
Szko∏a i religia

SPOTKANIE Z DUCHOWIE¡STWEM RZYMU, 
WATYKAN, 5 MARCA 1981

Czcigodni Wspó∏bracia!

1. Zabierajàc g∏os po tym, co powiedzieli tu kolejni mówcy, których wys∏ucha∏em
z wielkim zainteresowaniem, najpierw wyra˝am radoÊç z powodu spotkania, na którym
mog∏em zgromadziç kap∏anów mej diecezji w ca∏ej ró˝norodnoÊci ich godnoÊci i funk-
cji. Jak˝e mog´ si´ nie radowaç, widzàc zgromadzony przy mnie, z drogim i gorliwym
kardyna∏em wikariuszem, oraz z arcybiskupem, jego zast´pcà, i biskupami pomocniczy-
mi, wybrany zast´p pasterzy, którzy swojà pracà przyczyniajà si´ do ul˝enia pondus diei
et aestus trudu apostolskiego, jaki Bóg mi w umi∏owanym Rzymie powierzy∏. Ze
wszystkich stron Êwiata kierujà si´ spojrzenia ku Rzymowi, jako wspólnocie, która jest
digna Deo, digna decore, digna quae beata praedicetur, albowiem univesro caritatis
coetui praesidens1.

Ta szcz´Êliwa chwila bliskoÊci duchowej przywodzi na myÊl pierwotnà wspólnot´
chrzeÊcijaƒskà, którà Dzieje Apostolskie opisujà jako „jeden duch i jedno serce” (Dz 4,
32). Pan jest z nami! Zapewnia nas o tym Jego obietnica, zapisana w Ewangelii, dana
tym, którzy zbierajà si´ w Jego imi´ (por. Mt 18, 20). W Nim pragn´ widzieç jako te-
raz obecnych tu i z∏àczonych wspólnà wi´zià mi∏oÊci, po bratersku ˝ywej i goràcej, tych
ksi´˝y, których kap∏aƒskie obowiàzki zatrzyma∏y gdzie indziej. Wszystkich chc´ uÊci-
snàç, podzi´kowaç wszystkim, wszystkich pob∏ogos∏awiç.

2. Temat, na który zosta∏a zwrócona nasza uwaga, posiada w ca∏ym kompleksie apostol-
skich dzia∏aƒ sk∏adajàcych si´ na plan duszpasterstwa diecezji, fundamentalne znacze-
nie: formacja religijna m∏odzie˝y w szkole jest sama w sobie zadaniem delikatnym.
Obecne zaÊ okolicznoÊci — tak wewnàtrz struktur szkolnictwa, jak i w szerszym kon-
tekÊcie mentalnoÊci i spo∏ecznego obyczaju — sprawiajà, ˝e jest ono szczególnie trud-
ne, czasem wr´cz przykre i niewdzi´czne. Pragn´ skorzystaç z okazji, a˝eby nade
wszystko wyraziç swoje uznanie i szacunek tym, którzy poÊwi´cajà si∏y tej tak zaszczyt-
nej s∏u˝bie; do nich kieruj´ szczególne s∏owa serdecznego uznania i pouczenia —
chcia∏bym, by by∏y one przyj´te jako umocnienie i wsparcie w trudnoÊciach codzien-
nego znoju.

W pierwszym rz´dzie myÊli kieruje si´ ku szkole katolickiej, której obecnoÊç w na-
szym mieÊcie jest szczególnie znaczàca. Wykwalifikowane zast´py zakonników i za-

1 Âw. Ignacy, List do Rzymian.
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konnic, poÊwi´cajàce, co majà najlepszego dzie∏u edukacji w tych instytucjach, muszà
liczyç na zrozumienie i poparcie ca∏ej koÊcielnej wspólnoty. Bowiem ich dzia∏alnoÊç
obejmuje ka˝dego dnia dziesiàtki tysi´cy m∏odych, z którymi mogà oni nawiàzaç dia-
log kszta∏tujàcy postawy ˝yciowe, dialog, który — majàc za punkt wyjÊcia tysiàce
okazji, jakie stwarza rozwój ró˝nych dyscyplin oraz korzystajàc z pewnego stylu ˝ycia,
wykszta∏conego na terenie instytutu — jest w stanie wywrzeç szczególnie g∏´boki
i trwa∏y wp∏yw wychowawczy.

Ka˝dy duszpasterz musi zatem patrzeç przychylnie i z sympatià na dzia∏alnoÊç pro-
wadzonà przez instytuty katolickie istniejàce na terenie diecezji oraz s∏u˝yç im takà
wspó∏pracà, jaka, zale˝nie od okolicznoÊci, oka˝e si´ mo˝liwa i w∏aÊciwa. JednoczeÊnie
kierownictwo i nauczyciele szkó∏ katolickich muszà byç Êwiadomi obowiàzku aktywne-
go w∏àczenia si´ w dzia∏alnoÊç KoÊcio∏a lokalnego przez sta∏y kontakt z powo∏anymi
w tym celu oÊrodkami i przez kierowanie m∏odzie˝y do tych struktur duszpasterskich, któ-
re — tak w wymiarze diecezji, jak parafii — rozwijajà inicjatywy nastawione na m∏o-
dzie˝. Trzeba koniecznie wystrzegaç si´ wyizolowania, które odsuwajàc m∏odego cz∏o-
wieka od udzia∏u w ˝yciu wspólnoty koÊcielnej, zagra˝a∏oby — po ukoƒczeniu przez nie-
go nauki — naruszeniem sta∏oÊci w wierze, a mo˝e nawet i samemu wyborowi wiary.

3. Istnieje równie˝ szko∏a publiczna. W zwiàzku z tym tematem chc´ od razu powiedzieç,
˝e kap∏an nie mo˝e nie doceniaç mo˝liwoÊci dzia∏ania apostolskiego, jakie i na tym po-
lu przed nim si´ otwierajà. MyÊl´ nawet, ˝e nie wolno pomijaç ˝adnej z tych okazji, któ-
re stwarza obowiàzujàce w tej dziedzinie ustawodawstwo. Odnosi si´ to ju˝ do szcze-
bla szko∏y podstawowej, w której wdra˝a si´ dzieciom podstawowe elementy rozma-
itych przedmiotów. Jak˝e nie dostrzec w tej pierwszej fazie nauki szkolnej wa˝nej
przes∏anki stopniowego rozwoju ewangelizacji? Dobrze wi´c robià ksi´˝a pracujàcy
w duszpasterstwie, je˝eli starajà si´, by w tym Êrodowisku, w dozwolonych im grani-
cach, oferowaç pewnà wspó∏prace tak w kontaktach z uczniami, gdy majà uzupe∏niaç
nauczanie religii prowadzone przez wychowawc´ klasy, jak i w konstruktywnym dia-
logu z kierownikiem szko∏y i nauczycielami, a równie˝ przez ka˝dà innà dzia∏alnoÊç,
jaka mo˝e okazaç si´ w∏aÊciwa.

Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na nauk´ religii w szkole Êredniej (scuola media),
ni˝szego i wy˝szego stopnia. Bowiem na tym w∏aÊnie szczeblu napotyka si´ na najwi´k-
sze trudnoÊci i tu najcz´Êciej jawià si´ wàtpliwoÊci, ale równie˝ w tym w∏aÊnie Êrodo-
wisku otwierajà si´ najwyraêniej zach´cajàce perspektywy. Zapewniajàc, ˝e refleksje
wy∏o˝one tu przed chwilà przez osoby, które zabiera∏y g∏os, stanà si´ przedmiotem na-
le˝nego rozwa˝enia, ch´tnie korzystam z okazji, a˝eby przypomnieç niektóre zasady,
jakie trzeba w tej dziedzinie braç pod uwag´, i a˝eby wskazaç konsekwentne linie po-
st´powania.

Zasadà podstawowà, która musi kierowaç zaanga˝owanie w t´ delikatnà dziedzin´
duszpasterstwa, jest rozró˝nienie pomi´dzy nauczaniem religii, a katechezà oraz kom-
plementarnoÊç tych dwóch dziedzin. W szko∏ach bowiem pracuje si´ nad pe∏nà forma-
cjà uczniów. Nauczanie religii zatem b´dzie musia∏o kszta∏towaç swój charakter w od-
niesieniu do celów i kryteriów w∏aÊciwych nowoczesnej strukturze oÊwiaty. Z jednej
strony ukazuje si´ ono jako wype∏nienie prawa-obowiàzku osoby ludzkiej, dla której re-
ligijne wykszta∏cenie sumienia stanowi podstawowy przejaw wolnoÊci; z drugiej, mu-
si byç widziane jako s∏u˝ba, którà spo∏eczeƒstwo Êwiadczy wobec uczniów katolików,
a oznacza to niemal ca∏oÊç spo∏ecznoÊci uczniów i ich rodziców, co do których logicz-
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nie si´ zak∏ada, ˝e pragnà dla dzieci nauczania inspirowanego wyznawanymi przez nich
zasadami religijnymi. W zwiàzku z tym chc´ przypomnieç to, co napisa∏em w adhor-
tacji apostolskiej Catechesi tradendae: „Pragn´ goràco, by w uznaniu najoczywistsze-
go prawa powszechnej wolnoÊci religijnej, dozwolono wszystkich uczniom katolikom
robiç post´py w formacji duchowej przy pomocy nauczania religijnego uzale˝nionego
od KoÊcio∏a, a udzielanego — w zale˝noÊci od kraju — przez samà szko∏´, czy w ra-
mach nauki szkolnej”2.

