotkaç si´ dzisiaj z wami, poniewa˝ dzi´ki temu pierwszemu kon-
taktowi mog´ z bliska poznaç wa˝ne i kwitnàce stowarzyszenie zawodowe, które dzia-
∏a na terenie w∏oskiej szko∏y, aby wzbogaciç jà wk∏adem etycznych i pedagogicznych
wartoÊci wiary chrzeÊcijaƒskiej.

Cenne jest dla mnie wasze goràce pragnienie przyj´cia audiencji specjalnej w cza-
sie zjazdu, który odbywacie. Jest to XCII zjazd z rz´du, i wystarczy∏oby podaç ten szcze-
gó∏ liczbowy, aby zrozumieç, jaki rozwój przesz∏o wasze stowarzyszenie, i jaki duch je
o˝ywia: duch nie tylko organizacyjny, lecz tak˝e i nade wszystko wspólnotowy, otwar-
ty na wzajemnà wspó∏prac´, gotowy do wymiany doÊwiadczeƒ i inicjatyw, majàcy na
widoku jeden cel: s∏u˝yç uczàcej si´ m∏odzie˝y, popierajàc jej integralnà formacj´.

2. Ale oprócz poznania was i podkreÊlenia cz´stotliwoÊci zebraƒ, dowiedzia∏em si´ tak-
˝e z zadowoleniem, ˝e temat, nad którym dyskutujecie w tych dniach, jest poÊwi´co-
ny, lub lepiej, skoncentrowany na cz∏owieku. Szczerze ciesz´ si´ z tego wyboru, ponie-
wa˝ powiedzieç: „Szko∏a dla cz∏owieka” znaczy dotknàç na ˝ywo problematyki o pod-
stawowym znaczeniu, odnoszàcej si´ do samej racji istnienia szko∏y i jej wewn´trzne-
go przeznaczenia, by by∏a strukturà s∏u˝ebnà. Ale powiedzieç „Szko∏a dla cz∏owieka”
znaczy tak˝e daç mi, przemawiajàcemu do was, sposobnoÊç rozwini´cia z tej okazji pew-
nych rozwa˝aƒ dla potwierdzenia ufnoÊci, jakà KoÊció∏ we W∏oszech pok∏ada w waszym
chwalebnym zaanga˝owaniu jako nauczycieli i wychowawców chrzeÊcijaƒskich, a tak-
˝e dla zach´ty, byÊcie w dalszym ciàgu z wielkodusznoÊcià i stale chcieli tak dzia∏aç,
mimo trudnoÊci tych krytycznych lat.

3. W podtytule wybranego przez was tematu znalaz∏em wyraêne i zamierzone odniesie-
nie do tego, co — jak dobrze wiecie — jest motywem przewodnim encykliki Redemp-
tor hominis, którà og∏osi∏em na wiosn´, kilka miesi´cy po powo∏aniu mnie przez Pana
do podj´cia najwy˝szej odpowiedzialnoÊci w Jego widzialnym KoÊciele. Pragn´ zwie-
rzyç si´ wam w tym wzgl´dzie, ˝e zastanawianie si´ nad cz∏owiekiem, a wczeÊniej jesz-
cze, szczególne i bezpoÊrednie zainteresowanie konkretnym cz∏owiekiem, ka˝dym po-
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1 Por. Jan Pawe∏ II, Redemptor hominis, 14.

szczególnym cz∏owiekiem — jako stworzeniem obdarzonym godnoÊcià naturalnà i nad-
przyrodzonà, dzi´ki zbie˝nemu i opatrznoÊciowemu dzia∏aniu Boga Stwórcy i Syna Od-
kupiciela — jest dla mnie „stanem” myÊlowym, który mia∏em od zawsze, ale który osià-
gnà∏ jaÊniejszy kszta∏t po doÊwiadczeniach mojej m∏odoÊci i po powo∏aniu do ˝ycia ka-
p∏aƒskiego i pasterskiego. Ale oczywiÊcie, w encyklice jest nie tylko ten komponent po-
rzàdku psychologicznego i osobistego, albo odbicie mojej wewn´trznej wra˝liwoÊci
„wobec cz∏owieka i dla cz∏owieka”: jest w niej tak˝e obiektywna i wiele szersza, g∏´-
boka racja, ˝e cz∏owiek jest i pozostanie zawsze drogà KoÊcio∏a1.

