
˚ywotnoÊç szko∏y katolickiej

DO WSPÓLNOT SZKOLNYCH „COLLEGIUM MASSIMO” 
ORAZ „SANTA MARIA”, 9 LUTEGO 1980

Drodzy bracia i siostry!

„¸aska wam i pokój od Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa” (2 Tes 1, 20)

1. Bardzo mi mi∏o, i˝ mog´ si´ dzisiaj spotkaç z prze∏o˝onymi i nauczycielami, wycho-
wankami oraz cz∏onkami ich rodzin dwu s∏awnych katolickich kolegiów rzymskich: in-
stytutu „Massimo” ojców jezuitów, obchodzàcych stulecie swego za∏o˝enia, oraz insty-
tutu „Santa Maria”, nale˝àcego do zakonu marianistów, który obchodzi swoje dziewi´ç-
dziesi´ciolecie istnienia.

Sà to dwie daty, które jakby w syntezie zawierajà dwie historie, wype∏nione trud-
noÊciami i entuzjazmem, poÊwi´ceniem i ofiarnoÊcià.

Kolegium „Massimo” powsta∏o 9 listopada 1879 roku pod kierownictwem komite-
tu utworzonego przez archeologa mons. Piotra Crostarosy i przez proboszcza NajÊwi´t-
szej Maryi Wi´kszej — ks. Cezarego Boccanery, oraz przez jezuit´ o. Maksymiliana
Massima. Zamierzeniem by∏o odnowienie tradycji kulturowej s∏ynnego ongiÊ „Kolegium
Rzymskiego”. Mo˝na jednak stwierdziç, ˝e „Massimo” by∏o idealnà kontynuacjà i zbie˝-
noÊcià wielkiej myÊli Êw. Ignacego Loyoli, który — w okresie, gdy mog∏o si´ wydawaç,
˝e mi´dzy humanizmem a pos∏annictwem chrzeÊcijaƒskim zarysowuje si´ przepaÊç
nie do pokonania — marzy∏ o wielkim kolegium, które w Rzymie, jako stolicy chrze-
Êcijaƒstwa, mog∏oby s∏u˝yç za wzór dla wszystkich innych kolegiów, rozproszonych po
ca∏ym Êwiecie. Tak wi´c w roku 1551 u podnó˝a Kapitolu, nad wejÊciem do skromne-
go mieszkania, umieszczono napis: „Szko∏a gramatyki, kultury i nauki chrzeÊcijaƒ-
skiej”.

W ciàgu stulecia istnienia kolegium „Massimo” realizowa∏o program humanistycz-
no-chrzeÊcijaƒski Êw. Ignacego; rozwijano go i udoskonalano; liczba 25 uczniów z ro-
ku 1879 w starej siedzibie przy Termach wzros∏a do 1 tysiàca, a w nowych budynkach
EUR-u przekroczy∏a 1600.

Nie mniej s∏awnà jest historia 90 lat istnienia instytutu „Santa Maria”, kierowane-
go przez synów s∏ugi Bo˝ego Józefa Chaminade’a. Chcieli oni przenieÊç do Rzymu do-
Êwiadczenia wychowawcze, zebrane przez nich w Pary˝u w kolegium Êw. Stanis∏awa,
jak równie˝ i w innych szko∏ach europejskich oraz w Ameryce Pó∏nocnej. Poczynajàc
od 40 wychowanków i 9 zakonników w roku 1889, liczba zwi´kszy∏a si´ do 1260 wy-
chowanków, 36 zakonników oraz 44 nauczycieli zewn´trznych w obecnym okresie. Nie
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wolno zapomnieç o „Centrum Uniwersyteckim Marianum”, w którym przebywa obec-
nie przeci´tnie 106 akademików.

2. Drodzy bracia i siostry, te liczby majà swojà wymow´ i Êwiadczà skutecznie i kon-
kretnie o dynamizmie i ˝ywotnoÊci waszych instytutów i waszych szkó∏, które si´ uzna-
je za „katolickie”. Za tymi liczbami kryje si´ ogromna praca kulturalna, wychowawcza
i formacyjna, w tym d∏ugim czasie prowadzona dzieƒ po dniu, godzina po godzinie,
w nieustannym kontakcie z ch∏opcami i m∏odzieƒcami, z którymi wspólnie kroczycie
nie tylko po drogach nauk humanistycznych, historii, filozofii, literatury, ale tak˝e —
z tytu∏u specjalnoÊci waszych instytucji i waszych idea∏ów — idziecie wspólnie tak˝e
i przede wszystkim po drogach ˝ycia wiary chrzeÊcijaƒskiej.

Któ˝ potrafi∏by obecnie oceniç to dobro, widoczne lub ukryte, które tak wielu wa-
szych wychowanków — po cz´Êci ju˝ zesz∏ych ze sceny Êwiata, a w cz´Êci b´dàcych
obecnie ludêmi dojrza∏ymi — otrzyma∏o tutaj, a nast´pnie potrafi∏o kolejno ze swej stro-
ny przekazywaç swoim przyjacio∏om, swoim rodzinom, swoim dzieciom oraz spo∏eczeƒ-
stwu? Jak˝e˝ wielu wzorowych ojców rodziny, wybitnych i cenionych fachowców jest
zwiàzanych z wami g∏´bokimi wi´zami pozostaje g∏´boko wdzi´cznych wam, waszej
apostolskiej dzia∏alnoÊci, waszym instytutom, w których ukszta∏towali oni swojà doj-
rza∏à osobowoÊç, aby nast´pnie móc sprostaç z∏o˝onym problemom ˝yciowym? Ilu˝ to
kap∏anów i zakonników mog∏o odkryç, pog∏´biç i rozwinàç swoje powo∏anie kap∏aƒskie
lub zakonne, dzi´ki pomocy i podtrzymaniu na duchu przez przyk∏adne ˝ycie kap∏aƒ-
skie i zakonne swoich wyk∏adowców?

Niekiedy, mówiàc o szkole „katolickiej”, ma si´ na myÊli tylko jakàÊ szko∏´ kon-
kurencyjnà lub wr´cz jako przeciwstawienie innym szko∏om, a w szczególnoÊci szko-
∏om paƒstwowym. Sprawa przedstawia si´ inaczej. Szko∏a katolicka zawsze mia∏a i ma
na uwadze wychowanie chrzeÊcijan, którzy b´dàc tak˝e wzorowymi obywatelami,
zdolnymi do dawania swego pe∏nego wk∏adu swej inteligencji, solidnoÊci, kompeten-
cji w dzie∏o prawid∏owego i porzàdnego budowania spo∏ecznoÊci cywilnej.

3. Wasze instytuty sà i pragnà pozostaç szko∏ami „katolickimi”. Co to jest jednak˝e szko-
∏a „katolicka”? Jakie sà jej g∏ówne zadania i jej specjalne cele? Odpowiedzià ciàgle ˝y-
wà i aktualnà na te pytania jest ca∏a treÊç dokumentu, który Sobór Watykaƒski II poÊwi´-
ci∏ tej sprawie, a jest nim: deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim. Ta deklaracja za-
wiera, w zwi´z∏ej syntezie, potrójnà charakterystyk´ szko∏y katolickiej, która na równi
z innymi szko∏ami realizuje cele kulturalne w wychowaniu m∏odzie˝y. „W∏aÊciwoÊcià
zaÊ jej jest to, ˝e stwarza w spo∏ecznoÊci szkolnej atmosfer´ przesiàkni´tà duchem
ewangelicznym wolnoÊci i mi∏oÊci, dopomaga m∏odzie˝y, aby w rozwijaniu w∏asnej oso-
bowoÊci wzrasta∏a zarazem wedle nowego stworzenia, którym sta∏a si´ przez chrzest,
a ca∏à ludzkà kultur´ porzàdkuje ostatecznie zgodnie z or´dziem zbawienia, tak aby po-
znanie, które wychowankowie stopniowo nabywajà odnoÊnie do Êwiata, ˝ycia i cz∏owie-
ka, by∏o oÊwietlone wiarà” (Gravissimum educationis, 8). Jest to tekst bardzo wa˝ki z ra-
cji cennych wskazaƒ oraz pe∏en pierwiastków dynamizmu rozwojowego i konkretnych
zastosowaƒ. Wyraênie powiedziano tam, ˝e w szkole katolickiej jest wiara chrzeÊcijaƒ-
ska czynnikiem wiodàcym w poznawaniu ca∏ej rzeczywistoÊci (Êwiat, ˝ycie, cz∏owiek).

To prawda, ˝e szko∏a jako taka jest miejscem uczenia si´ i nabywania kultury; lecz
szko∏a katolicka jest tak˝e, a nawet przede wszystkim, miejscem i wspólnotà uprzywi-
lejowanà dla wychowania do dojrza∏oÊci w wierze. Z naciskiem podkreÊli∏em te treÊci
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w mojej nowej adhortacji apostolskiej o katechizacji w naszych czasach. Powiedzia∏em:
„czy˝ szko∏a katolicka mia∏aby jeszcze prawo do tego swojego miana, gdyby odznacza-
∏a si´ nawet najwy˝szym poziomem wykszta∏cenia w przedmiotach Êwieckich, a zas∏u-
giwa∏a jednak z jakiegoÊ powodu na s∏usznà nagan´ za zaniedbanie lub wypaczenie for-
macji ÊciÊle religijnej? I niech nikt nie mówi, ̋ e przekazuje si´ jà zawsze domyÊlnie lub
poÊrednio. Szczególnà cechà i najg∏´bszà racjà istnienia szko∏y katolickiej — dla któ-
rej te˝ rodzice katoliccy powinni jà stawiaç ponad inne — jest w∏aÊnie ta, ˝e wychowa-
nie religijne wprowadzane jest w ca∏e przygotowanie wychowanków”1. Wychowanko-
wie szkó∏ katolickich majà prawo otrzymywaç ca∏à katechizacj´, i to nale˝ycie pog∏´-
bianà, organicznie powiàzanà, fachowo wyk∏adanà i dostosowanà do potrzeb ich wie-
ku i kulturalnego przygotowania. To nauczanie religii powinno byç pe∏ne co do swej tre-
Êci, poniewa˝ ka˝dy uczeƒ Chrystusa ma prawo otrzymywaç s∏owa wiary nie okaleczo-
ne, nie zafa∏szowane lub okrojone, ale pe∏ne i nienaruszone, wraz z ca∏à ich konsekwen-
cjà i mocà ˝yciowà2.