Nauczanie religijne przyswajane w szko∏ach oraz katecheza we w∏aÊciwym tego s∏o-
wa znaczeniu, prowadzona na terenie parafii, choç ró˝nià si´, nie mogà byç uznawane
za sprawy oddzielone od siebie. Raczej istnieje pomi´dzy nimi wewn´trzna zale˝noÊç,
bowiem podmiot, do którego zwracajà si´ nauczajàcy jest identyczny: w jednym i w dru-
gim przypadku jest nim uczeƒ: identyczny tak˝e jest przedmiot, do którego, w ró˝ny co
prawda sposób, adresowany jest program formacyjny nauczania religii i katechezy.
Nauczanie religii mo˝e byç uwa˝ane tak˝e za w∏aÊciwy wst´p do katechezy, jak i za póê-
niejszà refleksj´ nad poznanà ju˝ treÊcià katechezy.

4. To co przede wszystkim wynika z takiego ustawienie problemu, dotyczy bezpoÊred-
nio nauczajàcego religii: musi on sobie coraz ˝ywiej uÊwiadamiaç w∏asnà to˝samoÊç
chrzeÊcijanina zaanga˝owanego we wspólnot´ KoÊcio∏a, czujàc na sobie wzrok wspól-
noty, która z coraz wi´kszà uwagà Êledzi wykonywanie przezeƒ tego trudnego zadania
powierzonego mu przez KoÊció∏.

Wype∏nianie tak delikatnej misji wymaga specjalnego przygotowania fachowego.
Nauczyciel religii bowiem musi posiadaç, z jednej strony, usystematyzowane przygo-
towanie teologiczne, które pozwoli na kompetentne wy∏o˝enie treÊci wiary, z drugiej zaÊ
— owà znajomoÊç nauk humanistycznych, która okazuje si´ konieczna do przekazywa-
nia we w∏aÊciwy sposób tych treÊci.

Takie zaanga˝owanie chrzeÊcijaƒskie i zawodowe, pozwalajàce sprostaç wymogom
tego nauczania, stawia uczàcych religii (poczàwszy od nauczajàcych w przedszkolu a˝ po
liceum) wobec koniecznoÊci wysi∏ku sta∏ego orientowania si´ na bie˝àco tak w dziedzi-
nie treÊci, jak i metodologii, oraz aktywnego uczestnictwa w ˝yciu wspólnoty koÊcielnej.

5. Jedno s∏owo chcia∏bym poÊwi´ciç tematowi odpowiedzialnoÊci katolików jako ca∏o-
Êci za prac´ formacyjnà prowadzonà przez szko∏´. OczywiÊcie, wp∏yw oddzia∏ywania
religijnego uwarunkowany jest z∏o˝onym kontekstem pedagogicznym, w jakim ono si´
odbywa. Stàd wynika znaczenie odpowiedniej i aktywnej obecnoÊci katolików w ró˝-
nych momentach procesu formacyjnego, jaki przechodzi uczeƒ; znaczny wk∏ad mogà
wnieÊç przede wszystkim nauczyciele katoliccy z racji specyfiki swego zawodu; nast´p-
nie musi byç dowartoÊciowana i pobudzana dzia∏alnoÊç rodziców, ze wzgl´du na sku-
tecznà rol´, którà mogà odegraç w dialogu pomi´dzy wspólnotà koÊcielnà, zw∏aszcza
w ramach organów kolegialnych; wreszcie nie mo˝na tak˝e nie doceniaç wk∏adu
uczniów, których wp∏yw na Êrodowisko szkolne ujawni si´ przede wszystkim w Êwia-
dectwie nauki, s∏uchania i s∏u˝by.

Czas formacji wymaga szczególnej uwagi i szacunku dla dojrzewajàcej osobowo-
Êci m∏odego cz∏owieka. Dzia∏anie poszczególnych osób i dzia∏anie organiczne zaplano-

2 Por. Jan Pawe∏ II, Catechesi tradendae, 69
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wane przez wspólnot´ koÊcielnà winny iÊç w kierunku rozwijania, w zgodzie z w∏aÊci-
wymi cechami szko∏y, spokojnego wspó∏˝ycia ludzi ró˝niàcych si´ mentalnoÊcià i kul-
turà. Winny sprzyjaç kszta∏towaniu si´ otwartego i pe∏nego szacunku dialogu pomi´dzy
nimi — bo tylko to prowadziç mo˝e do tworzenia prawdziwie cywilizowanego spo∏e-
czeƒstwa.

PoÊród wielu zastosowaƒ, jakie sugeruje podobne ukierunkowanie, jest i to, zobo-
wiàzujàce nauczycieli religii do poczucia odpowiedzialnoÊci za ukazanie or´dzia ewan-
gelicznego wszystkim uczniom, wbrew pokusie ograniczenia swego zainteresowania do
tych tylko, którzy Êwiadomie prze˝ywajà wybór wiary i praktyk religijnych. Uwzgl´d-
niaç wszystkich, nie wy∏àczaç nikogo, czynnie staraç si´ o dialog z ka˝dym wchodzà-
cym w sk∏ad szkolnej wspólnoty — oto w skrócie kryteria, którymi nauczyciel religii
musi si´ stale kierowaç.

6. Takie sà, najdro˝si synowie, myÊli, którymi chcia∏em si´ z wami podzieliç, na ten tak
z∏o˝ony i podstawowy temat. Chcia∏bym, zanim zakoƒcz´, raz jeszcze zaapelowaç do ca-
∏ej wspólnoty koÊcielnej, by na tym temacie skupia∏ swoje wielkoduszne zaanga˝owa-
nie; stawkà jest formacja religijna tych, którzy jutro odpowiadaç b´dà za wspólnot´.
Wszelka energia w∏o˝ona w t´ dziedzin´ musi byç zatem uznana za màdrà inwestycj´.

W ka˝dym przypadku i dla ka˝dego pozostaje trudnoÊç wyra˝enia j´zykiem ludz-
kim rzeczy Bo˝ych, trudnoÊç nadania naszemu ubogiemu j´zykowi tej tajemniczej mo-
cy, która uczyni go przekonywajàcym i uzdrawiajàcym; która uczyni zeƒ miecz zdol-
ny przenikaç do g∏´bi duszy: Vivus est enim sermo Dei et afficax, et penetrabilior om-
ni gladio ancipiti (Hbr 4, 12). Ta duchowa skutecznoÊç, bardziej ani˝eli zdolnoÊci
i roztropnoÊç ludzka, zale˝y od przekszta∏cajàcego dzia∏ania ∏aski Bo˝ej. ¸asce zaÊ sprzy-
ja oczyszczenie serca, dokonane poprzez modlitw´, pokut´, bezinteresownà i hojnà prak-
tyk´ mi∏oÊci.

Wczoraj rozpocz´liÊmy okres Wielkiego Postu — oto tempus acceptabile, w któ-
rym ka˝dy z nas wezwany jest do wstàpienia na drog´ g∏´bokiego doÊwiadczenia umac-
niajàcej obecnoÊci Ducha Âwi´tego. ˚ycz´, a˝eby ten Wielki Post dla ka˝dego by∏ cza-
sem wewn´trznej odnowy, w radoÊci ˝ywszego obcowania z orzeêwiajàcymi êród∏ami
∏aski. I w tym duchu udzielam wam z serca mego apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa, upra-
szajàc Boga, by umocni∏ was wszystkimi potrzebnymi ∏askami.



Powo∏aniem nauczyciela jest przygotowanie
uczniów do ˝ycia wed∏ug zasad wiary

AUDIENCJA DLA UCZESTNIKÓW XV KRAJOWEGO KONGRESU W¸OSKIEGO
KATOLICKIEGO ZWIÑZKU NAUCZYCIELI SZKÓ¸ ÂREDNICH, 

WATYKAN, 16 MARCA 1981

Najdro˝si Bracia i Siostry!

1. Pragn´ przede wszystkim skierowaç swoje szczere i serdeczne pozdrowienie do was
wszystkich, którzy w tych dniach uczestniczycie w XV Krajowym Kongresie W∏oskie-
go Katolickiego Zwiàzku Nauczycieli Szkó∏ Ârednich. Z moim pozdrowieniem ∏àczy si´
tak˝e g∏´bokie i nale˝ne uznanie za niema∏e zas∏ugi, które wasze Stowarzyszenie zdo-
by∏o w swoich 36 latach ˝ycia. Nie mo˝emy nie wspomnieç w tym dniu obustronnej ra-
doÊci o za∏o˝ycielu Zwiàzku, Êp. profesorze Gesualdo Nosengo, który w czerwcu 1944
roku, w dramatycznym okresie dla historii Italii, z g∏´bokà wra˝liwoÊcià obywatelskà
i chrzeÊcijaƒskà pomyÊla∏ o zjednoczeniu katolickich nauczycieli szkó∏ Êrednich dla wza-
jemnego pomagania sobie, dla prawdziwej formacji duchowej i zawodowej i dla uczy-
nienia g∏´bszym, skuteczniejszym, bardziej organicznym ich Êwiadectwa chrzeÊcijaƒ-
skiego w szko∏ach paƒstwowych i niepaƒstwowych. Powsta∏o w ten sposób wasze Sto-
warzyszenie, które w tych 36 latach ˝ycia rozszerzy∏o si´ nadzwyczajnie — od sekcji
do Rad prowincjonalnych i regionalnych i uczestniczy tak˝e w ró˝nych inicjatywach
w∏oskiego ˝ycia koÊcielnego.