Zauwa˝cie dobrze: czy˝ Jezus nie mówi w Ewangelii, ˝e On jest „Drogà, Prawdà
i ˚yciem?” (J 14, 6). WczeÊniej ni˝ Prawdà i ˚yciem, On okreÊli∏ siebie jako Drog´, czy-
li magistral´, tras´ obowiàzkowà i równoczeÊnie bezpiecznà dla ka˝dego, kto chce iÊç
do Ojca i tak osiàgnàç zbawienie. Jest to bez wàtpienia obraz podobny do tego, który
przedstawia Jezusa jako Âwiat∏o (por. J 8,12), lub jako Bram´ (J 10, 7). Na tych obra-
zach opiera si´ nauka identyczna co do istoty: trzeba iÊç, post´pujàc drogà wytyczonà
przez Jezusa, rozjaÊnionà przez Jezusa; albo proÊciej, trzeba iÊç za Jezusem, który od
Wcielenia do Kalwarii nieustannie szuka∏ cz∏owieka i tylko cz∏owieka, aby go odkupiç
z grzechu i przywróciç go Bo˝emu ˝yciu ∏aski.

Otó˝ KoÊció∏, je˝eli jest — jak powinien byç pod groêbà utraty swojej to˝samoÊci —
wiernym kontynuatorem dzie∏a Jezusowego, powinien postaraç si´, aby on sam sta∏ si´
drogà dla cz∏owieka. Jak bowiem mi´dzy Chrystusem i KoÊcio∏em, tak równie˝ mi´dzy
KoÊcio∏em i cz∏owiekiem powiàzanie jest tak Êcisle, ˝e jeden nie mo˝e istnieç bez dru-
giego. Dlatego s∏uszne i prawdziwe jest tak˝e odwrotne wyra˝enie: cz∏owiek jest drogà
KoÊcio∏a; jak uwa˝a∏em za stosowne wyjaÊniç w cytowanym dokumencie, jest on „pierw-
szà i podstawowà drogà”, którà KoÊció∏ powinien przejÊç w pe∏nieniu swojej misji.

4. Spróbujemy teraz przenieÊç te krótkie uwagi w Êwiat szkolny, w którym wy pe∏nicie
bardzo delikatnà funkcj´. Czy szko∏a mo˝e byç naprawd´ drogà dla cz∏owieka? I na od-
wrót, czy cz∏owiek jest naprawd´ drogà szko∏y? Odpowiedê jest oczywiÊcie twierdzà-
ca: je˝eli dla szko∏y rzeczà naturalnà jest funkcja wychowawcza, to jest oczywiste, ˝e
ona nie mo˝e istnieç inaczej, jak tylko dla cz∏owieka. Czym by∏aby szko∏a, która by za-
pomnia∏a o tym swoim pierwotnym wymiarze? By∏aby pozbawiona treÊci i by∏aby
bezu˝yteczna: nie mog∏oby bowiem byç absolutnie wystarczajàce powtórkowe i na
d∏u˝szà met´ zniech´cajàce przekazywanie wiadomoÊci i formu∏. Szko∏a powinna kon-
kretnie s∏u˝yç i przygotowywaç do ˝ycia: to znaczy, ˝e powinna kszta∏ciç, a nie po pro-
stu informowaç cz∏owieka; powinna przyczyniaç si´ do jego wzrostu; powinna sprawiç,
aby dojrzewa∏ w porzàdku istnienia.