4. W centrum nauczania szkolnego i jako oÊrodek wszelkiego zainteresowania powin-
na si´ znajdowaç Osoba, dzie∏o i pos∏annictwo Chrystusa. On jest naszym prawdziwym
Nauczycielem. On jest naszà drogà, prawdà i ˝yciem (por. Mt 23, 8, 10). On jest naszym
Odkupiciele i Zbawcà (por. Ef 1, 7; Kol 1, 14). Pierwszoplanowym i niezastàpionym
zobowiàzaniem zarówno nauczycieli, jak i wychowanków jest poznawanie Jezusa
przez studiowanie, zg∏´bianie i rozwa˝anie Pisma Âwi´tego, i to nie jako zwyk∏ej ksià˝-
ki historycznej, ale jako wiekuistego Êwiadectwa KogoÊ ˚yjàcego, poniewa˝ Jezus
zmartwychwsta∏, a wy „jesteÊcie po prawicy Ojca”. Prócz tego, kiedy si´ mówi o Jezu-
sie, nie wystarcza zatrzymaç si´ na p∏aszczyênie poznania teoretycznego. Jego bowiem
Osoba i pos∏annictwo trwa nadal po to, aby nam stawiaç pytania, zwracaç si´ do nas
i sk∏aniaç nas do ˝ycia z Nim i w Nim. Wtedy tylko jesteÊmy prawdziwymi chrzeÊcija-
nami, gdy dzieƒ po dniu realizujemy, nie zawsze ∏atwe, wymagania Ewangelii Jezuso-
wej. Oby do was, bracia i siostry, nie odnosi∏y si´ s∏owa Êw. Augustyna: „Sà tacy, któ-
rzy si´ przyozdabiajà jakimÊ imieniem, ale nim nie ˝yjà, có˝ im pomo˝e imi´, jeÊli nie
staje si´ ono rzeczywistoÊcià? Tak te˝ wielu nazywajà si´ chrzeÊcijanami, ale nie sà ni-
mi w rzeczywistoÊci, poniewa˝ nie sà tymi, za jakich si´ uwa˝ajà, ze wzgl´du na spo-
sób ich ˝ycia, na obyczaje, na nadziej´ i mi∏oÊç”3.

Wam, kap∏ani i zakonnicy, ̋ ycz´, abyÊcie, ̋ yjàc wÊród waszych kochanych wycho-
wanków, byli zawsze radosnymi Êwiadkami ca∏kowitego oddania i poÊwi´cenia si´
Bogu, i abyÊcie poczytywali sobie za prawdziwy zaszczyt — pomimo ˝e jest to ci´˝-
kim zobowiàzaniem — przekazywaç im oraz wprowadzaç ich w wiar´ chrzeÊcijaƒskà
przez nauczanie religii. A wasze ˝ycie chrzeÊcijaƒskie niech si´ staje ˝ywà i przejrzy-
stà katechezà dla ch∏opców i m∏odzieƒców, którzy zostali powierzenie waszemu wycho-
waniu apostolskiemu.

˚ycz´ wam, nauczyciele Êwieccy, abyÊcie przej´li si´ do g∏´bi swà odpowiedzial-
noÊcià za to, ˝e uczycie w katolickiej szkole. Wasi uczniowie b´dà was wtedy szano-
waç i kochaç, nie tylko z racji waszych zawodowych i kulturalnych kwalifikacji, ale
przede wszystkim z racji konsekwencji waszego ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego.

1 Catechesi tradendae, 69.
2 Tam˝e, 30.
3 Âw. Augustyn, In Epist. Joann., tract. IV, 4; PL 35, 2007.
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Wam zaÊ, ojcowie i matki, którzy jesteÊcie s∏usznie zatroskani o wychowanie kul-
turalne, ale wi´cej jeszcze o wychowanie ludzkie, obywatelskie i religijne waszych sy-
nów — ˝ycz´ abyÊcie zawsze mieli ÊwiadomoÊç, ˝e wy jesteÊcie pierwszymi autentycz-
nymi i niezastàpionymi wychowawcami swoich dzieci. Okazujcie im zawsze t´ szczegól-
nà mi∏oÊç, jakà Bóg Ojciec zaszczepi∏ w waszych sercach. Starajcie si´ ich zrozumieç,
wys∏uchiwaç i nadawaç im kierunek.

Có˝ ma powiedzieç dzisiaj Papie˝ do was, najdro˝si studenci, na tym spotkaniu tak
pe∏nym nadziei i entuzjazmu, do was, którzy stoicie w pierwszych szeregach szkolnych?
Wy stanowicie jakby punkt zborny tych uczuç, trosk, zainteresowaƒ waszych rodziców,
waszych nauczycieli i waszych prze∏o˝onych. Na t´ zespolonà mi∏oÊç odpowiedzcie nie-
ustannym wysi∏kiem, zmierzajàcym do waszej ludzkiej, kulturalnej i chrzeÊcijaƒskiej
dojrza∏oÊci. Przygotowujcie si´ przez powa˝ne i pilne studia do pe∏nienia tych zadaƒ,
jakie Bo˝a OpatrznoÊç wam jutro powierzy w spo∏ecznoÊci Êwieckiej i koÊcielnej. Przy-
sz∏oÊç narodu, a tak˝e i Êwiata, zale˝y od was! Przysz∏e spo∏eczeƒstwo b´dzie takie, ja-
kie wy zbudujecie. I nawet ju˝ obecnie budujecie je, w tych latach, w waszych salach
szkolnych, na wszystkich spotkaniach, w waszych organizacjach.

Papie˝ chcia∏by powtórzyç z radoÊcià, tak˝e do was, te s∏owa, które do m∏odzie˝y
skierowa∏ Êw. Jan: „napisa∏em do was, m∏odzi, ˝e jesteÊcie mocni i ˝e nauka Bo˝a trwa
w was i zwyci´˝yliÊcie Z∏ego” (1 J 2, 14).

Tak wi´c, najdro˝si m∏odzieƒcy! Bàdêcie mocni w wierze! Niechaj Chrystus, S∏o-
wo Bo˝e Wcielone, pokieruje waszym ̋ yciem. W ten sposób zwyci´˝ycie z∏o, jakie si´
objawia w egoizmie, w podzia∏ach, w nienawiÊci i gwa∏cie!

Wszystkim udzielam mojego apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. III, cz. 1, Poznaƒ 1985, s. 136-139.



Prawdziwy wychowawca
rozumie m∏odych ludzi

SPOTKANIE Z M¸ODZIE˚Ñ SZKOLNÑ NA PLACU
MARYI WSPOMO˚YCIELKI W TURYNIE, 

Turyn, 13 kwietnia 1980

Czy mog∏o zabraknàç, najdro˝sza m∏odzie˝y miasta i KoÊcio∏a w Turynie, specjal-
nego spotkania z wami z okazji tej mojej wizyty? Mog∏o zabraknàç czy nie?

Tak wi´c znajdujemy si´ w okreÊlonym punkcie. I powinniÊmy podzi´kowaç orga-
nizatorom, którzy przewidzieli takie spotkanie i taki program.

Kiedy znalaz∏em si´ u was, spostrzeg∏em, ̋ e jest nie tylko rzeczà s∏usznà, ale koniecz-
nà skierowaç moje s∏owa zach´ty do was, tak˝e dla umocnienia nadziei tych, którzy
w tych trudnych latach, jakie prze˝ywamy, zwracajà si´ do was z odnowionà ufnoÊcià.

1. Turyn jest miastem, które na odcinku religijno-wychowawczym ma tradycje wybit-
ne i dos∏ownie wzorcowe. Przedstawia nam on postaci wybrane m´˝ów i m∏odzieƒców,
którzy ˝yli wprawdzie w okresie ró˝nym od naszego, ale wykazujà zadziwiajàcà aktu-
alnoÊç i mogà nowoczesnemu Êwiatu udzieliç bardzo wa˝nych lekcji. SpoÊród tego ro-
dzaju nazwisk, jakie móg∏bym wymieniç, wybior´ tylko dwa.

Pierwsze, to Êw. Jan Bosco, który by∏ wielkim wychowawcà m∏odzie˝y, tote˝ jego
dzia∏alnoÊç dla niej mia∏a wielki wp∏yw nie tylko na miasto i najbli˝szà okolic´, lecz tak-
˝e na ca∏à Itali´ i na Êwiat. Co mog´ powiedzieç o moim Krakowie, o mojej Polsce? Jest
wielu salezjanów! Przez kilka lat przebywa∏em w parafii salezjaƒskiej. Nie mog´ zatem
nie mówiç o Êw. Janie Bosco.

O co wi´c chcia∏bym zapytaç: Co znaczy byç wielkim wychowawcà? Znaczy przede
wszystkim byç cz∏owiekiem, który potrafi „rozumieç” m∏odych ludzi. I rzeczywiÊcie,
wiemy, ˝e Don Bosco mia∏ szczególnà intuicj´ w odniesieniu do m∏odzieƒczej duszy:
by∏ zawsze ch´tny i uwa˝ny w rozumieniu m∏odych ludzi, którzy licznie przychodzili
do niego do oratorium Valdocco i do Sanktuarium Maryi Wspomo˝ycielki. Ale trzeba
zaraz dodaç, ˝e powodem tej szczególnej g∏´bi w „rozumieniu” m∏odych ludzi by∏o to,
˝e z takà samà g∏´bià ich „kocha∏”. Rozumieç i kochaç: oto niezrównana formu∏a pe-
dagogiczna Don Bosco, który — myÊl´ — gdyby dzisiaj by∏ wÊród nas ze swoim doj-
rza∏ym doÊwiadczeniem wychowawcy i ze swoim dobrotliwym usposobieniem praw-
dziwego piemontczyka, umia∏by dobrze wyodr´bniç i skutecznie odró˝niç wÊród was
echo, nie tylko wype∏nienia s∏ów, które Chrystus kieruje do tego, kto chce byç Jego
uczniem: „Przyjdê i chodê za Mnà” (Mt 19, 21; ¸k 18, 22). Chodê za Mnà wiernie i wy-
trwale; chodê za Mnà od tej chwili; chodê za Mnà ró˝nymi, mo˝liwymi drogami twe-
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go ˝ycia! Ca∏a dzia∏alnoÊç Êw. Jana Bosco — wydaje mi si´ — streszcza si´ i okreÊla
w tym jego udanym i magistralnym „kierowaniu” m∏odzie˝y do Chrystusa.