Dlatego witajàc was szczerze, czuj´ tak˝e potrzeb´ wyra˝enia wam g∏´bokiej
wdzi´cznoÊci, mojej osobistej i ca∏ego KoÊcio∏a we W∏oszech, oraz wzywam was i za-
ch´cam do dalszego urzeczywistnienia, z odnowionym zobowiàzaniem i zapa∏em, szla-
chetnych celów, które znajdujà si´ u podstaw waszej dzia∏alnoÊci.

2. Wiem, ˝e w czasie waszego XV Krajowego Kongresu, poÊwi´conego tematowi
„Konstytucja a szko∏a”, pog∏´biacie studium podstawowych wartoÊci Konstytucji w∏o-
skiej, w której obszernie zosta∏y uwzgl´dnione liczne wartoÊci chrzeÊcijaƒskie, z któ-
rych naród w∏oski s∏usznie mo˝e byç dumny.

Na podstawie waszego bogatego doÊwiadczenia z tych lat dzia∏alnoÊci i w Êwietle
chrzeÊcijaƒskiej doktryny o wartoÊci, funkcji i zadaniach szko∏y w spo∏eczeƒstwie,
znajdujecie zawsze potwierdzenie prawa ka˝dej osoby do otrzymania nauki i wychowa-
nia; prawa-obowiàzku rodziców do wychowania i uczenia swoich dzieci i, w nast´pstwie
tego, do swobodnego wyboru najodpowiedniejszej szko∏y dla nich i do uczestniczenia
w jej zarzàdzie. Z przyjemnoÊcià przypomn´ wam, co na ten subtelny i aktualny temat
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powiedzia∏ waszym kolegom mój wielki poprzednik, Pawe∏ VI: „Jako nauczyciele ka-
toliccy, w perspektywie odnowy struktur szkolnych nie mo˝ecie nie zdawaç sobie spra-
wy z koniecznego powiàzania mi´dzy szko∏à i rodzinà dla ciàg∏oÊci wychowania. Ro-
dzina, majàc za cel prokreacj´ i wychowanie dzieci, posiada tym samym naturalny
priorytet, i w konsekwencji priorytet prawa-obowiàzku na polu wychowania w odnie-
sieniu do spo∏eczeƒstwa. Nie powinna ona i nie mo˝e zrzec si´ tego prawa. Jest dlate-
go rzeczà koniecznà, a˝eby obok nauczycieli i uczniów, równie˝ rodziny by∏y obecne
w szkole i odpowiedzialne za kierunek wychowania wspólnoty szkolnej”1.

Znajdujecie nast´pnie potwierdzenie prawa-obowiàzku ka˝dego obywatela do po-
szanowania w korzystaniu ze swoich podstawowych wolnoÊci: religii, myÊli, prasy, sto-
warzyszeƒ, nauczania; i to wszystko zgodnie z wielkà tradycjà Magisterium koÊcielne-
go, zw∏aszcza tego nowszego, zawartego w Mater et Magistra i w Pacem in terris Ja-
na XXIII, w Octogesima adveniens Paw∏a VI i w dokumentach Soboru Watykaƒskie-
go II, w szczególnoÊci w deklaracjach Gravissimum educationis i Dignitatis humanae
oraz w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes: wszystkie te dokumenty trzeba mieç
zawsze na uwadze i studiowaç je ze szczególnà pilnoÊcià.

3. W oparciu o t´ waszà gorliwà akcj´ powsta∏a myÊl, której Sobór Watykaƒski II nada∏
wag´ i moc swojego autorytetu, w sposób szczególny w Deklaracji o wychowaniu
chrzeÊcijaƒskim.

KoÊció∏, który na polu szkolnym posiada wielowiekowe doÊwiadczenie, stwierdza,
˝e wÊród narz´dzi wychowania szczególne znaczenie posiada szko∏a, która z jednej stro-
ny przyczynia si´ do dojrzewania zdolnoÊci umys∏owych, a z drugiej strony rozwija zdol-
noÊç sàdzenia, wprowadza ucznia w kontakt z dziedzictwem kulturalnym minionych i te-
raêniejszych pokoleƒ, rozwija zmys∏ wartoÊci, przygotowuje do ̋ ycia zawodowego, ro-
dzi stosunek przyjaêni mi´dzy uczniami ró˝nego charakteru i po∏o˝enia. Szko∏a zatem
stanowi, wed∏ug wypowiedzi soborowej, jakby pewne „centrum”, w którego wysi∏kach
i osiàgni´ciach powinny uczestniczyç równoczeÊnie rodziny, nauczyciele, ró˝nego ro-
dzaju organizacje rozwijajàce ˝ycie kulturalne, obywatelskie, religijne, paƒstwowe
i ca∏a spo∏ecznoÊç ludzka (Gravissimum educationis, 5).

A wy, Najdro˝si Nauczyciele, w tym centrum uprzywilejowanym, jakim jest szko-
∏a, macie zadanie w najwy˝szym stopniu powa˝ne i subtelne, „przedziwne powo∏anie”,
jak je okreÊla Sobór (Gravissimum educationis, 5): powo∏anie do przekazywania przede
wszystkich uczniom, którzy z wami sà prawdziwymi protagonistami szko∏y, tych wia-
domoÊci, które zdobywaliÊcie w tylu latach studium i rozwa˝ania. Ale ta „kultura” nie
mo˝e sprowadzaç si´ po prostu do suchej listy wiadomoÊci, ale winna staç si´ formà po-
znania, zdolnoÊcià osàdzania rzeczywistoÊci i historii, to jest „màdroÊcià”, zdolnà za-
pewniç nauczycielowi i uczniowi mo˝liwoÊç wydawania „sàdów o wartoÊci” wydarzeƒ
— religijnych, historycznych, spo∏ecznych, ekonomicznych, artystycznych — z prze-
sz∏oÊci i z teraêniejszoÊci. W tym z∏o˝onym i ogólnym osàdzie wartoÊci nauczyciel, któ-
ry jest tak˝e wierzàcym, nie mo˝e „wstawiç w nawiasy” swojej wiary, jak gdyby ona
by∏a elementem nieu˝ytecznym lub wr´cz odstr´czajàcym, w subtelnym i uprzywilejo-
wanym stosunku do swoich uczniów, ale z najwi´kszym szacunkiem dla ich wolnoÊci
i dla ich osobowoÊci, winien staç si´ prawdziwym „wychowawcà”, kszta∏tujàcym cha-

1 Pawe∏ VI, Insegnamenti di Paolo VI, VII (1969) 78
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raktery, sumienia i dusze, Êwiadczàc nieustannie o jasnej spójnoÊci mi´dzy jego wiarà
i jego ˝yciem zawodowym, mi´dzy homo sapiens i homo religiosus. O swojej kultu-
rze powinniÊcie móc powiedzieç to, co o màdroÊci stwierdzi∏ m´drzec Starego Testa-
mentu: „Rzetelnie pozna∏em, bez zazdroÊci przekazujà” (Mdr 7, 13).

To pociàgnie za sobà powa˝nà, specyficznà kompetencj´ w przedmiotach, które wy-
k∏adacie, a tak˝e sta∏e i wielkoduszne zobowiàzanie do jasnego ˝ycia chrzeÊcijaƒskie-
go, z pogodnà odwagà w manifestowaniu, okazywaniu i wykazywaniu swoich przeko-
naƒ, zw∏aszcza na polu religijnym, w ˝yciu zgodnym z or´dziem ewangelicznym, o˝y-
wiajàcym wasz zawód — lub lepiej: waszà misj´ — nauczycieli.

4. Wasza typowa funkcja nauczycieli stawia was, jak zauwa˝yliÊmy, w delikatnej
i uprzywilejowanej pozycji w odniesieniu do problemu, aktualnego dzisiaj, stosunków
mi´dzy wiarà i kulturà, na temat którego ojcowie Soboru Watykaƒskiego II wypraco-
wali niektóre stronice, wÊród najwnikliwszych i najszcz´Êliwszych, konstytucji duszpa-
sterskiej Gaudium et spes (nn. 53-62).

Cz∏owiek wspó∏czesny czuje si´ odpowiedzialny za post´p kultury; czuje z niepo-
kojem liczne przeciwieƒstwa, które musi rozwiàzywaç. A chrzeÊcijanie majà obowià-
zek wspó∏pracowaç ze wszystkimi ludêmi dla budowania Êwiata bardziej ludzkiego; kul-
tur´ nale˝y rozwijaç tak, aby doskonali∏a osob´ ludzkà w jej ca∏oÊci i pomaga∏a ludziom
w wyjaÊnianiu tych zadaƒ, do których pe∏nienia wszyscy, ale szczególnie chrzeÊcijanie
sà powo∏ani.