Ale co wi´cej: wiem dobrze, ˝e przemawiam do nauczycieli szkó∏ Êrednich pierw-
szego i drugiego stopnia, których uczniowie sà mi´dzy 11 a 12 i 18 a 19 rokiem ˝ycia:
sà to teenagers, które prze˝ywajà decydujàcy dla swego ˝ycia czas, stanowiàcy przej-
Êcie od dzieciƒstwa do pierwszej dojrza∏oÊci. To w∏aÊnie na naszych oczach, drodzy
przyjaciele i bracia, dokonuje si´ to trudne przejÊcie, w którym przemiany fizjologicz-
ne splatajà si´ — we wzajemnym uwarunkowaniu — ze zmianami porzàdku psycho-
logicznego. Powoli znika dziecko, a z nim jego typowy i niepowtarzalny Êwiat marzeƒ,
zabaw i niewinnoÊci; a równolegle, wed∏ug owej stopniowej linii, która jest typowa dla
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natury (natura non facit saltus), powstaje — niejako nowe stworzenie — cz∏owiek, któ-
ry osiàgnà∏ trwa∏oÊç swego stanu fizycznego oraz bardziej rozwini´tà i z∏o˝onà prze-
strzeƒ swojej duchowoÊci: wyobraêni, rozumu, woli, mi∏oÊci, wolnoÊci.

W tym procesie wy nie mo˝ecie ograniczaç si´ do patrzenia, nie mo˝ecie pozosta-
waç bierni, lub w ogóle oboj´tni: jesteÊcie w∏àczeni w ten proces w pierwszej osobie,
jako odpowiedzialni wychowawcy na mocy wyraênego zadania, które wam zosta∏o po-
wierzone, jeszcze przed w∏adzami publicznymi, przez naturalnych posiadaczy prawa-
obowiàzku zapewnienia wychowania, czyli przez rodziców waszych uczniów. Z aktyw-
nego stosunku mi´dzy wychowawcà i wychowankiem winien wyp∏ywaç wzrost cz∏o-
wieczeƒstwa: cz∏owiek doros∏y jest powo∏any do tego, aby unikajàc zarówno przymu-
su jak niedbalstwa, prowadziç, nastawiaç, wspomagaç m∏odzieƒca, który staje si´ m´˝-
czyznà. Je˝eli nast´pnie wychowawca jest chrzeÊcijaniniem, który posiada wiar´ jako
szcz´Êliwe mienie, nie b´dzie móg∏ nie czerpaç z niej inspiracji w dzia∏alnoÊci pedago-
gicznej, której si´ poÊwi´ca. Idea∏em wtedy b´dzie humanizm chrzeÊcijaƒski, który b´-
dzie traktowa∏ jako sprzyjajàcà mo˝liwoÊç spotkania ucznia, m´˝czyzny in fieri, z oso-
bà Chrystusa, Syna Bo˝ego i cz∏owieka doskona∏ego (por. Ef. 4, 13), aby ten, który
wchodzi w ˝ycie móg∏ przyjàç Go przez wiar´ w swoim sercu, i by∏ w stanie „ogarnàç
duchem, czym jest SzerokoÊç, D∏ugoÊç, WysokoÊç i G∏´bokoÊç, i poznaç mi∏oÊç Chry-
stusa, przewy˝szajàcà wszelkà wiedz´” (Ef. 3, 18-19).

5. Czy ten cel jest zbyt wysoki dla wychowawcy? Na pewno nie dla chrzeÊcijanina, któ-
ry przekonany, ˝e ju˝ na p∏aszczyênie ludzkiej jego praca jest misjà, w rzeczywistoÊci
swojej przynale˝noÊci do Chrystusa winien znajdowaç motyw i bodziec do nadania tej-
˝e dzia∏alnoÊci nastawienia chrystocentrycznego. ˚yczenie, lub raczej apel, który skie-
rowa∏em do „kwalifikowanych wychowawców”, kap∏anów, zakonników i Êwieckich, po-
nawiam teraz tak˝e wobec was, poniewa˝ w∏aÊnie w Êrodowisku szkolnym trzeba udo-
st´pniç m∏odzie˝y „pog∏´bienie doÊwiadczenia religijnego”, aby „Ewangelia zosta∏a
wch∏oni´ta przez umys∏y uczniów na terenie ich formacji, a zgodne u∏o˝enie ich kultu-
ry dokona∏o si´ w Êwietle wiary”2.