Drugie nazwisko, to Piotr Jerzy Frassati, który jest postacià bli˝szà naszemu wie-
kowi (zmar∏ w 1925 roku) i ukazuje nam ˝ywotnie, co naprawd´ znaczy dla m∏odzieƒ-
ca w Êwiecie daç konkretnà odpowiedê na s∏owa: „Przyjdê i chodê za Mnà”. Wystar-
czy rzuciç choçby pobie˝nie spojrzenie na jego ˝ycie, dope∏nione w zaledwie 24 latach,
aby zrozumieç, jaka by∏a odpowiedê, którà Piotr Jerzy umia∏ daç Jezusowi Chrystuso-
wi: by∏a to odpowiedê „nowoczesnego” m∏odzieƒca, otwartego na problemy kultury,
sportu (dzielny alpinista), na sprawy spo∏eczne, na prawdziwe wartoÊci ˝ycia i jedno-
czeÊnie cz∏owieka g∏´boko wierzàcego, czerpiàcego pokarm z or´dzia ewangelicznego,
bardzo mocnego, spoistego charakteru, zapalonego w s∏u˝eniu braciom i wyniszczone-
go ogniem mi∏oÊci bliêniego, która prowadzi∏a go do zbli˝enia si´, wed∏ug porzàdku ab-
solutnego pierwszeƒstwa, do ubogich i chorych.

2. Dlaczego, mówiàc teraz do was, chcia∏em wziàç przyk∏ad z tych dwu postaci? Ponie-
wa˝ one s∏u˝à do wykazania w pewnym sensie z dwóch ró˝nych stron tego, co jest istot-
ne dla chrzeÊcijaƒskiej wizji cz∏owieka. Jeden i drugi — Don Bosco jako prawdziwy wy-
chowawca chrzeÊcijaƒski i Piotr Jerzy jako prawdziwy m∏odzieniec chrzeÊcijaƒski —
ukazujà nam, ˝e tym, co ma najwi´ksze znaczenie w takiej wizji, jest osoba i jej powo-
∏anie, tak jak zosta∏o postanowione przez Boga. Wiecie dobrze, ˝e tak cz´sto ze swej stro-
ny odwo∏uj´ si´ do osoby, poniewa˝ chodzi rzeczywiÊcie o podstawowe dane, czego ni-
gdy nie b´dzie mo˝na pominàç; a mówiàc osoba, nie zamierzam wyg∏aszaç przemówie-
nie o humanizmie autonomicznym i ograniczonym do rzeczywistoÊci tej ziemi. Cz∏o-
wiek — warto przypomnieç — w sobie samym ma ogromnà wartoÊç, ale nie ma jej od
siebie samego, poniewa˝ otrzyma∏ ja od Boga, który go stworzy∏ „na swój obraz i po-
dobieƒstwo” (Rdz. 1, 26, 27). I nie ma okreÊlenia cz∏owieka stosownego poza tym! Ta
wartoÊç jest jakby „talentem”, i wed∏ug nauki zawartej w znanej przypowieÊci (Mt 25,
14-30), nale˝y zarzàdzaç nià dobrze: to znaczy, tà wartoÊcià, jakà jest istnienie cz∏owie-
ka, osoby, nale˝y zarzàdzaç dobrze, to jest u˝ytkowaç jà w sposób, ˝eby przynosi∏a ob-
fite owoce. Oto, m∏odzie˝y, chrzeÊcijaƒska wizja cz∏owieka, która jako pochodzàca od
Boga Stwórcy i Ojca, ukazuje osob´ w tym, czym jest i czym byç powinna.

3. Mówi∏em o przynoszeniu owoców, a przychodzi mi na myÊl tak˝e w tej Ewangelii —
czytanie, jakie s∏yszeliÊmy niedawno w liturgii — gdzie podaje podobieƒstwo o nieuro-
dzajnej fidze, której grozi∏o usuni´cie (¸k 13, 6-9). Cz∏owiek powinien przynosiç owoce
w czasie, to jest w ciàgu ziemskiego i nie tylko sam przez si´, lecz tak˝e przez drugich,
przez spo∏ecznoÊç, której jest cz´Êcià sk∏adowà. Jednak˝e to jego dzia∏anie w czasie, w∏a-
Ênie dlatego, ˝e jest on „zawarty” w czasie, nie powinno doprowadziç go ani do zapomi-
nania, ani do zaniedbywania jego drugiego istotnego wymiaru, istoty skierowanej ku
wiecznoÊci: cz∏owiek zatem winien jednoczeÊnie przynosiç owoce tak˝e dla wiecznoÊci.

I je˝eli usuniemy t´ perspektyw´ cz∏owieka, pozostanie on figà nieurodzajnà.
Z jednej strony winien on „wype∏niç sobà” czas w sposób twórczy, poniewa˝ wymiar

ponadziemski nie zwalnia go z pewnoÊcià od obowiàzku odpowiedzialnego i oryginalne-
go dzia∏ania, przez które uczestniczy∏by skutecznie i wspó∏pracowa∏ z wszystkimi innymi
ludêmi w budowaniu spo∏eczeƒstwa zgodnie z konkretnymi wymogami historycznej chwi-
li, w której przypad∏o mu ̋ yç. Jest to chrzeÊcijaƒski sens „historycznoÊci” cz∏owieka. Z dru-
giej strony, ten obowiàzek p∏ynàcy z wiary pogrà˝a m∏odzieƒca we wspó∏czesnoÊci, która
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zawiera w sobie, w pewnym sensie, wizj´ przeciwnà chrzeÊcijaƒstwu. Ta przeciwwizja wy-
kazuje cechy, które wspominam w sposób tylko pobie˝ny. Dzisiejszemu cz∏owiekowi
brak cz´sto zmys∏u dla czynnika transcendentnego, rzeczywistoÊci nadprzyrodzonej, cze-
goÊ, co go przewy˝sza. Cz∏owiek nie mo˝e ̋ yç bez czegoÊ, co si´ga dalej, co go przewy˝-
sza. Cz∏owiek prze˝ywa siebie, je˝eli jest Êwiadomy tego, je˝eli musi ciàgle przewy˝szaç
siebie, przechodziç siebie. Ta transcendencja jest wpisana g∏´boko w konstytucj´ ludzkà
osoby. Otó˝, w przeciwnej wizji, jak powiedzia∏em, wspó∏czesnej, znaczenie egzystencji
cz∏owieka sprowadza si´ dlatego do istnienia „okreÊlonego” w zakresie myÊli materialistycz-
nej w odniesieniu do ró˝nych problemów, na przyk∏ad sprawiedliwoÊci, pracy itd.; z tego
wyp∏ywajà owe wielorakie przeciwieƒstwa mi´dzy kategoriami spo∏ecznymi lub mi´dzy
tworami narodowymi, w których ujawnia si´ ró˝nego rodzaju zbiorowy egoizm. Jest na-
tomiast rzeczà koniecznà przezwyci´˝yç t´ ciasnà i w gruncie rzeczy odstr´czajàcà koncep-
cj´, przeciwstawiajàc jej ten bardzo rozleg∏y horyzont, jaki pozwala nam dostrzegaç zdro-
wy rozum, a bardziej jeszcze wiara chrzeÊcijaƒska. Tam istotnie problemy znajdujà pe∏niej-
sze rozwiàzanie; tam sprawiedliwoÊç staje si´ zupe∏na i rzeczywista we wszystkich swo-
ich przejawach; tam stosunki ludzkie, z wykluczeniem wszelkiego rodzaju egoizmu, zaczy-
najà odpowiadaç godnoÊci cz∏owieka jako osoby, nad którà jaÊnieje oblicze Boga.