To wy, nauczyciele katoliccy, w sposób szczególny powinniÊcie zasilaç i przygo-
towywaç w waszych uczniach, waszym nauczaniem i waszym przyk∏adem, t´ gleb´, ten
klimat, t´ postaw´ wewn´trznà, w której wiara mog∏aby kwitnàç i rozwijaç si´ w swo-
jej pe∏ni. Dzi´ki waszemu przygotowaniu kulturalnemu umiejcie ukazywaç m∏odzie˝y,
jak nie mo˝na oddzielaç problemu formacji religijnej od problemu formacji kulturalnej
i ludzkiej; jak mi´dzy chrzeÊcijaƒskim or´dziem zbawienia i kulturà istniejà liczne,
owocne powiàzania; jak KoÊció∏, ˝yjàc w ciàgu wieków w ró˝nych warunkach, pos∏u-
giwa∏ si´ ró˝nymi kulturami, owocem geniuszu ró˝nych narodów, dla szerzenia i wy-
jaÊniania or´dzia chrzeÊcijaƒskiego, dla pog∏´biania go, dla wyra˝ania go w ˝yciu litur-
gicznym i w wielorakiej historii ró˝nych wspólnot wiernych, jak Ewangelia Chrystu-
sowa odnawia nieustannie ˝ycie i kultur´ cz∏owieka upad∏ego, zwalcza i usuwa b∏´dy
i z∏o, oczyszcza i podnosi moralnoÊç narodów (por. Gaudium et spes, 58).

Umiejcie zatem wychowywaç i kszta∏towaç wspó∏czesnà m∏odzie˝ dla inteligencji
i rozumu, tej inteligencji i rozumu — otwartych na wartoÊci transcendentne — których
KoÊció∏ zawsze broni∏ przed wszelkiego rodzaju formami agnostycyzmu i fideizmu i któ-
re podtrzymywa∏ z wielkim zaufaniem do cz∏owieka, do cz∏owieka ca∏kowitego, to zna-
czy w pe∏ni jego wymiarów, w których skupiajà si´ i zlewajà wiedza i twórczoÊç, ana-
liza i wyobraênia, technika i kontemplacja, wychowanie moralne i przygotowanie za-
wodowe, zaanga˝owanie spo∏eczne i polityczne oraz otwarcie religijne: jest to cz∏owiek,
jakiego powinniÊcie kszta∏towaç, wychowywaç i przygotowywaç w szkole, która powin-
na byç pomyÊlana i urzeczywistniana nie tylko jako zwyk∏e narz´dzie dla formacji kie-
rowników, techników, robotników, którzy by odpowiadali produkcyjnym potrzebom
spo∏eczeƒstwa jutra, lecz raczej jako uprzywilejowane „centrum”, ˝ywe i ˝ywotne,
w którym m∏odzieniec by∏by kszta∏cony w tym „pe∏nym humanizmie”, o którym tak wie-
le razy mówi∏ Pawe∏ VI.
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Tego rodzaju cele wychowawcze, najdro˝si bracia i siostry, sà naprawd´ wznios∏e.
A wy, razem z waszymi uczniami, mo˝ecie i powinniÊcie byç protagonistami tej ciàg∏ej
odnowy szko∏y. KoÊció∏, razem z rodzicami zatroskanymi o ca∏kowità formacj´ swo-
ich dzieci, powierza wam ten obowiàzek: obowiàzek wymagajàcy, poniewa˝ trzeba b´-
dzie posiadaç przygotowanie kulturalne g∏´bokie i obszerne oraz wiar´ chrzeÊcijaƒskà
mocnà i jasnà. ˚yjàc i wype∏niajàc ten obowiàzek, niektórzy wasi koledzy nauczycie-
le osiàgn´li szczyty Êwi´toÊci i pozostawili Êwietlane przyk∏ady: b∏ogos∏awiony Con-
tardo Ferrini, b∏ogos∏awiony Józef Moscati, s∏uga Bo˝y Fryderyk Ozanam, w czasach
niedalekich nam i z pewnoÊcià nie mniej niebezpiecznych i trudnych dla KoÊcio∏a i dla
spo∏eczeƒstwa cywilnego, uda∏o im si´ ˝yç w owocnej syntezie wiary i kultury i umie-
li wlaç w swoich uczniów religijny zmys∏ ˝ycia i historii cz∏owieka.

Ich przyk∏ad niech was oÊwieca i niech wam przewodzi! Moje b∏ogos∏awieƒstwo
apostolskie niech wam towarzyszy teraz i zawsze!



Rzeczywista znajomoÊç ˝ycia intelektualnego
i moralnego

DO M¸ODZIE˚Y BISKUPIEGO KOLEGIUM
ÂW. ALEKSANDRA W BERGAMO, 23 MAJA 1980

Drodzy M∏odzieƒcy z biskupiego Kolegium Âw. Aleksandra!

Dzi´kuj´ wam szczerze za t´ wizyt´, która daje mi okazj´ zobaczenia was zebranych
tutaj i skierowania do was serdecznych s∏ów zach´ty. Dzi´kuj´ w szczególnoÊci wasze-
mu gorliwemu biskupowi, monsignorowi Giulio Oggioniemu, za pi´kne i treÊciwe s∏o-
wa, z którymi zechcia∏ si´ do mnie zwróciç i wyraziç tak˝e wasze uczucia. Moim ser-
decznym pozdrowieniem obejmuj´ waszych rodziców, ca∏e grono nauczycielskie, a na-
de wszystko waszego rektora, Don Achille San´, za inicjatyw´ tej pielgrzymki rzym-
skiej do Grobu Êw. Piotra i do siedziby jego Nast´pcy na Katedrze rzymskiej.

Wasza obecnoÊç budzi w mojej duszy szacunek dla Bergamo, pi´knego miasta
lombardzkiego, z którego pochodzicie: przypomina mi jego histori´ dawnà i nowà, je-
go stare tradycje chrzeÊcijaƒskie, jego instytucje kulturalne — wÊród nich wasze Kole-
gium, chlubiàce si´ ˝yciem i dzia∏alnoÊcià od ponad wieku — jego lud mocny, praco-
wity i szlachetny, ale nade wszystko przywo∏uje mi na myÊl i do mego serca drogà i oj-
cowskà postaç waszego najwi´kszego ziomka i mojego czcigodnego Poprzednika, pa-
pie˝a Jana XXIII. On zaznaczajàc g∏´boki Êlad ˝ycia KoÊcio∏a naszego wieku, nape∏ni∏
swojà pami´cià ca∏y Êwiat, ws∏awiajàc i uÊwietniajàc w ten sposób swojà ziemi´ rodzin-
nà i talent swego ludu, jak równie˝ Papiestwo Rzymskie.

Drodzy m∏odzieƒcy! Jako spadkobiercy tak bogatej tradycji religijnej, bàdêcie Êwia-
domi i starajcie si´ byç godni nale˝enia do Biskupiego Kolegium Âw. Aleksandra skàd
wyszli ludzi s∏awni, którzy odegrali wielkà rol´ w waszej kulturze. Umiejcie doceniç
szcz´Êci, które pozwoli∏o wam nale˝eç do niego i zwróçcie uwag´, jakà ono daje wam
okazj´ wtajemniczenia w dawne i autentyczne doÊwiadczenia ̋ ycia intelektualnego i mo-
ralnego. Miejcie oczy otwarte, a serce ch´tne do odpowiedzenia na nalegania i oczeki-
wania waszych prze∏o˝onych, waszych rodzin i nowoczesnego spo∏eczeƒstwa powa˝-
na, pogodnà i konstruktywnà sumiennoÊcià w nauce i dyscyplinie.

Tak chcia∏bym poznaç ka˝dego z was, wiedzieç, jak si´ przedstawia wasze studia,
jaki jest klimat kulturalny w waszej szkole i jaka atmosfera duchowa w waszej wspól-
nocie kolegialnej. Chcia∏bym mniemaç, ̋ e jest to wzajemne zrozumienie duchowe wy-
tworzone przez owocnà wspó∏prac´ mi´dzy prze∏o˝onymi i alumnami, mi´dzy uczàcy-
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mi i uczàcymi si´ — i ˝ycz´, by tak mog∏o byç; w dobrej formie dzi´ki intensywnoÊci
studiów i zamiarów, dzi´ki ÊwiadomoÊci tego, kim jesteÊcie, i tego, kim chcecie si´ staç.

Ale nade wszystko mówi´ wam: bàdêcie m∏odzie˝à umiejàcà szukaç Chrystusa, po-
znawaç Go i mi∏owaç! Miejcie wiar´ w Niego: bàdêcie fortes in fide, jak zach´ca∏ Apo-
sto∏ Piotr w swoim pierwszym LiÊcie (1 P 5, 9). Mocnej wiary wymaga od was KoÊció∏
i takiej wiary ˝àda zaanga˝owanie waszej woli. Miejcie odwag´ praktykowaç wiar´, ˝yç
nià i wyznawaç jà nie tylko wewn´trznie, by doÊwiadczyç jej Êwiat∏a i s∏odyczy, lecz
tak˝e zewn´trznie, przez wyra˝anie jej w s∏owach, w Êpiewie i post´powaniu na co dzieƒ.