Prosz´ w waszej intencji Pana, aby da∏ wam Êwiat∏o i moc potrzebnà, byÊcie zawsze
utrzymywali si´ na tym idealnym poziomie waszego zawodu: s∏u˝yç Jemu, Chrystuso-
wi, jest to samo co s∏u˝yç ludziom, Jego braciom! I w Jego imieniu b∏ogos∏awi´ wam
serdecznie, razem z wszystkimi kolegami waszego zas∏u˝onego Stowarzyszenia.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz. 2, Poznaƒ 1992, s. 493-495.

2 Jan Pawe∏ II, Catechesi tradendae, 69.



Âwiadczyç o Chrystusie przyk∏adem ˝ycia

DO NAUCZYCIELI KATOLICKICH, 7 GRUDNIA 1979

Najdro˝si bracia, Cz∏onkowie W∏oskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Katolickich!

1. Przyjmujàc was dzisiaj na specjalnej audiencji i dajàc w ten sposób pozytywnà od-
powiedê na mi∏y list waszego Prezesa, ciesz´ si´ bardzo i szczerze jestem zadowolony,
poniewa˝ dane mi jest poznaç z bliska drugie kwitnàce Stowarzyszenie zawodowe
o inspiracji chrzeÊcijaƒskiej. Istotnie, kiedy was przyjmuj´, nie mog´ nie wspomnieç
o spotkaniu, jakie odby∏em na poczàtku ubieg∏ego miesiàca z przedstawicielami UCIIM,
czyli Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó∏ Ârednich, z okazji ich krajowego zjazdu. I
z ∏atwoÊcià oraz niejako w sposób naturalny mog´ ustaliç, ˝e tak powiem, pewne po-
wiàzanie mi´dzy tymi dwoma Zrzeszeniami, nie tylko ze wzgl´du na podobnà okolicz-
noÊç, ˝e równie˝ wy zebraliÊcie si´ na zjeêdzie, ale nade wszystko ze wzgl´du na fakt,
˝e jedno i drugie tworzà ludzie, którzy dokonali pewnego wyboru wiary, a tak˝e ze
wzgl´du na racj´, ˝e jedno i drugie dzia∏a w szkole i dla szko∏y.

2. Mówi∏em wtedy o uczniach (tak zwanych teen-agers), którzy tamtym profesorom sà
powierzeni dla ich koniecznej formacji, na okres majàcy decydujàce znaczenie w ˝y-
ciu. Ale co powiem o waszych uczniach, o ma∏ych ch∏opcach i dziewczynkach wam „od-
danych” przez rodziców, od najwczeÊniejszego dzieciƒstwa, w ich Êwie˝ej niewinno-
Êci, by im stopniowo towarzyszyç i màdrze prowadziç a˝ do szko∏y Êredniej? Je˝eli
w przypadku Kolegiów UCIIM odpowiedzialnoÊç jest naprawd´ wielka z powodu
obiektywnej donios∏oÊci wieku, który — jak powiedzia∏em wtedy — stanowi przejÊcie
od dzieciƒstwa do pierwszej dojrza∏oÊci, to nie jest ona z pewnoÊcià mniejsza w waszym
przypadku, poniewa˝ wiek waszych uczniów jest i pozostaje podstawowy w ˝yciu: nie
bez powodu odcinek, na którym wy pracujecie, nazwany jest szko∏à podstawowà. Wy-
p∏ywa stàd specyficzna odpowiedzialnoÊç, która was zobowiàzuje wobec rodziców
i wobec spo∏eczeƒstwa cywilnego, a wczeÊniej jeszcze, powiedzia∏bym, wobec wasze-
go sumienia, a zatem wobec Boga, który „bada nerki i serce” (Jr 11, 20; por. Dz 1, 24;
Rz 8, 28; AP 2, 23).