4. Z tego wszystkiego wy∏ania si´ znaczenie tego wyboru, jakiego wy m∏odzi winniÊcie
dokonaç! Dokonajcie go z Chrystusem, idàc odwa˝nie za Jego naukà i przystajàc do niej,
Êwiadomi mi∏oÊci wiecznej, która w Nim znalaz∏a swój najwy˝szy wyraz i definitywne
Êwiadectwo. Mówiàc wam o tym, nie mog´ oczywiÊcie nie wiedzieç o przeszkodach i nie-
bezpieczeƒstwach, niestety nie∏atwych i nierzadkich, jakie ukazujà si´ wam w ró˝nych Êro-
dowiskach dzisiejszego ˝ycia spo∏ecznego. Ale nie powinniÊcie si´ dawaç wprowadziç
w b∏àd; nie powinniÊcie nigdy ust´powaç pokusie, subtelnej i przez to samo tym bardziej
podst´pnej, aby myÊleç, ̋ e taki wybór mo˝e si´ sprzeciwiaç kszta∏towaniu waszej osobo-
woÊci. Nie waham si´ twierdziç, ˝e ta opinia jest ca∏kowicie fa∏szywa: uwa˝aç, ˝e ˝ycie
ludzkie w procesie swego wzrostu i swego dojrzewania mo˝e byç „pomniejszone” przez
wp∏yw wiary w Chrystusa, jest to idea, którà trzeba odrzuciç. Jest natomiast dok∏adnie prze-
ciwnie: jak cywilizacja by∏aby zubo˝ona i okaleczona bez obecnoÊci czynnika religijne-
go, bez czynnika chrzeÊcijaƒskiego, tak ̋ ycie poszczególnego cz∏owieka, a zw∏aszcza m∏o-
dego, by∏oby niepe∏ne i posiada∏oby braki bez g∏´bokiej znajomoÊci wiary, zaczerpni´tej
z bezpoÊredniego kontaktu z Chrystusem Ukrzy˝owanym i Zmartwychwsta∏ym. Chrze-
Êcijaƒstwo, wiara, wierzcie mi, m∏odzie˝y, przynosi dope∏nienie i uwieƒczenie waszej oso-
bowoÊci: skoncentrowanie w postaci Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Cz∏o-
wieka i, jako takiego, Odkupiciela cz∏owieka, ono otwiera was na rozwa˝anie, na zrozu-
mienie, na upodobanie we wszystkim tym, co jest wielkie, pi´kne i szlachetne w Êwiecie
i w cz∏owieku. Zwiàzanie si´ z Chrystusem nie zacieÊnia, lecz rozszerza i podnosi „dà˝e-
nia”, jakie màdroÊç Boga Stwórcy z∏o˝y∏a w waszych duszach. Zwiàzanie si´ z Chrystu-
sem nie ogranicza, lecz wzmacnia zmys∏ obowiàzku moralnego, dajàc wam pragnienie za-
anga˝owania si´ „w czymÊ” i zadowolenie z tego, „co naprawd´ posiada wartoÊç”, dajàc
wam, powtarzam, pragnienie zaanga˝owania si´ tak i p∏ynàce z niego zadowolenie i za-
bezpieczajàc ducha przed dà˝eniami, dzisiaj nierzadko ujawniajàcymi si´ w duszy n∏o-
dzieƒczej, aby „pozwoliç sobie iÊç” albo w kierunku nieodpowiedzialnego i negatywne-
go zrzeczenia si´ swych praw, albo na drog´ Êlepej i morderczej przemocy. Nade wszyst-
ko — pami´tajcie o tym zawsze — zwiàzanie si´ z Chrystusem b´dzie êród∏em prawdzi-
wej radoÊci, radoÊci wewn´trznej. Powtarzam wam, zwiàzanie z Chrystusem jest êród∏em
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radoÊci, jakiej Êwiat nie mo˝e daç i jakiej — jak On sam przepowiedzia∏ swoim uczniom
— nikt nie b´dzie móg∏ wam odebraç (por. J 16, 22) tak˝e w Êwiecie.

Ta radoÊç, jako owoc wiary paschalnej i — jak powiedzia∏em dzisiaj rano — owoc
„kontaktu”, z Chrystusem, jako niewypowiedziany dar Jego Ducha, ma byç punktem do-
celowym dzisiejszej mojej rozmowy z wami. Chc´ dojÊç do tego s∏owa „radoÊç”. Chc´
dojÊç do tego s∏owa, poniewa˝ prze˝ywamy tydzieƒ wielkonocny. ChrzeÊcijaƒstwo
jest radoÊcià, i kto je wyznaje oraz ujawnia je w swoim ˝yciu, ma obowiàzek Êwiadczyç
o niej, przekazywaç jà i szerzyç jà wokó∏ siebie. Oto dlaczego wymieni∏em te dwie po-
stacie. Don Bosco: odwiedzi∏em jeszcze jego grób. I wydaje mi si´, ˝e ks. Bosco by∏ za-
wsze radosny, zawsze uÊmiechni´ty. I Piotr Jerzy: by∏ m∏odzieƒcem pociàgajàcej rado-
Êci, radoÊci, która przezwyci´˝a∏a tak˝e wielkie trudnoÊci jego ˝ycia, poniewa˝ okres
m∏odzieƒczy jest zawsze tak˝e okresem próby si∏.

Jako m∏odzie˝, przygotowujecie si´ do budowania nie tylko waszej przysz∏oÊci, lecz
tak˝e przysz∏oÊci nast´pnych pokoleƒ. Co im mo˝ecie przekazaç? WinniÊcie postawiç
sobie takie pytanie. Tylko dobra materialne, z dodatkiem nawet bardzo bogatej kultu-
ry, bardzo post´powej wiedzy, dalego posuni´tej technologii? Lub te˝, oprócz tego, a ra-
czej przed tym, czy nie chcecie mo˝e przekazaç tej wy˝szej perspektywy, o której
wspomnia∏em, tych dóbr porzàdku duchowego, które si´ nazywajà mi∏oÊç i wolnoÊç?
Prawdziwa mi∏oÊç, prawdziwa wolnoÊç, mówi´ wam, poniewa˝ ∏atwo mogà byç nad-
u˝yte te najwspanialsze s∏owa: mi∏oÊç i wolnoÊç. ¸atwo mogà byç nadu˝yte. W naszej
epoce jesteÊmy Êwiadkami straszliwego nadu˝ywania tych s∏ów: mi∏oÊç i wolnoÊç.
Trzeba odnaleêç prawdziwy sens tych dwu s∏ów: mi∏oÊç i wolnoÊç. Mówi´ wam: po-
winniÊcie wróciç do Ewangelii. PowinniÊcie wróciç do szko∏y Chrystusa. Wtedy prze-
ka˝ecie te dobra porzàdku duchowego: zmys∏ sprawiedliwoÊci we wszystkich stosun-
kach ludzkich, popieranie i zabezpieczenie pokoju. I ponownie mówi´ wam, sà s∏owa
nadu˝ywane, wielokrotnie nadu˝ywane. Nale˝y ciàgle wracaç do szko∏y Chrystusa, aby
odnajdywaç prawdziwe, pe∏ne, g∏´bokie znaczenie tych s∏ów. Potrzebnà podstawà tych
wartoÊci jest tylko posiadanie wiary pewnej i szczerej, wiary, która ogarnia Boga i cz∏o-
wieka, cz∏owieka w Bogu. Gdzie jest Bóg i gdzie jest Jezus Chrystus, Jego Syn, tam jest
fundament naprawd´ trwa∏y; jest g∏´boki, jest bardzo g∏´boki. Nie ma wymiaru bardziej
odpowiedniego, bardziej g∏´bokiego do tego s∏owa „cz∏owiek”, do tego s∏owa „mi∏oÊç”,
do tego s∏owa „wolnoÊç”, do tych s∏ów „pokój” i „sprawiedliwoÊç”: nie ma innego jak
Chrystus. Ciàg∏e wi´c wracanie do tej szko∏y jest poszukiwaniem tych cennych dóbr,
które wy, m∏odzi, winniÊcie przekazaç przysz∏ym pokoleniom, Êwiatu jutra. Z Nim b´-
dzie to ∏atwiejsze i nie b´dzie mog∏o si´ nie udaç.

Na po˝egnanie si´ z wami pragn´ zach´ciç was do tej wizji transcendencji i pi´k-
na, z której wasze ˝ycie chrzeÊcijaƒskie czerpie trwa∏oÊç i mo˝e wzrastaç „z cnoty w cno-
t´” (Ps 83, 8), oraz kwitnàç — poniewa˝ jesteÊcie m∏odzi i powinniÊcie kwitnàç — niech
kwitnie w czynach, a tak˝e dla spo∏eczeƒstwa ziemskiego niech b´dzie przes∏ankà i za-
powiedzià przysz∏oÊci bardziej ludzkiej, a przez to pogodniejszej. Jest to wielki nakaz
tej naszej epoki, która staje si´ smutna i b´dzie jeszcze bardziej smutna, bardziej tragicz-
na, jeÊli nie b´dzie widzia∏a tej perspektywy, którà jedynie wy m∏odzi mo˝ecie daç jej,
naszemu wiekowi, naszemu pokoleniu, naszej Italii, naszemu Êwiatu!

A teraz, niech przyjdà kardyna∏owie i biskupi. Udzielmy b∏ogos∏awieƒstwa tej m∏odzie-
˝y. Odmówmy modlitw´ Ojcze Nasz, a potem udzielimy b∏ogos∏awieƒstwa wam wszyst-
kim tutaj obecnym, biskupi razem z Biskupem Rzymu, dzisiaj pielgrzymem w Turynie.

Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus. Do widzenia!



Niechaj wasze ˝ycie b´dzie hymnem radoÊci

DO UCZNIÓW SZKÓ¸ RZYMSKICH I LACJUM, 1 MARCA 1980

Kochani Uczniowie!

To prawdziwa dla mnie radoÊç znaleêç si´ wÊród was. Entuzjazm, z jakim przyjmu-
jecie mnie, jest dla mnie dowodem przywiàzania wszystkich uczniów Rzymu. W was,
uczniach szkó∏ podstawowych i Êrednich ni˝szego i wy˝szego stopnia, widz´ wszyst-
kie dzieci i dorastajàcà m∏odzie˝, która ucz´szcza do wszystkich szkó∏ tego miasta i ca-
∏ego Lacjum. Znajdujecie si´ tu jako przedstawiciele tej ogromnej rzeszy i dlatego te˝
witam was ze szczególnà serdecznoÊcià. Moje goràce pozdrowienia kieruj´ do ka˝de-
go z was i do waszych szkó∏, których spis dopiero, co zosta∏ odczytany. Pragn´ wymie-
niç przede wszystkim grup´ ze szko∏y im. NajÊwi´tszego Serca z Marii-Marymont, któ-
ra w tym roku obchodzi 50-lecie swojego za∏o˝enia.

Witam tak˝e z radoÊcià Alfreda Battagli´, ch∏opca, który niedawno przeszed∏ ci´˝-
kie doÊwiadczenie porwania. Chc´ go zapewniç, ˝e z dr˝eniem towarzyszy∏em mu tak,
jak towarzysz´ wszystkim ofiarom porwaƒ, i ciesz´, ˝e jest on tutaj z nami.

Serdecznie dzi´kuje wszystkim za to, i˝ zechcieli ofiarowaç mi tak goràce dowody
uczucia i szacunku. A tak˝e chc´ powiedzieç wam kilka s∏ów przeznaczonych w ca∏o-
Êci dla was, a które dotyczà was jako uczniów i jako chrzeÊcijan.

Wiek wasz jest porà ˝ycia najbardziej korzystnà dla zasiewów i do przygotowania
gruntu pod przysz∏e zbiory. To czas przygotowaƒ. Tak wi´c im powa˝niejsze jest za-
anga˝owanie, z jakim podejmujecie dzisiaj wasze obowiàzki, tym staranniej i skutecz-
niej spe∏niaç b´dzie wasze pos∏annictwo, jakie zostanie wam jutro powierzone. Mo˝e-
cie si´ dziÊ wprawiaç na ró˝ne sposoby do powa˝nego wykonywania waszych przy-
sz∏ych obowiàzków.