Âw. Piotr ze swego bliskiego grobu poleca wam i powtarza wam dzisiaj, tutaj
w Rzymie, centrum chrzeÊcijaƒstwa, wznios∏à i zbawiennà lekcj´, jak wierzyç, jak
przezwyci´˝aç s∏aboÊci i przeszkody i jak byç naprawd´ chrzeÊcijanami.

W ten sposób, wy m∏odzi, b´dziecie umieli uÊwi´caç tak˝e wasze studia, uczyniç je
swojà pasjà i znajdziecie si∏´ do przezwyci´˝enia lenistwa i zwyczajnej ob∏udy, b´dzie-
cie zdolni i znajdziecie przyjemnoÊç we wznoszeniu si´ do zrozumienia innych oraz pro-
blemów naszego czasu w postawie przyjaêni, pracowitoÊci i s∏u˝by. B´dziecie umieli
˝yç w waszym Kolegium z umys∏em pe∏nym czystej i dobrej radoÊci oraz bardzo do-
brze b´dziecie umieli spo˝ytkowaç m∏odoÊç, którà prze˝ywacie. ˚ycz´, ˝ebyÊcie w ten
sposób mogli przysporzyç waszemu Instytutowi nowych zas∏ug i ofiarowaç spo∏eczeƒ-
stwu cenny wk∏ad w zdrowie moralne, oprócz kulturalnego, i dawaç Chrystusowi Êwia-
dectwo niezrównanej wartoÊci, zas∏ugujàc na to, by nazywaç si´ i byç rzeczywiÊcie praw-
dziwymi synami KoÊcio∏a, mocnymi, wiernymi i szlachetnymi.

Z tymi myÊlami i tymi ˝yczeniami b∏agam dla ka˝dego z was o opiek´ Matki Bo-
˝ej, Stolicy MàdroÊci, i Êw. Aleksandra, waszego niebieskiego Patrona, podczas gdy
z serca udzielam wam ˝yczliwie B∏ogos∏awieƒstwa Apostolskiego.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. II, cz. 1, Poznaƒ 1985, s. 636-637.



Formacja chrzeÊcijaƒska Êwieckich
wychowawców

DO CZ¸ONKÓW ZEBRANIA PLENARNEGO KONGREGACJI
WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, 26 MARCA 1981

Co dotyczy szkó∏ katolickich, z radoÊcià wyra˝am pochwa∏´ dla inicjatywy, jakà si´
proponuje, aby zapewniç szczególnà formacj´ chrzeÊcijaƒskà Êwieckim wychowawcom
w naszych szko∏ach. Ich apostolstwo wychowawcze jest wybitne. Âwiadectwo prawdzi-
wie koÊcielne Êwieckich ma to do siebie, ˝e mo˝e mieç szczególny oddêwi´k wÊród
uczniów, którzy b´dàc w wi´kszoÊci powo∏ani do ˝ycia ma∏˝eƒskiego, mogà widzieç
w swoich nauczycielach wzór do naÊladowania bez zastrze˝eƒ. Nale˝y ˝yczyç sobie, aby
obecnoÊç najlepszych ojców i matek rodzin wÊród nauczycieli szkó∏ katolickich, usu-
n´∏a powód do skarg, które niekiedy podnoszà si´ wÊród rodziców, zaniepokojonych for-
mami mniej stosownego wyra˝ania si´ na tematy delikatne, jak religia lub wychowa-
nie seksualne.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. IV, cz. 1, Poznaƒ 1989, s. 376-378.



Przez katolickie nauczanie dokonuje si´
pog∏´bienie treÊci wiary

DO WYCHOWANKÓW Z MARSYLII, 8 MAJA 1981

Droga M∏odzie˝y!
Drodzy Wychowawcy i Rodzice!

PrzybyliÊcie z katolickich szkó∏ i kolegiów z okolicy Aix-en-Provence oraz Marsy-
lii.

Wiem, ˝eÊcie t´ pielgrzymk´ przygotowywali z entuzjazmem, który sprzyja pog∏´-
bianiu wiary. Po dwóch dniach pobytu w Rzymie, sp´dzonych na zwiedzaniu zawsze
wzruszajàcych pamiàtek Aposto∏ów Piotra i Paw∏a, um´czonych w tym mieÊcie, uda-
cie si´ nast´pnie do Asy˝u — do miejscowoÊci Êw. Franciszka, który Chrystusa posta-
wi∏ ponad wszystkimi bogactwami. ̊ ycz´ wam, abyÊcie te dni prze˝ywali w duchu wiel-
kiej gotowoÊci serca na przyj´cie ∏aski. Dni te stanowià wydarzenie, które jest zarazem
proste i tajemnicze; przez to wydarzenie Bóg wzywa wszystkich i ka˝dego z was
z osobna — w sposób jedyny i nowy — abyÊcie naÊladowali Go z bliska w ró˝nych co-
dziennych warunkach ˝ycia. Modl´ si´, aby to przejÊcie Pana przez waszà drog´ ˝ycia
przynios∏o obfite owoce i obudzi∏o wÊród was tak˝e powo∏ania do kap∏aƒstwa i ˝ycia
zakonnego.

Raduj´ si´ wraz z wami z faktu, ˝e nale˝ycie do katolickich szkó∏; nie mog´ w cza-
sie tego krótkiego i bardzo sympatycznego spotkania dokonaç wyk∏adu, nawet zwi´z∏e-
go, podstaw uzasadniajàcych potrzeb´ katolickich instytucji wychowawczych. Sobór
Watykaƒski II wyrazi∏ w tej sprawie jasno i autorytatywnie poglàdy KoÊcio∏a. Mój dro-
gi poprzednik, Pawe∏ VI, cz´sto o tym mówi∏. Ze swej strony, Episkopat waszego kra-
ju oraz wiele narodowych kongresów wyjaÊnia∏o i uzasadnia∏o potrzeb´ szkó∏ katolic-
kich jako Êwiadka ewangelizacji. W tej chwili chcia∏bym tylko bardzo serdecznie za-
ch´ciç ka˝dego z was do kszta∏towania w∏aÊciwego i odpowiedniego klimatu szko∏y
chrzeÊcijaƒskiej, który powinien jà charakteryzowaç. Jest to sprawa bardzo powa˝na;
chodzi tu bowiem o wiarygodnoÊç nauczania katolickiego. Ewangelia, która niczego nie
mówi o strategii wychowawczej, ani o jej programie, ani o metodzie, powinna jednak-
˝e byç, czy ciàgle si´ stawaç punktem odniesienia dla ka˝dej szko∏y katolickiej: Ewan-
gelia jest bowiem objawionym êród∏em prawdy i o Bogu i o cz∏owieku. OryginalnoÊç
i to˝samoÊç katolickiej szko∏y, a tak˝e i jej autentyczny dynamizm zale˝y od przyj´cia
i w∏àczenia tego Êwiat∏a (ewangelicznego) w konkretne ˝ycie wspólnoty szkolnej
i wszystkich jej cz∏onków. W praktyce stawiajcie sobie pytanie i pomagajcie waszym
szko∏om w pytaniach na temat uczciwego poszukiwania Boga i pog∏´biania treÊci wia-
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ry, i to zarówno w szkole, jak i przy okazji spotkaƒ poÊwi´conych duchowoÊci, reko-
lekcjom i pielgrzymkom. Konfrontujcie Ewangeli´ z tym wszystkim, co prze˝ywacie
w waszych szko∏ach, a mianowicie porównujcie z Ewangelià: stosunki mi´dzyosobo-
we, traktowanie dzieci s∏abych lub kalekich, powa˝ne wykonywanie obowiàzku pracy,
wzajemnà pomoc w szkole w duchu braterstwa i lojalnoÊci, podzia∏ odpowiedzialnoÊci,
otwarcie na problemy naszej epoki itd.

Takie sà te ró˝ne wartoÊci wiary i wychowania, które kszta∏tujà na ka˝dy dzieƒ wa-
szà osobowoÊç oraz charakteryzujà ewangeliczne oblicze waszych wspólnot szkol-
nych. WartoÊci te przygotujà was, gdy nadejdzie w∏aÊciwy czas, do podj´cia wa˝niej-
szych, odpowiedzialnych obowiàzków w spo∏eczeƒstwie i w KoÊciele.

Jestem szcz´Êliwy, ˝e mog´ wam udzieliç b∏ogos∏awieƒstwa w imi´ Ojca i Syna,
i Ducha Âwi´tego.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. IV, cz. 1, Poznaƒ 1989, s. 545-546.



WiernoÊç genialnym intuicjom wielkiego Aposto∏a
szko∏y katolickiej

W CZASIE SPOTKANIA ZE WSPÓLNOTAMI DE LA SALLE, 
21 LISTOPADA 1981, 

Umi∏owani Bracia i Siostry!
Najdro˝si Studenci!

1. Jest mi niezwykle mi∏o, ˝e znalaz∏em si´ dzisiaj z wami, przyby∏ymi tutaj licznie z ró˝-
nych cz´Êci Italii, jako przedstawicielami szko∏y katolickiej de la Salle.

Swoje najserdeczniejsze pozdrowienia, pe∏ne uczuç szczerego szacunku i mi∏oÊci,
kieruj´ do was, prze∏o˝eni, a na pierwszym miejscu do Prze∏o˝onego Generalnego, do
was, nauczyciele, studenci, domownicy i byli uczniowie.