Popatrzcie: powinniÊmy bardzo zwracaç uwag´ na terminy, którymi si´ pos∏uguje-
my. Ju˝ rozpoczynajàc przemówienie, mówi∏em o „powierzeniu”, o „oddaniu”, o „pro-
wadzeniu” i o „towarzyszeniu”, aby dojÊç do streszczajàcego i wybitnie moralnego po-
j´cia odpowiedzialnoÊci. Praca pedagogiczna — pragn´ powiedzieç — okreÊla si´ bez-
poÊrednio i pierwotnie przez swojà wewn´trznà funkcj´ „prowadzenia dzieci”, „wzi´-
cia za r´k´” ma∏oletnich w celu nauczania ich kroczenia drogà ˝ycia. Za t´ funkcj´ i za
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sposób, w jaki jà wykonujecie ponosicie odpowiedzialnoÊç: oto dlaczego wasza praca,
drodzy przyjaciele i bracia, którzy mnie s∏uchacie, jest w∏aÊciwie misjà, która ze swej
strony dotyka sfery etyczno-religijnej. JesteÊcie ludêmi pomagajàcymi ma∏ym jeszcze
ch∏opcom staç si´ m´˝czyznami: jest to kontakt odbywajàcy si´ bezpoÊrednio mi´dzy
osobami. Jest dlatego rzeczà oczywistà, ˝e wymaga to od was delikatnoÊci, zaanga˝o-
wania, wiernoÊci, poÊwi´cenia i przez to samo wysokiego poczucia odpowiedzialnoÊci.

3. OdbyliÊcie krajowy zjazd dla pog∏´bienia tematu, który ju˝ szeroko omawialiÊcie
w czasie licznych zebraƒ sekcyjnych i na zjazdach prowincjalnych, przed wybraniem
delegatów. W tym wzgl´dzie pragn´ powinszowaç wam dokonanego przez was wybo-
ru, poniewa˝, bioràc pod uwag´ liczne problemy wy∏aniajàce si´ bàdê z powodu inno-
wacji prawodawczych, bàdê z powodu ciàg∏ego ruchu przemian spo∏eczno-kulturalnych,
zechcieliÊcie uwypukliç zawód nauczajàcego w szkole podstawowej i na nim skupiç re-
fleksj´. Co znaczy to wszystko? Przed elementami w∏aÊciwie technicznymi, zawarty-
mi w poj´ciu zawodu, przed analizà-weryfikacjà stosunku mi´dzy modelem pracy
i kompetencjà, stwierdziliÊcie na nowo nieuchronnà, obiektywnà potrzeb´, która nale-
˝y tak˝e do porzàdku moralnego: potrzeb´ przygotowania. Misja wychowawcza opie-
ra si´, powinna si´ opieraç na solidnym przygotowaniu, a tego si´ nie improwizuje, ani
si´ nie zdobywa przez powierzchowne studium, i nie mo˝e te˝ byç zdobyte „raz na za-
wsze”. Przeciwnie, ono musi byç dzia∏aniem sta∏ym i realizowanym w codziennym,
trwa∏ym wysi∏ku. Czy˝ nie mówimy o szkole sta∏ego wychowania dla wszystkich
uczniów, to znaczy o dzia∏aniu ciàg∏ym w czasie, bez przerw i zaniedbaƒ? Temu zobo-
wiàzaniu musi odpowiadaç równoleg∏y obowiàzek sta∏ego przygotowania ze strony na-
uczajàcych: s∏owem, trzeba si´ kszta∏ciç, ̋ eby kszta∏ciç; trzeba osiàgnàç odpowiedni po-
ziom intelektualny, moralny, aby podnosiç tak˝e umys∏y i serca dzieci.

Jest to powód, ˝e dostrzegajàc te elementy w treÊci tematyki zjazdowej dotyczàcej
zawodu, wyra˝am wam publicznie zadowolenie, ˝yczàc, by ulepszenie jakoÊciowe, do
którego zamierzacie w waszej dzia∏alnoÊci jako nauczyciele, spowodowa∏o równocze-
sny, szcz´Êliwy, ca∏oÊciowy rozwój waszych uczniów. W ten sposób b´dziecie mogli
przyczyniç si´ do przezwyci´˝enia niema∏ych trudnoÊci, które z otaczajàcego spo∏eczeƒ-
stwa przenikajà — jak wiadomo — do wn´trza szko∏y.