Przede wszystkim w szkole. Przyk∏adajcie si´ do nauki z wielkim zapa∏em, sprzy-
ja ona niewàtpliwie dojrzewaniu waszej osobowoÊci. Pilne przyk∏adanie si´ do przed-
miotów nale˝àcych do waszego programu szkolnego jest konstruktywne nie tylko dla-
tego, ̋ e otwiera wcià˝ nowe horyzonty na ogrom wiedzy ludzkiej w jej wielorakich for-
mach: historycznych, j´zykowych, matematycznych, filozoficznych, technicznych, ar-
tystycznych i tym podobnych. Pami´tajcie, ˝e tak˝e wÊród doros∏ych wielkim jest ten
cz∏owiek, który zawsze chce si´ czegoÊ nauczyç, podczas gdy taki, który twierdzi, ˝e
wie ju˝ wszystko — w istocie jest tylko pe∏en samego siebie, a co za tym idzie — jest
pozbawiony tych wspania∏ych cech naprawd´ wzbogacajàcych ˝ycie. Uczcie si´ pragnàç
poznawaç rzeczy wcià˝ nowe, a czyƒcie to z wielkà pokorà, poniewa˝ tylko ona czyni
was otwartymi i gotowymi do wcià˝ nowych zdobyczy. Osiàga met´ tylko ten, kto zda-
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je sobie spraw´, ˝e jeszcze mu daleko do upragnionych celów, i dlatego tez nie szcz´-
dzi si∏, aby do nich dotrzeç.

Po drugie — wiem, ˝e wiele czasu poÊwi´cacie na zabaw´. Otó˝ trzeba wam powie-
dzieç, ˝e zabawa jest nie tylko przejawem potrzeby rozrywki czy dowodem lekko-
myÊlnoÊci, lecz — nawet wtedy, gdy nie zdajecie sobie sprawy — okazjà do kszta∏to-
wania charakteru i piel´gnowania cnót. W przysz∏oÊci nieraz b´dziecie musieli wspó∏-
dzia∏aç z innymi, mierzyç si´ z innymi. Znajdziecie si´ w obliczu sytuacji, problemów
i projektów czyniàcych ˝ycie tak podobnym do meczu, który musi byç przecie˝ roze-
grany uczciwie; meczu, w którym gra rol´ màdre u˝ycie w∏asnych energii, jasno spre-
cyzowany poglàd na ogólny kontekst spo∏eczny; tego kontekstu jest si´ cz´Êcià; gra te˝
rol´ zdolnoÊç dostosowania si´ do tempa innych oraz lojalny i szlachetny stosunek do
sprawy wspó∏zawodnictwa. Oto dlaczego pomi´dzy szko∏à a zabawà istnieje ciàg∏oÊç:
obydwie wspó∏uczestniczà w kszta∏towaniu waszej osobowoÊci, poniewa˝ obydwie
mogà wiele nauczyç, b´dàc jednoczeÊnie wyrazem m∏odoÊci, która jest nie tylko m∏o-
doÊcià cia∏a, lecz tak˝e m∏odoÊcià ducha.

Jest jeszcze i trzecia sprawa, która w Waszym wieku ma donios∏e znaczenie: przy-
wiàzanie do rodziny, a zw∏aszcza do rodziców. Pragn´, abyÊcie wszyscy znajdowali
w waszych domach atmosfer´ prawdziwej mi∏oÊci. Lecz chce tak˝e prosiç was, aby sto-
sunek wasz do rodziców by∏ zawsze pe∏en wielkiego i autentycznego uczucia; rodzice
sà waszymi pierwszymi przyjació∏mi. Wasze ˝ycie jutrzejsze w du˝ej mierze zale˝y od
tego, czy dziÊ ˝yjecie w harmonii z rodzicami i czy ˝ywicie szacunek dla tych, którzy
was urodzili i wychowali.

To prawda, przyjdzie mo˝e chwila roz∏àki i tak˝e dlatego musicie przygotowaç si´
z ca∏à osobistà odpowiedzialnoÊcià do procesu dojrzewania; nie zrywajcie jednak nigdy
wi´zów ludzkich i rodzinnych, prowadzi bowiem to do osch∏oÊci i zdziczenia.

Jak widzicie, wszystko, co wam dotychczas powiedzia∏em, dotyczy waszego wycho-
wania w wymiarze ludzkim. Jest to sprawa niezwykle wa˝na.

Lecz istnieje jeszcze inny, decydujàcy sk∏adnik waszego ˝ycia, sk∏adnik specyficz-
nie chrzeÊcijaƒski, który zostaje zaszczepiony na waszej ludzkiej naturze i prowadzi do
jej rozkwitu. Prawdziwy chrzeÊcijanin, to znaczy cz∏owiek Êwi´ty, jest istotà ludzkà, któ-
ra osiàgn´∏a pe∏ni´. Móg∏bym wam wymieniç wiele imion, lecz wszystkie one wywo-
dzà swojà wielkoÊç z jednego imienia, imienia Jezusa z Nazaretu, Syna Bo˝ego przed-
wiecznego, który sta∏ si´ Panem naszym przez swojà Êmierç i zmartwychwstanie. Jak
to dobrze wiecie, poÊwieci∏ On ca∏e swoje ˝ycie dla dobra innych. Otó˝ ku Niemu mu-
sicie zwracaç wzrok, On musi byç obecny w waszych myÊlach i uczuciach, za Nim mu-
sicie podà˝aç ka˝dego dnia, tylko bowiem o Nim ka˝dy z nas mo˝e powiedzieç z ca∏-
kowità pewnoÊcià, razem ze Êw. Paw∏em: „Umi∏owa∏ mnie i samego siebie wyda∏ za
mnie” (Ga 2, 20). Oto gdzie mo˝ecie zaczerpnàç radoÊci najg∏´bszej, takiej, jaka staç
si´ mo˝e tak˝e waszà si∏à, a zatem — waszà podporà. JeÊli z przyczyny jakichÊ niepo-
wodzeƒ mielibyÊcie zaznaç kiedyÊ goryczy, znosiç cierpienia, doÊwiadczaç niezrozu-
mienia, a nawet popadaç w grzech — niechaj wasza myÊl pe∏na wiary biegnie natych-
miast ku Temu, który zawsze was mi∏uje i który w∏aÊnie przez t´ mi∏oÊç niezmierzonà,
jakà tylko Bóg daje, pomaga nam przetrwaç, wype∏nia wszystkie nasze pustki, zmazu-
je ka˝dy nasz grzech i z entuzjazmem popycha nas na nowà, pe∏nà i radosnà drog´. ̊ ad-
nemu cz∏owiekowi ˝ycie na tej ziemi nie oszcz´dza podobnych doÊwiadczeƒ. Wasze ma-
∏e dzisiejsze troski sà zaledwie zwiastunami póêniejszych wi´kszych trudnoÊci. Ale obec-
noÊç przy nas Jezusa „ przez wszystkie dni a˝ do skoƒczenia Êwiata”(Mt 28, 20) jest naj-
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bardziej radosnà i zarazem najbardziej konkretnà gwarancjà, ˝e nie jesteÊmy samotni,
ale ˝e KtoÊ idzie wraz z nami, tak jak tamtego dnia kroczy∏ obok dwóch swoich zroz-
paczonych uczniów drogà do Emaus (por. ¸k 24, 13 nn). 

Nie pozwólcie wygasnàç w was temu, wiecznie m∏odemu, sensowi Ewangelii, któ-
ry dziÊ tak bardzo potrzebny jest ludziom i piel´gnujcie to wiecznie m∏ode przes∏anie
Ewangelii i dawajcie mu Êwiadectwo w waszym Êrodowisku.

Chc´ wam powiedzieç, ˝e z takim uporem musimy trwaç przy Chrystusie i przy je-
go nauce po to, aby si´ nie starzeç. Zaiste tylko mi∏oÊç, która jest duszà Ewangelii, po-
zwala nam byç wiecznie m∏odymi. Znacie tragiczne wypadki ostatnich dni — ile˝
Êmierci spowodowa∏y i ile˝ ∏ez! Otó˝ — kto zadaje Êmierç, jest nie tylko starym, jest
ju˝ martwym wewn´trznie. ˚ycie bowiem kie∏kuje tylko za sprawà mi∏oÊci, a zatem z in-
nego ˝ycia albo ze Êmierci, do której podchodzi z mi∏oÊcià, jak Êmierç Jezusa. Dlatego
te˝ podsycajcie w sobie ten p∏omieƒ mi∏oÊci najprawdziwszej do wszystkich. Bàdêcie
zawsze gotowi nieÊç pomoc znajdujàcym si´ w potrzebie, przebaczaç tym, którzy was
obra˝ajà, i nawracaç na w∏aÊciwà drog´, lub przynajmniej wspó∏czuç temu, kto stosu-
je przemoc.

Takie sà, Drodzy Uczniowie, podstawowe zadania waszego ̋ ycia. A poniewa˝, jak
wiecie, jest czas wielkopostny, spróbujcie je zastosowaç w praktyce ju˝ od dzisiaj,
traktujàc to jako przygotowanie do nadchodzàcej Wielkiej Nocy. Wasza radoÊç b´dzie
tym g∏´bsza, im przez wi´ksze przejdzie próby, ofiary i wysi∏ki zmierzajàce do pano-
wania nad samym sobà.

Takie niech b´dzie ca∏e wasze ˝ycie; niech b´dzie hymnem radoÊci p∏ynàcej z prze-
Êwiadczenia, ˝e Chrystus poszed∏ na Êmierç z mi∏oÊci do nas. Hymnem ku czci ca∏ego
pi´kna naszej z Nim wspólnoty, w której uczestniczymy nawet w chwilach najci´˝szych.