2. Kiedy znajdujemy si´ teraz tutaj, blisko i jakby w cieniu sanktuarium Êw. Jana
Chrzciciela de la Salle, gdzie przechowywane sà jego czcigodne relikwie, z duszy
wznosi si´ odruchowo wdzi´czna myÊl do Boga, Dawcy wszelkiego dobra, za to, ˝e na-
tchnà∏ Za∏o˝yciela braci do zak∏adania szkó∏ chrzeÊcijaƒskich.

G∏ówna troska o kszta∏cenie dobrych nauczycieli, w∏àczenie uczniów i rodziców
w dzia∏alnoÊç wychowawczà, braterski klimat w stosunkach mi´dzy nauczycielami
i uczniami, oparty na szacunku, zaufaniu i mi∏oÊci, wydatna formacja religijna zasila-
na przez katechez´ i ˝ycie liturgiczne, zak∏adanie szkó∏ zró˝nicowanych wed∏ug potrzeb
m∏odzie˝y swojego czasu, dla dzieci ubogich, dla dzieci rzemieÊlników, dla robotników,
dla nauczycieli...; a tak˝e stosowanie j´zyka ojczystego, to wszystko jest oczywistym
i konkretnym dowodem wielkiej uwagi, jakà Êw. Jan Chrzciciel de la Salle poÊwi´ca∏
cz∏owiekowi i znakom czasów, oraz ukazuje szcz´Êliwe intuicje pedagogiczne, profe-
tyczne i uprzedzajàce.

Z jego bogatej duchowoÊci pragn´ zasygnalizowaç w tej okolicznoÊci g∏´bokie
umi∏owanie modlitwy i rozwa˝anie S∏owa, synowskie nabo˝eƒstwo do Maryi, dzi´ki któ-
remu by∏ znany jako „kap∏an ró˝aƒcowy”, i w koƒcu niezachwianà wiernoÊç wobec Pa-
pie˝a: w∏aÊnie dlatego ju˝ w samych poczàtkach Instytutu zechcia∏ wys∏aç do Rzymu
dwóch braci, aby ich oddaç do dyspozycji Papie˝a.

„Musicie pokazaç KoÊcio∏owi, jaka jest wasza mi∏oÊç do niego. Musicie daç mu do-
wód waszej gorliwoÊci, poniewa˝ pracujecie dla KoÊcio∏a, który jest Cia∏em Chrystu-
sa. JesteÊcie s∏ugami KoÊcio∏a ze wzgl´du na misj´, którà Bóg wam da∏ jako szafarzom
Jego S∏owa”. To napisa∏ dla was Za∏o˝yciel, drodzy bracia, do tego tak˝e ja zach´cam.
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3. Wasza szko∏a katolicka w najwy˝szymi stopniu le˝y na sercu KoÊcio∏owi. Istotnie,
„szko∏a katolicka stanowi autentycznà i wiarygodnà wspólnot´, która pe∏niàc swoje spe-
cyficzne zadanie przekazywania kultury, pomaga wszystkim swoim cz∏onkom przyjmo-
waç typowo chrzeÊcijaƒski styl ˝ycia: w niej szacunek dla bliêniego staje si´ rzeczywi-
Êcie s∏u˝bà dla osoby Chrystusa; wspó∏praca rodzi si´ pod znakiem braterstwa; zaanga-
˝owanie polityczne dla osiàgni´cia wspólnego dobra jest odpowiedzialnie podejmowa-
ne jako zaanga˝owanie dla budowania królestwa Bo˝ego”, czytamy w Deklaracji og∏o-
szonej 19 marca 1977 roku przez Kongregacj´ do spraw Wychowania Katolickiego
(n.60).

Bàdêcie wierni charyzmatowi waszego Instytutu, bàdêcie wierni waszemu oryginal-
nemu powo∏aniu „aposto∏ów szko∏y”. Powo∏aniu naprawd´ trudnemu, pociàgajàcemu
za sobà wyrzeczenia i ofiar´, ca∏kowicie poÊwi´cenie si´ misji wychowawczej, niewy-
czerpanà ufnoÊç wobec m∏odzie˝y i wielka mi∏oÊç dla Pana, zasilanà w gorliwej modli-
twie, poniewa˝ „to Bóg daje wzrost” (por. 1 Kor 3, 7).

Moje g∏´bokie zadowolenie niech b´dzie dla was pociechà i zach´tà w waszym cen-
nym apostolstwie dla KoÊcio∏a.

Do was i do waszych wspó∏pracowników Êwieckich, którzy wydatnie wspó∏dzia∏a-
jà w urzeczywistnianiu szczególnych celów szko∏y katolickiej de la Salle, zwraca si´ do-
kument soborowy Gravissimum educationis, kiedy stwierdza: „Nauczyciele zaÊ win-
ni pami´taç, ˝e to od nich jak najbardziej zale˝y, aby szko∏a katolicka mog∏a urzeczy-
wistniaç swoje zamierzenia i przedsi´wzi´cia... Zwiàzani mi∏oÊcià mi´dzy sobà
i z uczniami oraz przepojeni duchem apostolskim, niechaj dajà Êwiadectwo tak ˝yciem,
jak i naukà jedynemu Nauczycielowi Chrystusowi” (n. 8).

4. Wam, studenci, którzy swojà licznà i radosnà obecnoÊcià, wyra˝ajàc mi∏oÊç Papie-
˝owi, pragniecie tak˝e okazaç wdzi´cznoÊç i mi∏oÊç waszym wychowawcom, pragn´ po-
wiedzieç: bàdêcie wdzi´czni tym zacnym braciom, którzy z mi∏oÊcià i ofiarnoÊcià trosz-
czà si´ o waszà ludzkà i chrzeÊcijaƒskà formacj´.

Umiejcie ceniç dar i przywilej ucz´szczania do szko∏y katolickiej; umiejcie wyko-
rzystaç ten „talent”, który wam zosta∏ dany.

Pierwszà postawà, jakà winniÊcie posiadaç, jest postawa uwa˝nego s∏uchania i przyj-
mowania or´dzia ewangelicznego, które szko∏a wam podaje. „Otwórzcie wasze m∏ode
serce Chrystusowi, nie bójcie si´ Chrystusa!” Tylko On was zbawi, tylko On mo˝e za-
spokoiç ka˝de wasze pragnienie, tylko On mo˝e przepoiç ˝ycie radoÊcià.

Drugà postawà, jakiej wymaga si´ od was, to postawa pilnego zaanga˝owania dla
zdobycia starannego przygotowania kulturalnego, moralnego i spo∏ecznego. KoÊció∏ pa-
trzy na was z ufnoÊcià, poniewa˝ od was zale˝y lepsza przysz∏oÊç dla spo∏eczeƒstwa i dla
cywilizacji.

Dlatego uczeƒ chrzeÊcijaƒski jest radoÊnie otwarty na wszystkie ludzkie wartoÊci
prawdy, dobra i pi´kna, aby w swojej osobie urzeczywistniç owocnà syntez´ wiary, kul-
tury i ˝ycia, i jest nastawiony na przekazywanie innym otrzymanego or´dzia.

5. Do was, rodzice, którym z prawa naturalnego przys∏uguje w pierwszej instancji
funkcja wychowania dzieci, zwracam si´ z usilnà zach´tà, abyÊcie byli Êwiadomi od-
powiedzialnoÊci. „Do rodziców bowiem nale˝y stworzyç takà atmosfer´ rodzinnà, prze-
pojonà mi∏oÊcià i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyja∏a ca∏emu osobistemu i spo-
∏ecznemu wychowaniu dzieci” (Gravissimum educationis, 3).
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Wybór szko∏y katolickiej zak∏ada zatem Êwiadomy wybór wychowania oraz szcze-
re obstawanie przy planie wychowania inspirowanym przez wieczne wartoÊci chrzeÊci-
jaƒstwa.

Nast´pnie pociàga on za sobà harmoni´ i wspó∏prac´ mi´dzy szko∏à i rodzinà w lo-
gicznej propozycji wartoÊci, wzorów i postaw; trzeba dlatego uwzgl´dniaç okoliczno-
Êci i narz´dzia dla budowania razem ˝ywotnej „wspó∏pracy wychowawczej”.

Drodzy bracia i siostry, na zakoƒczenie tego spotkania pragn´ ponowiç wyrazy mo-
jego uznania za cennà dzia∏alnoÊç wychowawczà szko∏y katolickiej de la Salle, która
zdoby∏a niezliczone zas∏ugi w trzechsetleciu swojej historii.

Rozciàgam to uznanie na ca∏à szko∏´ katolickà, zach´cajàc do szczerych wysi∏ków
wszystkich, którzy w niej pracujà, aby ofiarowaç Êwiatu jasny i czytelny obraz Êwiadec-
twa chrzeÊcijaƒskiego, w g∏´bokim zjednoczeniu z KoÊcio∏em lokalnym.

Wszystkim wam ˝ycz´ serdecznie wszelkiego dobra, ∏àczàc z tym ˝yczeniem swo-
je apostolskie b∏ogos∏awieƒstwo dla wsparcia waszych dà˝eƒ i zamierzeƒ.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, 9, t. IV, cz. 2, Poznaƒ 1989, s. 307-309.