4. Koƒczy si´ ju˝ Mi´dzynarodowy Rok Dziecka, który we wszystkich cz´Êciach Êwia-
ta wzbudzi∏ szczególne zainteresowanie dla wymagaƒ, oczekiwaƒ i praw dzieciƒstwa
i sprzyja∏ wdro˝eniu licznych inicjatyw kulturalnych, wychowawczych, opiekuƒczych
i prawnych. Chcia∏bym wi´c zapytaç: co mo˝e i powinien czyniç nauczyciel katolicki
w odniesieniu nie tyle do tych mi´dzynarodowych obchodów, ile do obszernej proble-
matyki, jakà ona na nowo ukaza∏a? Bioràc pod uwag´ wartoÊç przymiotnika okreÊlajà-
cego, znajdujàcego si´ obok waszego miana nauczyciela, wydaje mi si´, ˝e odpowiedê
powinna byç taka: nauczyciel katolicki drogà ponawianego wysi∏ku dobrej woli winien
staraç si´ o wzrost w uczniach swojej szko∏y tych nasion ewangelicznych — wymieniam
je szybko: wiary w Boga Stwórc´, podziwu dla rzeczy przez Niego stworzonych, mi-
∏oÊci dla braci, cnót prostoty, pokory, umiarkowania, pos∏uszeƒstwa itd. — które, jak
tworzà chrzeÊcijaƒski idea∏ wychowawczy, tak uzupe∏niajà si´ i harmonizujà, bez jakie-
gokolwiek przymusu, z ró˝nymi dyscyplinami studiów oraz z samym idea∏em autentycz-
nie ludzkiego wychowania.
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5. W ˝yciu ka˝dego z nas by∏ okres dzieciƒstwa: okres radosny i pogodny, który tak cz´-
sto uprzytamnia si´ nam w duchu razem z najdro˝szymi wspomnieniami. A ile˝ razy,
obok obrazu rodziców, wspominamy naszego nauczyciela lub naszà nauczycielk´ ze
szko∏y podstawowej? Istnieje g∏´boko psychologiczna racja w tym powracaniu pami´-
ci do pierwszych lat i w tym skojarzeniu wspomnieç. Nauczyciel by∏ dla nas nie tylko
tym, który przekaza∏ nam tak wiele po˝ytecznych wiadomoÊci, nauczy∏ nas czytaç i pi-
saç: on by∏ dla nas, obok innych osób, znamiennà postacià, która wobec naszych roz-
marzonych oczu wciela obraz cz∏owieka, przyjaciela i dobroczyƒcy. On by∏ dla nas jak-
by starszym bratem!

Trzeba pami´taç o tych danych porzàdku wewn´trznego i osobistego, aby o˝ywiç,
drodzy bracia, t´ najszlachetniejszà funkcj´, która wam zosta∏a powierzona. Je˝eli ta
ÊwiadomoÊç b´dzie zawsze czujna, nie zabraknie nam wtedy odwagi potrzebnej do prze-
zwyci´˝enia przeszkód tych trudnych lat oraz by odpowiadaç temu „portretowi”, jaki
wy sami, na podstawie doÊwiadczenia z czasu, gdy byliÊcie dzieçmi, nosicie w swoim
sercu. Jestem nauczycielem, a wi´c musz´ byç przyk∏adem — ˝ywym i wiarygodnym
przyk∏adem wiedzy i cnoty — dla moich ma∏ych uczniów. Jestem nauczycielem kato-
lickim: obowiàzek przyk∏adu staje si´ zatem jeszcze bardziej wymagajàcy i przemienia
si´ w najwy˝sze zaanga˝owanie w dawaniu Êwiadectwa Jezusowi Nauczycielowi, Je-
go prawdzie i Jego ∏asce (por. J 1, 14; 14, 6; Mt 23, 8).

Kierujàc do was te s∏owa, ufam, ˝e one zostanà przyj´te nie tylko przez was tutaj
obecnych, lecz tak˝e przez waszych kolegów i przyjació∏, rozproszonych we wszyst-
kich cz´Êciach Italii. Wam oraz im udzielam zach´ty i w dowód szacunku specjalne-
go b∏ogos∏awieƒstwa apostolskiego, rozciàgajàc je na waszych uczniów i na waszych
krewnych.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, 9, t. II, cz. 2, Poznaƒ 1992, s. 645-648.