I wiedzcie, ˝e Papie˝ mi∏uje nas. Pozdrawiam was raz jeszcze, a wraz z wami — na-
uczycieli i rodziców. Niech Pan Bóg b´dzie z wami i niech u˝yczy wam swej ∏aski. Za-
nosz´ mod∏y, aby dar tej ∏aski by∏ jak najbardziej szczodry. Z ca∏ego serca udzielam wam
szczególnego B∏ogos∏awieƒstwa Apostolskiego.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. III, cz. 1, Poznaƒ 1985, s. 204-206.



Szko∏a i parafia warsztatami dla m∏odzie˝y

DO DZIECI W BAZYLICE, 5 MARCA 1980

Mi∏o mi, Drogie Dzieci, przyjàç was w dniu dzisiejszym, tak radosne, tak mile. A
jest was tak wiele, ˝e potrzebna by∏a dzisiaj dla was specjalna audiencja w tej wielkiej
Bazylice, która — jak dobrze wiecie — jest zbudowana nad grobem Êw. Piotra, ksi´cia
Aposto∏ów, pierwszego Papie˝a.

Z wykazu ró˝nych grup, dopiero co odczytanego, mog∏em zauwa˝yç, ˝e przybywa-
cie z ró˝nych stron Italii, tak˝e z dalekich, i ˝e dwa sà przede wszystkim rodzaje grup,
w których si´ ró˝nicie: stanowicie grupy bàdê szkolne, bàdê parafialne. Nikt z was nie
przyby∏ sam, indywidualnie, lecz ka˝dy jest razem z rówieÊnikami i wspó∏uczniami, z na-
uczycielami swojej szko∏y lub z ksi´˝mi swojej parafii. O czym to Êwiadczy? Pragn´ po-
stawiç to pytanie sobie i wam, aby skupiç naszà uwag´ na znaczeniu, jakie szko∏a i pa-
rafia majà na polu wychowania i kszta∏cenia dzieci i m∏odzie˝y. Czy˝ to nie wasz
wiek? I czy nie s∏yszycie, jak si´ wam cz´sto powtarza, ˝e jest to okres, w którym po-
winnyÊcie si´ uczyç i przygotowaç do ˝ycia? ˚ycie jest wielkim darem Bo˝ym, jak czy-
tamy w pierwszej Ksi´dze Pisma Âwi´tego: „Stworzy∏ wi´c Bóg cz∏owieka na swój ob-
raz, na obraz Bo˝y go stworzy∏: stworzy∏ m´˝czyzn´ i niewiast´” (Rdz l, 27). A w ˝y-
ciu, które jest darem Bo˝ym, wiek, w którym wy teraz si´ znajdujecie, jest na pewno
najpi´kniejszy, najbardziej Êwie˝y, najbogatszy w nadzieje, pewny radosnej i pogodnej
przysz∏oÊci. Wzrastanie, które jako nakaz da∏ Pan Adamowi i Ewie — obok innych przy-
kazaƒ — mo˝e si´ bardzo dobrze odnosiç do ka˝dego z was i mo˝e stosowaç si´ do wa-
szego stanu dzieci i m∏odzie˝y. Wy macie rosnàç, to jest si´ rozwijaç dzieƒ po dniu, i staç
si´ m´˝czyznami i kobietami w pe∏ni dojrza∏ymi; ale — uwa˝ajcie — nie tylko w zna-
czeniu fizycznym, lecz tak˝e i ponad wszystko w znaczeniu duchowym. Zbyt ma∏o by-
∏oby wzrastaç tylko cia∏em (to zresztà sprawa samej natury); trzeba wzrastaç szczegól-
nie w duchu, a to osiàga si´ przez çwiczenie tych w∏adz, które Pan — wÊród innych swo-
ich darów — w was z∏o˝y∏: rozumu, woli, sk∏onnoÊci do mi∏owania Boga i bliêniego.
W tej pracy nikt z was nie jest sam: ka˝dy znajduje na swojej drodze przede wszystkim
swoich rodziców, którzy przyk∏adem, mi∏oÊcià, z ciàg∏ym zatroskaniem pomagajà mu
w koniecznym procesie rozwoju. Nast´pnie znajduje tak˝e szko∏´ i parafi´. Jedna ma
na celu wasze kszta∏cenie przez podawanie rozumowi i sercu ró˝nych wiadomoÊci, któ-
re oka˝à si´ cenne w ˝yciu, oraz norm prawego post´powania. Druga, jako ˝ywa cz´Êç
KoÊcio∏a, ma na celu równie˝ wasze kszta∏cenie przez wzbogacanie ducha tymi wy˝-
szymi dobrami, które nazywajà si´ — pami´tacie?: ∏aska Bo˝a i cnoty wiary, nadziei
i mi∏oÊci. Oto wi´c dwa inne miejsca obok rodziny, jakby dwa „warsztaty”; w nich mo-
˝ecie i powinnyÊcie zdobywaç to pe∏ne przygotowanie, które tak odpowiada woli Bo-
ga Stwórcy, tak jest ˝ywo oczekiwane i upragnione przez wszystkich wam bliskich
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w tym wieku m∏odzieƒczym: rodziców, nauczycieli, kap∏anów. Czytamy w Ewangelii
wed∏ug Êw. ¸ukasza, ˝e Jezus przez d∏ugie lata dzieci´ce i m∏odzieƒcze sp´dzone w Na-
zarecie, „czyni∏ post´py màdroÊci, w latach i w ∏asce u Boga i u ludzi” (¸k 2, 52). Po-
myÊlcie! Jezus, który by∏ samym Synem Bo˝ym, stawszy si´ dla nas cz∏owiekiem, ze-
chcia∏ si´ poddaç stopniowemu rozwojowi: równie˝ On zechcia∏ odpowiedzieç na ów
Bo˝y nakaz wzrastania, i dokonujàc tego, zostawi∏ nam przedziwny przyk∏ad, który my-
Êmy powinni uznaç, iÊç za nim i naÊladowaç. Równie˝ wy, najdro˝sze dzieci, powin-
nyÊcie patrzeç na Jezusa zarówno w parafii, jak i w szkole; umiejcie zaanga˝owaç wa-
sze si∏y m∏odzieƒcze dla osiàgni´cia autentycznego i pozytywnego dojrzewania do
wszystkiego, co odpowiada waszej godnoÊci jako ludzi i jako chrzeÊcijan. Prze˝ywamy
Wielki Post, który jest czasem przygotowania do Wielkanocy, a naszà Paschà — jak uczy
Êw. Pawe∏ — jest Jezus Chrystus (por. l Kor 5, 7).

Aby przygotowaç w najlepszy sposób swoje z Nim spotkanie, zechciejcie rozwa˝yç
s∏owa, które w Jego imieniu teraz do was skierowa∏em, i postanówcie mocno „czyniç
post´py w màdroÊci, w latach i w ∏asce” w obr´bie parafii i szko∏y, udoskonalajàc to,
co ju˝ otrzymaliÊcie na ∏onie waszych rodzin.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. III, cz. 1, Poznaƒ 1985, s. 215-216



W szkole Chrystusa uczymy si´ wychowywaç
i dawaç Êwiadectwo

DO RADY G¸ÓWNEJ ÂWIATOWEGO ZWIÑZKU
NAUCZYCIELI KATOLICKICH, 25 KWIETNIA 1980

Panie Przewodniczàcy!
Panie i Panowie!

Z okazji dziesiàtego Kongresu Âwiatowego Zwiàzku Nauczycieli Katolickich, któ-
ry mia∏ miejsce zesz∏ego roku latem, a którego tematem by∏o: „Nauczanie katolickie do
wolnoÊci, sprawiedliwoÊci i pokoju”, chcia∏em przez or´dzie mojego Sekretarza Stanu
wyraziç swój szacunek i najlepsze ˝yczenia dla waszego Zwiàzku i pomyÊlnoÊci w wa-
szej pracy.

Przyjmujàc dzisiaj was, cz∏onków Rady G∏ównej z waszym asystentem koÊcielnym,
ciesz´ si´, mogàc osobiÊcie przekazaç wam swoje myÊli i nadzieje.

Âwiatowy Zwiàzek Nauczycieli Katolickich ma za sobà prawie 30 lat istnienia
i dzia∏ania. W tym czasie móg∏ si´ przekonaç o koniecznoÊci i skutecznoÊci wspó∏pra-
cy na arenie Êwiatowej, pomi´dzy zwiàzkami narodowymi, które ∏àczy zaanga˝owanie
w s∏u˝bie szkolnego nauczania, zaanga˝owanie zgodne z duchem Ewangelii i w duchu
wiernoÊci KoÊcio∏owi. Ta wspó∏praca umo˝liwia przyjmowanie, docenianie i spo˝ytko-
wanie dla dobra wszystkich oryginalnego wk∏adu ró˝nych kultur. Przyczynia si´ tak˝e
do zwalczenia nacjonalizmów i wzrostu ducha i sensu braterstwa i uniwersalizmu, któ-
rych potrzeba jest koniecznoÊcià chwili.

Ârodowisko nauczycielskie pozwala, chyba jak ˝adne inne, oceniç powag´ proble-
mów, które trapià nasze pokolenie, oraz zobaczyç bogactwo rozwiàzaƒ wyp∏ywajàcych
ze zrozumienia nowego sensu solidarnoÊci. Inicjatywy podejmowane w czasie Mi´dzy-
narodowego Roku Dziecka unaoczni∏y prymat wychowania w duchu szacunku dla ele-
mentarnych wartoÊci ˝ycia, jako bazy do sta∏ej pracy formacyjnej, by zbudowaç cywi-
lizacj´ prawdziwie ludzkà.

Wydaje mi si´, ˝e Stowarzyszenia przynale˝àce do Âwiatowego Zwiàzku Nauczy-
cielstwa Katolickiego (ÂZNK) powo∏ane sà, aby wnosiç szczególny i wysoko kompe-
tentny wk∏ad do tego dzie∏a ze wzgl´du na wiar´ wyznawanà przez swych cz∏onków.
Wk∏ad ten jest istotny, poniewa˝ sam Chrystus jest odpowiedzià, odpowiedzià na py-
tania cz∏owieka o sens ̋ ycia. Okazuje si´, ̋ e nowe pokolenia, bez wàtpienia o wiele bar-
dziej ni˝ w innych epokach, usi∏ujà znaleêç wiarygodnà i mo˝liwà do przyj´cia propo-
zycj´ ˝ycia i nadziei.
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KoÊció∏ oczekuje wi´c wiele od Zwiàzku Nauczycielstwa Katolickiego, poniewa˝
uwa˝a ich s∏u˝b´ nauczycielskà za decydujàcy czynnik do rozwoju osobowego m∏odzie-
˝y i ca∏ej rodziny ludzkiej.