Szko∏a katolicka czerpie swà inspiracj´ 
od Jezusa Chrystusa

DO BRACI SZKÓ¸ CHRZEÂCIJA¡SKICH, 21 LISTOPADA 1981

Po spotkaniu si´ z waszymi uczniami, przyby∏ymi z ca∏ego Êwiata, i po spotkaniu
z wami, zgromadzonymi wokó∏ o∏tarza na jednomyÊlnej i goràcej modlitwie, nie mog´
zakoƒczyç tego dnia, nie wypowiadajàc szczególnych s∏ów uznania i zach´ty, skiero-
wanych do was samych, drodzy Bracia Szkolni, którzy reprezentujecie tysiàce braci roz-
proszonych po wszystkich cz´Êciach Êwiata.

1. List, który do was skierowa∏em w dniu 13 maja 1980 na otwarcie roku upami´tnia-
jàcego trzechsetlecie za∏o˝enia waszego Instytutu, wypowiedzia∏ istotnà treÊç mojej my-
Êli. Ponad rok obchodziliÊcie tu i tam ten˝e jubileusz, rozwa˝ajàc temat wiernoÊci cha-
ryzmatowi waszego Za∏o˝yciela. Charyzmat ten — a godzi si´ go przypomnieç — po-
lega na koncepcji szko∏y przeznaczonej dla wszystkich, a zw∏aszcza dla ubogich; szko-
∏y jako wspólnoty wychowujàcej w duchu chrzeÊcijaƒskim, tzn. w oparciu o mi∏oÊç, któ-
ra uzdalnia do kszta∏towania duszy, a równoczeÊnie i inteligencji dzieci i m∏odzie˝y. Do-
konuje si´ to przez nale˝ycie i fachowo przygotowywanych nauczycieli, którzy si´ po-
Êwi´cili Bogu, umiejàcych si´ modliç i ˝yjàcych jak bracia w szkole jedynego Nauczy-
ciela Jezusa Chrystusa. Szko∏a katolicka stàd czerpie swà inspiracj´ i swój wzór.

2. Podobnie jak w poczàtkach waszego Instytutu, apostolat ten zachowuje nadal swoje
podstawowe znaczenie i palàcà ciàgle aktualnoÊç, tym wi´cej, ˝e wsz´dzie daje si´ od-
czuç brak ofiarnych wychowawców, fachowo przygotowanych i bezinteresownych.
Trzeba uznaç, ̋ e status szko∏y katolickiej domaga si´ takich nauczycieli — oczywiÊcie,
z pewnym zró˝nicowaniem — stosownie do w∏asnego programu i celu wychowania.

Jest mi wiadomo, jak bardzo w swej dzia∏alnoÊci wychowawczej staracie si´ ws∏u-
chiwaç w rzeczywiste potrzeby m∏odzie˝y, w oparciu o personalistycznà koncepcj´ pe-
dagogiki. Gratuluj´ wam i dzi´kuj´ za to wszystko. Jestem równie˝ pewien, ˝e zale˝y
wam bardzo na wspó∏pracy z rodzicami i ze stowarzyszeniami.

Dzie∏o, jakiego dokonujecie wraz z innymi kongregacjami m´skimi i ˝eƒskimi po-
Êwi´cajàcymi si´ wychowaniu m∏odzie˝y, ∏àcznie z tak wielkà liczbà Êwieckich nauczy-
cieli, stanowi cz´Êç duszpasterzowania, za które ka˝dy biskup i Konferencje Biskupów
ponoszà zwierzchnià odpowiedzialnoÊç. Jak to wczoraj powiedzieliÊmy do cz∏onków
plenarnego zebrania Kongregacji do spraw Zakonów i Instytutów Âwieckich, nale˝y po-
g∏´biaç ˝yczliwe stosunki zrozumienia i wspó∏pracy mi´dzy biskupami i zakonnikami
oraz w obr´bie samych Instytutów zakonnych. Chodzi o to, by móc sprostaç aktualnym
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potrzebom, zw∏aszcza wtedy, gdy powstajà problemy przebudowy struktur, oczywiÊcie,
przy zachowaniu waszego charyzmatu i waszej zakonnoÊci.

3. W sprawie drogi duchowej, do której zach´cacie m∏odzie˝, aby nià podà˝a∏a wspól-
nie z wami, to przypomnijcie sobie s∏owa waszego Êwi´tego Za∏o˝yciela: „M∏odzi,
których Bóg wam powierza, sà dzieçmi Boga; oni sà tak samo jak i wy konsekrowani
przez Trójc´ Âwi´tà od czasu ich chrztu”. Waszym zadaniem wi´c jest rozwijaç w nich
konsekwencje tej duchownej ich przynale˝noÊci w klimacie zaufania, cierpliwoÊci i do-
brze pojmowanej wolnoÊci. Zak∏ada to: budzenie w nich wiary i jej umacniania przez
dobrze prowadzonà katechizacj´, udoskonalanà wed∏ug wskazaƒ hierarchii; nale˝y ich
kszta∏ciç w modlitwie, w razie potrzeby przez dostosowane rekolekcje, pomagaç im
w przyswajaniu sobie wymogów Ewangelii, które sà Êrodkami wyzwolenia do ̋ ycia i do
ofiary. Trzeba ich uczyç mi∏owaç KoÊció∏ i braç aktywny udzia∏ w jego ˝yciu oraz po-
dejmowaç odpowiedzialnoÊç ludzkà i chrzeÊcijaƒskà w Êrodowisku ich ˝ycia, w duchu
s∏u˝by. Trzeba pobudzaç ich wol´ do pomagania krajom mniej rozwini´tym oraz roz-
budzaç w odpowiedni sposób ich misyjny zapa∏. A w odniesieniu do tych waszych
uczniów, którzy nie sà katolikami, ogromne znaczenie ma Êwiadectwo waszego kom-
petentnego poÊwi´cenia si´, waszego poszanowania dla ich sumieƒ oraz wartoÊci du-
chowych i moralnych, o których nauczacie. Stanowi to czàstk´ ewangelicznà misji Ko-
Êcio∏a.

4. Dla was, to pos∏ugiwanie wychowawcze, jakie spe∏niacie dla dobra spo∏eczeƒstwa
i KoÊcio∏a, jest w∏asnym dzie∏em jako zakonników. Znaczy to, ˝e wy powinniÊcie czer-
paç, przez codziennà modlitw´ i wiernoÊç, si∏y z waszych Êlubów stanowiàcych dla was
dusz´ apostolstwa. W moim liÊcie mocno zaakcentowa∏em ˝ycie modlitwy, które ma za-
sadnicze znaczenie. Chcia∏bym jeszcze podkreÊliç inny czynnik podstawowy waszego
˝ycia zakonnego, w którym Êw. Jan Chrzciciel de la Salle jest nie tylko mistrzem, ale
i wzorem. Mam tu na myÊli ˝ycie wspólnotowe.

Obchody trzechsetlecia stawiajà wam przed oczy trudne poczàtki waszego Instytu-
tu. By∏y to trudnoÊci nie tylko zewn´trzne, ale i wewn´trzne. Pierwsi uczniowie natra-
fiali na przeszkody ze wszystkich stron; bez zabezpieczenia jutra byli nara˝eni na gwa∏-
towne pokusy zniech´cania si´ i odejÊcia. Wtedy to mons. de la Salle, porzucajàc przy-
wileje kanonika, poczà∏ dzieliç wraz z nimi ich styl ˝ycia; wyzby∏ si´ komfortu, by
uczestniczyç w ich materialnym niedostatku. Wszystko zosta∏o przekazane wspólnocie,
a „nauczyciele” stali si´ odtàd Braçmi Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich; o˝ywia∏o ich odtàd
„jedno serce i jedna dusza” — wed∏ug przyk∏adu pierwszej gminy chrzeÊcijaƒskiej.

Jaki˝ to wspania∏y temat rozwa˝aƒ dla was, drodzy bracia, rozproszeni po Êwiecie,
który odkrywa na nowo sens wspólnotowoÊci! Zach´cam was bardzo serdecznie do in-
tensywnego prze˝ycia waszego braterstwa. M∏odzie˝ naszych czasów jest szczególnie
uwra˝liwiona na Êwiadectwo wspólnoty, zespolonej w mi∏oÊci i w ˝yciu dla innych; od-
krywajà tutaj Chrystusa, a Jego obecnoÊç pociàga ich.

5. Jak˝e˝ cudowne pole apostolatu zosta∏o wam powierzone. Zak∏ada to, i˝ ka˝dy z bra-
ci jest mocny w swoim ˝yciu wewn´trznym przez kontakt z Jezusem, który si´ go nie-
ustannie pyta, podobnie jak zapyta∏ Piotra: „Czy mi∏ujesz Mnie naprawd´?” Czy to czy-
nisz z mi∏oÊci?
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Tak jest. Niechaj Chrystus — którego jutro b´dziemy czciç jako Króla wszechÊwia-
ta — zapanuje w sercach waszych i niech Jego królestwo mi∏oÊci i Êwi´toÊci rozszerza
si´ za pos∏ugà wszystkich Braci Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich! Niech On b´dzie waszà rado-
Êcià i waszà mocà! Niechaj powo∏a do pracy z wami nowych robotników ewangelicz-
nych! Niech was strze˝e Maryja Dziewica w Chrystusowej szkole. Niech Êw. Jan
Chrzciciel de la Salle prowadzi was bezpiecznie po drogach dawnych, a zarazem no-
wych! B∏ogos∏awi´ z ca∏ego serca prze∏o˝onych waszej Kongregacji, a wraz z nimi
wszystkich braci, którzy pokornie pe∏nià w Êwiecie swoje zadanie.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. IV, cz. 2, Poznaƒ 1989, s. 312-314.