Aby wype∏niç to zadanie, nauczyciele katoliccy muszà byç przygotowani do aktyw-
nej i pe∏nej szacunku wspó∏pracy z rodzinami i wspólnotami koÊcielnymi. W ten spo-
sób b´dà mogli daç ka˝demu uczniowi pe∏ne i harmonijne wykszta∏cenie, skierowujàc
go ku prawdzie, która jest jednà z dróg pokoju. Wszystko to wymaga od nauczycieli,
poza kompetencjà w dziedzinie pedagogiki i kultury, dawania tak˝e wiarygodnego
Êwiadectwa swoim ˝yciem. A nie mo˝na tego osiàgnàç bez zbli˝enia do Boga, bez co-
dziennego wysi∏ku, aby stworzyç pociàgajàcà swym optymizmem syntez´ mi´dzy wia-
rà a kulturà, mi´dzy wiarà, a ˝yciem.

Mo˝e to si´ wydaç ryzykiem i paradoksem, ale pozwólcie Papie˝owi z ca∏à poko-
rà — gdy˝ zna wasze zas∏ugi i wiedz´ — zaprosiç was do szko∏y Jezusa Chrystusa. To
On jest naszym Mistrzem, dla wszystkich. To On jest „Drogà, Prawdà i ˚yciem”, Mo-
dl´ si´ do Niego za ka˝dego z was, panie i panowie, a tak˝e za tych, których reprezen-
tujecie, i prosz´, aby was pob∏ogos∏awi∏, oraz zapewniam was o ca∏kowitym zaufaniu
z mojej strony.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. III, cz. 1, Poznaƒ 1985, s. 411-412.



Wychowanie jest pierwszym i zasadniczym
zadaniem kultury

PRZEMÓWIENIE W SIEDZIBIE ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
DO SPRAW OÂWIATY, NAUKI I KULTURY (UNESCO) 

PARY˚, 2 CZERWCA 1980

11. W Êwietle tych rozwa˝aƒ ca∏kiem podstawowych staje si´ rzeczà jasnà i oczywistà,
˝e pierwszymi i zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i ka˝dej zarazem kultury jest
wychowanie. W wychowaniu bowiem chodzi w∏aÊnie o to, aby cz∏owiek stawa∏ si´ co-
raz bardziej cz∏owiekiem — o to, aby bardziej „by∏”, a nie tylko wi´cej „mia∏” — aby
wi´c poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umia∏ bardziej i pe∏niej byç cz∏owiekiem
— to znaczy, aby równie˝ umia∏ bardziej „byç” nie tylko „z drugimi”, ale tak˝e i „dla
drugich”. Wychowanie ma podstawowe znaczenie dla kszta∏towania stosunków mi´dzy-
ludzkich i spo∏ecznych. Równie˝ i w tym miejscu dotykam zespo∏u aksjomatów, na któ-
rych gruncie tradycje chrzeÊcijaƒstwa zaczerpni´te z Ewangelii spotykajà si´ z do-
Êwiadczeniem wychowawczym tylu ludzi najlepszej woli i g∏´bokiej màdroÊci, w jakich
obfitujà wszystkie stulecia dziejów. Naszym czasom nie brak równie˝ owych ludzi
wielkich po prostu swoim cz∏owieczeƒstwem, którym umiejà si´ dzieliç z drugimi,
zw∏aszcza z m∏odymi. RównoczeÊnie przejawy ró˝norodnych kryzysów, jakim ulega-
jà wspó∏czeÊnie Êrodowiska i spo∏eczeƒstwa skàdinàd najlepiej uposa˝one — kryzysów,
jakie dotykajà przede wszystkim m∏ode pokolenia — Êwiadczà a˝ nazbyt dowodnie
o tym, ˝e dzie∏a wychowania cz∏owieka nie dokonuje si´ za pomocà samych instytucji,
za pomocà Êrodków organizacyjno-materialnych, choçby najlepszych... ˝e najwa˝niej-
szy jest tu znowu cz∏owiek oraz moralny autorytet, wynikajàcy z prawdziwoÊci zasad
i zgodnoÊci z nimi jego czynów.

12. UNESCO, jako Êwiatowa Organizacja najbardziej kompetentna w dziedzinie wszyst-
kich spraw kultury, nie mo˝e spuszczaç z pola swego widzenia tego problemu absolut-
nie pierwszorz´dnego. Co uczyniç, aby wychowanie cz∏owieka dokonywa∏o si´ przede
wszystkim w rodzinie?

Jaki stan moralnoÊci publicznej zapewni rodzinie, zw∏aszcza rodzicom, ich autory-
tet moralny? Jakie instytucje? Jakie formy ustawodawstwa podtrzymujà ten autorytet?
A jakie go podkopujà i niszczà? Przyczyny bowiem powodzeƒ i niepowodzeƒ w wy-
chowaniu 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
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organów. Na forum, na którym si´ spotykajà kompetentni przedstawiciele paƒstw, te
sprawy nie mogà nie byç przedmiotem refleksji i troski.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e pierwszym i podstawowym zjawiskiem kulturalnym jest
sam cz∏owiek, duchowo dojrza∏y, czyli cz∏owiek w pe∏ni wychowany, zdolny wycho-
wywaç sam siebie i drugich. Nie ulega te˝ wàtpliwoÊci, ˝e pierwszym i podstawowym
wymiarem kultury jest zdrowa moralnoÊç: kultura moralna.

13. Jest w tej dziedzinie z pewnoÊcià wiele rozdzia∏ów szczegó∏owych, ale nie brak tak-
˝e doÊwiadczeƒ, jakie si´ uk∏adajà w wyraêne systemy zale˝noÊci. Czy np. w ca∏ym pro-
cesie wychowania, przede wszystkim szkolnego, nie nastàpi∏o jednostronne przesuni´-
cie w kierunku samego wykszta∏cenia? Czy przy takim uk∏adzie proporcji oraz przy sys-
tematycznym wzroÊcie wykszta∏cenia, które odnosi si´ do rzeczy posiadanych przez cz∏o-
wieka, nie zostaje coraz bardziej przes∏oni´ty sam cz∏owiek? By∏aby to ca∏kowita alie-
nacja wychowania: zamiast pracowaç na rzecz tego, kim cz∏owiek powinien „byç”, pra-
cowa∏aby ona tylko na rzecz tego, czym mo˝e si´ wykazaç w dziedzinie „ma”, „posia-
da”. Dalszy krok tej alienacji — to przyzwyczajaç cz∏owieka, ˝e si´ staje przedmiotem
wielorakiej manipulacji: czy manipulacji ideologicznej, czy politycznej za poÊrednictwem
Êrodków przekazu opinii publicznej; manipulacji ze strony monopolu czy kontroli si∏ eko-
nomicznych lub w∏adzy politycznej za pomocà przekazu informacji — odebraç mu
w koƒcu podmiotowoÊç i „nauczyç” ˝ycia jako tak˝e swoistej manipulacji samym sobà.

Wydaje si´, ˝e te niebezpieczeƒstwa w dziedzinie wychowania gro˝à zw∏aszcza
spo∏eczeƒstwom o najwy˝szej cywilizacji technicznej. Spo∏eczeƒstwa te stojà wobec swo-
istego kryzysu cz∏owieka, kryzysu polegajàcego na rosnàcym braku zaufania do w∏asne-
go spo∏eczeƒstwa, do samego sensu bycia cz∏owiekiem, do p∏ynàcej z tego afirmacji i ra-
doÊci, która jest twórcza. Cywilizacja wspó∏czesna stara si´ narzuciç cz∏owiekowi sze-
reg pozornych imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniajà prawem rozwoju i post´-
pu. Tak np. na miejsce poszanowania ˝ycia — „imperatyw” pozbywania si´ i niszcze-
nia ̋ ycia; na miejsce mi∏oÊci przejawiajàcej si´ w odpowiedzialnej wspólnocie jednostek
— sum´ u˝ycia seksualnego zwolnionego od wszelkiej odpowiedzialnoÊci; na miejsce
prymatu prawdy w dzia∏aniu — „prymat” sensacji, koniunktury i doraênego sukcesu.

W tym wszystkim wyra˝a si´ poÊrednio t´pa, systematyczna rezygnacja z tej zdro-
wej ambicji, jakà jest ambicja bycia cz∏owiekiem. Nie ∏udêmy si´, ˝e system zbudowa-
ny na fundamentach tych fa∏szywych imperatywów, system takich podstawowych re-
zygnacji mo˝e tworzyç przysz∏oÊç cz∏owieka i przysz∏oÊç kultury.

14. JeÊli w imi´ przysz∏oÊci kultury trzeba wo∏aç o prawo cz∏owieka do tego, aby bar-
dziej „byç” — je˝eli w imi´ tego samego celu trzeba si´ domagaç zdrowego prymatu
rodziny w ca∏ym dziele wychowania cz∏owieka do prawdziwego cz∏owieczeƒstwa —
to na tej samej prostej trzeba umieÊciç z kolei prawo Narodu. Trzeba je umieÊciç rów-
nie˝ u podstaw kultury i wychowania.

Naród bowiem jest wielkà wspólnotà ludzi, których ∏àczà ró˝ne spoiwa, ale nade
wszystko w∏aÊnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”. I dlatego w∏aÊnie
jest ona tym znamienitym wychowawcà ku temu, aby „bardziej byç” we wspólnocie,
bo ona ma d∏u˝szà histori´ ni˝ cz∏owiek i jego rodzina. Natomiast we wspólnocie, któ-
ra stanowi oparcie wychowania poszczególnej rodziny, poczynajàc od tego, co najprost-
sze: od j´zyka, gdy ma∏y cz∏owiek uczy si´ mówiç, aby si´ stawaç cz∏onkiem tej wspól-
noty, jakà jest jego rodzina, i jego Naród. (...)



Wychowanie religijne w szkole katolickiej

AUDIENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI CENTRALNEGO OÂRODKA NAUCZANIA
KATOLICKIEGO W HOLANDII, WATYKAN, 17 PAèDZIERNIKA 1980

Panie Dyrektorze!
Panie i Panowie!

Jestem szczególnie rad z nadarzajàcej si´ okazji, która mi daje mo˝noÊç spotkania
si´ tutaj z cz∏onkami Centralnego OÊrodka Nauczania Katolickiego w Holandii. Wraz
z nimi sà tutaj obecni tak˝e przedstawiciele katolickich profesorów.

Najpierw, dzi´kuj´ wam za t´ wizyt´ u Papie˝a. Wyra˝a ona waszà trosk´, by spe∏-
niç wasze odpowiedzialne obowiàzki nauczycieli chrzeÊcijaƒskich w ∏àcznoÊci z Nast´p-
cà Piotra, a w jego osobie — z KoÊcio∏em powszechnym. Pozwólcie, ˝e dostrzeg´
w tym wa˝ny znak, i˝ wam zale˝y, aby wasza dzia∏alnoÊç wychowawcza w kraju mie-
Êci∏a si´ tak˝e w szerszym wymiarze; mianowicie, w wymiarze wychowawczej dzia∏al-
noÊci ca∏ego KoÊcio∏a oraz wszystkich nauczycieli dzisiejszej m∏odzie˝y, a tak˝e i ludz-
koÊci jutra.

Obchodzicie szeÊçdziesiàtà rocznic´ waszego OÊrodka. Gratuluj´ tym wszystkim,
którzy si´ zas∏u˝yli dla rozwoju tego typu nauczania i sk∏adam wam najlepsze ˝ycze-
nia za pomyÊlnà przysz∏oÊç i na utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, tak w aspek-
cie humanistycznym, jak i duchowym. 

Wiecie, jak bardzo KoÊció∏ liczy na odpowiedzialnoÊç ludzi Êwieckich w dziedzi-
nie wychowania m∏odzie˝y w duchu wiary. Jednym z najbardziej uprzywilejowanych
terenów takiej formacji jest katolicka szko∏a. PodkreÊlajàc jej „wielkà wa˝noÊç”, Sobór
Watykaƒski II (Gravissimum educationis, 8) odwo∏uje si´ do sta∏ej praktyki i sta∏ego
przekonania w KoÊciele. Katolicy holenderscy dobrze to zrozumieli i zastosowali w pe∏-
nym zakresie. Wykorzystali umiej´tnie system szkolny, który respektuje — w sposób
mo˝na by powiedzieç wzorowy — swobod´ rodziców w wyborze szko∏y dla swoich
dzieci, wed∏ug wymogów ich sumienia (Gravissimum educationis, 6).

Za ka˝dym razem, kiedy KoÊció∏ podkreÊla sens oraz dobrodziejstwa katolickie-
go nauczania, to zak∏ada, ˝e takie nauczanie jest w stanie osiàgnàç swoje cele, tzn.:
stworzyç atmosfer´ w duchu ewangelicznej wolnoÊci i mi∏oÊci; pozwoliç m∏odym
ludziom rozwinàç swà ludzkà osobowoÊç, charakter chrzeÊcijaƒski, przy za∏o˝eniu,
˝e wiedza, jakiej stopniowo nabywajà o Êwiecie, o ˝yciu i cz∏owieku, b´dzie prze-
pojona duchem wiary (Gravissimum educationis, 8). Inaczej mówiàc, szko∏y te po-
winny prowadziç prawdziwie religijne wychowanie, dostosowane do ró˝nej sytu-
acji uczniów. Katechizacja katolicka dla katolików stanowi mocny i istotny element
chrzeÊcijaƒskiej formacji, jak to z naciskiem przypomina adhortacja apostolska
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Catechesi tradendae1: „Szczególnà cechà w∏asnà i racjà bytu szko∏y katolickiej —
którà rodzice katoliccy powinni stawiaç wy˝ej od innych szkó∏ — stanowi ta cecha
nauczania religijnego, ˝e jest ono zespolone ÊciÊle z wychowaniem uczniów”.

Takie wychowanie zak∏ada pewnà iloÊç warunków, które, jak sàdz´, bierzecie pod
uwag´. Sà nimi: g∏´boko chrzeÊcijaƒski duch szko∏y i jej program wychowania, wypra-
cowany we wspó∏pracy profesorów z rodzicami; kompetencja i wiedza pedagogiczna,
wiara i apostolski duch nauczycieli. Tak, w∏aÊnie „apostolski”, poniewa˝ tu chodzi
o prawdziwe apostolstwo, które jest sprawà zasadniczà dla etycznego poziomu i dla wia-
ry nowych pokoleƒ. W pewnym sensie wy uczestniczycie w duszpasterskiej pracy Ko-
Êcio∏a, do czego goràco zach´ca∏y ludzi Êwieckich wnioski Specjalnego Synodu bisku-
pów holenderskich2.

W tym te˝ sensie wyra˝am mojà zach´t´. Znam dobrze trudnoÊci, jakie spotykacie
na drodze waszej trudnej i zarazem subtelnej pracy i wysoko oceniam wasze ofiarne za-
anga˝owanie, z jakim poÊwi´cacie si´ dla m∏odzie˝y, by jej daç to, co macie w sobie naj-
lepszego. Prosz´ Boga, ˝eby wasza praca przynios∏a owoce w katolickim nauczaniu, aby
ono zachowa∏o swoje specyficzne miejsce w ludzkimi chrzeÊcijaƒskim wychowaniu
m∏odzie˝y waszego kochanego kraju. Oby nauczanie to coraz lepiej odpowiada∏o po-
wo∏aniu m∏odzie˝y. B∏ogos∏awi´ wam z ca∏ego serca i wraz z wami b∏ogos∏awi´ waszym
kolegom i rodzinom.

1 Jan Pawe∏ II, Catechesi tradendae, 69.
2 Por. Synod Krajowy biskupów holenderskich, Koƒcowy dokument prac synodalnych, 33, 43, 44 (31 stycznia 1980),
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Wychowanie chrzeÊcijaƒskie êród∏em
zaanga˝owania

AUDIENCJA DLA KOMITETU WYKONAWCZEGO ÂWIATOWEJ ORGANIZACJI
BY¸YCH UCZNIÓW SZKÓ¸ KATOLICKICH, WATYKAN, 6 GRUDNIA 1980

Panie!
Panowie!

Jestem bardzo rad, ˝e mog´ przyjàç cz∏onków nowego Komitetu Âwiatowej
Organizacji By∏ych Uczniów Szkó∏ Katolickich. Witajàc was tego ranka, pragn´ za-
ch´ciç was do realizacji tych celów, dla których wasza Organizacja zosta∏a powo-
∏ana do ˝ycia.

Jest ona jeszcze stosunkowo m∏oda i zrodzi∏a si´ z bardzo ˝ywej ÊwiadomoÊci tych
wartoÊciowych dóbr, jakie otrzymaliÊcie „w wioÊnie swego ˝ycia” w zak∏adach kato-
lickich. Zawiera si´ w tym s∏uszne uznanie dla wartoÊci tego systemu wychowawcze-
go, który was ukszta∏towa∏ i dla jego podstawowych zasad. Nauczanie katolickie stara
si´ zawsze ∏àczyç wiedz´ z formacjà etycznà i wtajemniczeniem religijnym. Wychowa-
nie chrzeÊcijaƒskie dla tych, którzy korzystali z niego pozostaje êród∏em zaanga˝owa-
nia; nie jest ono bowiem jakimÊ martwym dziedzictwem, ale jest dynamicznà koncep-
cjà istnienia. Jest to w∏aÊnie to, co wy chcecie w sobie i waszych Êrodowiskach rozwi-
jaç oraz przekazywaç dzisiejszej m∏odzie˝y.

Czy mo˝na by tutaj nie potwierdziç jeszcze jeden raz, prawa rodzin katolickich do
wychowywania swoich dzieci w takich szko∏ach i zak∏adach, które odpowiadajà ich
Êwiatopoglàdowi?

W naszym pluralistycznym Êwiecie powinniÊcie umacniaç i rozwijaç waszà w∏asnà
to˝samoÊç religijnà, która si´ opiera na koncepcji cz∏owieka i jego stosunku do praw-
dy; koncepcja ta znajduje swojà pe∏ni´ w poznaniu Bo˝ego S∏owa jako odwiecznej Mà-
droÊci. Poznanie takie ukazuje najg∏´bszy sens rzeczywistoÊci. Starajcie si´ o to zawsze,
by stawiaç si´ wobec tej ca∏kowitej prawdy, która wam pozwala na to, aby zarazem byç
otwartym na ró˝norodne kulturowe wartoÊci naszego Êwiata i pozostajàc w ich obr´bie
post´powaç zgodnie z tym, czym sami jesteÊcie.

Podj´liÊcie inicjatyw´, by w szczególnoÊci przestudiowaç szereg problemów doty-
czàcych wychowania i rodziny. ̊ ycz´ wam, abyÊcie umo˝liwiali refleksj´ i Êwiadectwo
wielu rodzicom i wychowawcom i abyÊcie te˝ wywierali dobry wp∏yw na ró˝ne insty-
tucje, które dzia∏ajà na p∏aszczyênie narodowej i mi´dzynarodowej. Jest to cenny wk∏ad
w ogromnà i wznios∏à dzia∏alnoÊç, jaka si´ ods∏ania przed KoÊcio∏em w tych tak bar-
dzo kluczowych dziedzinach. Zach´cam was do tego z ca∏ego serca.
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Niech modlitwa do naszego Pana i wewn´trznego Mistrza, a tak˝e do Dziewicy b´-
dàcej wzorem dla wychowawczyƒ, podtrzymuje was w wysi∏kach. I niechaj was umoc-
ni moje apostolskie b∏ogos∏awieƒstwo, którego udzielam wam i wszystkim, których re-
prezentujecie oraz waszym rodzinom.