Wychowanie m∏odzie˝y do spotkania
z Chrystusem

HOMILIA W CZASIE MSZY ÂW. ODPRAWIANEJ
W SANKTUARIUM ÂW. JANA DE LA SALLE, 21 LISTOPADA 1981, 

Najdro˝si Bracia i Siostry!

1. Powodem wielkiej radoÊci jest dla mnie mo˝noÊç spotkania si´ z wami przy o∏tarzu
Paƒskim, dla sprawowania liturgii eucharystycznej, na zakoƒczenie roku jubileuszowe-
go, upami´tniajàcego za∏o˝enie tego Instytutu, dokonane przed trzystu laty w Reims, we
Francji, przez Êw. Jana Chrzciciela de la Salle.

Dla Êcis∏oÊci, ustalonà datà, jak dobrze wiecie, by∏ dzieƒ 16 maja tego roku; ale
OpatrznoÊç Bo˝a, w którà Za∏o˝yciel szkó∏ chrzeÊcijaƒskich mocno wierzy∏ i której si´
powierzy∏ z najg∏´bszà ufnoÊcià, zadecydowa∏a inaczej. Skoro jednak sta∏o si´ to mo˝-
liwe, nie omieszka∏em spe∏niç obietnicy i przyby∏em, aby wziàç udzia∏ w waszej rado-
Êci oraz wyraziç uznanie i wdzi´cznoÊç ca∏ego KoÊcio∏a.

Czerpiàc inspiracj´ z przyk∏adów i nauki Êw. Jana Chrzciciela de la Salle, prawdzi-
wie genialnego wychowawcy chrzeÊcijaƒskiego, rozszerzyliÊcie ju˝ w 82 krajach swo-
je idea∏y i swoje wysi∏ki apostolskie. W tym wielkim wieku, jakim by∏ dla Francji
wiek siedemnasty, wyczu∏ on, ˝e koniecznà rzeczà by∏o uczyç przede wszystkim sztu-
ki ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego i poÊwi´ci∏ si´ idea∏owi szko∏y chrzeÊcijaƒskiej z intencjà da-
nia wszystkim solidnej kultury rozjaÊnionej Êwiat∏em Ewangelii.

Innowacje i dzie∏a przez niego dokonane Êwiadczà o wielkoÊci tego cz∏owieka in-
teligentnego i dalekowzrocznego; g∏´bia nauki i heroizm cnót ukazujà jego Êwi´toÊç. Z
gorliwoÊcià zebraliÊcie jego cennà spuÊcizn´: w dniu jego Êmierci, która nastàpi∏a
w Rouen 7 kwietnia 1719 roku, braci by∏o 101; prowadzili oni szko∏y w ró˝nych oko-
licach Francji i jednà tak˝e w Rzymie, z aprobatà papieskà; dzisiaj oko∏o 11000 braci
uczy we wszystkich cz´Êciach Êwiata.

To wszystko jest dla was i dla KoÊcio∏a powodem radoÊci i wdzi´cznoÊci wobec Pa-
na, ˝e mimo trudnoÊci i przeciwnoÊci ˝ywym zachowa∏ p∏omieƒ zapalony przez Za∏o-
˝yciela i pozwoli∏ dalej prowadziç jego dzie∏o tak potrzebne i zas∏u˝one.

2. Dzisiejsze spotkanie, tak uroczyste i znamienne, daje nam okazj´ do zastanowienia
si´ nad naukà Êw. Jana Chrzciciela de la Salle. Za punkt wyjÊcia pos∏u˝y nam scena opi-
sana w Ewangelii dopiero co przeczytanej.

Jest to epizod, który na pierwszy rzut oka mo˝e zaniepokoiç. Z jednej strony zauwa-
˝a si´ przywiàzania Maryi i krewnych do Jezusa; oni Go kochajà, idà za Nim, dr˝à o Nie-
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go, niekiedy sà a˝ zak∏opotani z powodu Jego przemówieƒ i post´powania; z drugiej
strony widaç przywiàzanie do Jezusa t∏umu, pragnàcego s∏uchaç uwa˝nie Jego s∏ów. A
Jezus, kiedy Mu oznajmiajà, ̋ e Jego Matka i Jego krewni pragnà spotkaç si´ z Nim, spo-
glàda wokó∏ na t∏um i mówi: „Któ˝ jest mojà matkà i którzy sà braçmi? (...) Kto pe∏ni
wol´ Bo˝à, ten Mi jest bratem, siostrà i matkà? (Mk 3, 33, 35). Jezus w jasnych s∏owach
zdaje si´ odrywaç od uczuç ludzkich i ziemskich, aby podkreÊliç typ pokrewieƒstwa du-
chowego i nadprzyrodzonego, które wyp∏ywa z pe∏nienia woli Bo˝ej. Bez wàtpienia Je-
zus tym zdaniem nie chcia∏ przekreÊlaç swojej mi∏oÊci wobec swojej Matki i swoich
krewnych, a tym mniej zaprzeczaç wartoÊciom uczuç rodzinnych. Przeciwnie, to w∏a-
Ênie or´dzie chrzeÊcijaƒkie podkreÊla zawsze wielkoÊç i potrzeb´ wi´zów rodzinnych.
Jezus chcia∏ w pewien sposób uprzedziç czy wyjaÊniç podstawowà nauk´ o winnym
krzewie i o latoroÊlach, to jest o samym ˝yciu Bo˝ym, które rozwija si´ mi´dzy Chry-
stusem Odkupicielem i cz∏owiekiem odkupionym dzi´ki Jego „∏asce”. Pe∏niàc wol´ Bo-
˝à, jesteÊmy podniesieni do najwy˝szej godnoÊci za˝y∏oÊci z Nim. To by∏o sta∏ym
bodêcem dla waszego Êwi´tego Za∏o˝yciela, który w chwili Êmierci powiedzia∏ jeszcze:
„W ka˝dej rzeczy uwielbiam wol´ Bo˝à w moich konfrontacjach”, i na ten idea∏ wska-
zuje nam z ca∏à swojà powagà duchowà. Chodzi o odkrycie, jaka jest w rzeczywistoÊci
wola Najwy˝szego!

Mo˝na powiedzieç, ˝e pe∏niç wol´ Bo˝à znaczy przede wszystkim przyjàç or´dzie
Êwiat∏a i zbawienia g∏oszone przez Chrystusa, Odkupiciela cz∏owieka. Istotnie, je˝eli Bóg
zechcia∏ wejÊç w naszà histori´, przyjàwszy ludzkà natur´, to jest to pewnym dowodem,
˝e pragnie i chce byç poznany, mi∏owany i naÊladowany w swojej historycznej i kon-
kretnej obecnoÊci. A poniewa˝ Bóg jest „Prawdà” istotnà, objawiajàc si´ w historii za-
wsze zmiennej i pe∏nej kontrastów, musia∏ z koniecznoÊci, na mocy wewn´trznej logi-
ki prawdy, zagwarantowaç Objawienie i konsekwentne Odkupienie za poÊrednictwem
KoÊcio∏a, sk∏adajàcego si´ z ludzi, ale przez Niego samego w sposób szczególny wspie-
ranego, a˝eby prawda objawiona zosta∏a zachowana nieskazitelna i pewna wÊród udr´k
czasów. Âw. Jan Chrzciciel de la Salle doskonale rozumia∏ to pierwsze wymaganie wo-
li Bo˝ej, którym jest wiara w Chrystusa i w KoÊció∏. Pragnà∏ dlatego „Szkó∏ ChrzeÊci-
jaƒskich” dla wychowania i formacji dzieci i m∏odzie˝y na „spotkanie z Chrystusem”;
a w testamencie duchowym prosi∏ Boga o ∏ask´, aby rodzina przez niego za∏o˝ona „by-
∏a zawsze szczerze podporzàdkowana Papie˝owi i KoÊcio∏owi rzymskiemu”. Jest to na-
uka bardzo wa˝na tak˝e w naszej epoce, w której trzeba wychowywaç do odkrywania
i oceniania tego wszystkiego, co jest dobre w pràdach nowoczesnej myÊli, bez ust´po-
wania jednak˝e w tym, co dotyczy spuÊcizny „Prawdy”.

Razem z wiarà w Chrystusa, jest równie˝ wolà Bo˝à ˝ycie „∏aski”, to jest urzeczy-
wistnianie „prawa moralnego”, wyrazu w∏aÊnie woli Bo˝ej w odniesieniu do istoty ob-
darzonej rozumem i wolà, stworzonej na Jego obraz. Dzisiaj niestety próbuje si´ wy-
eliminowaç poczucie winy i rzeczywistoÊci grzechu. Wiemy natomiast, ̋ e „prawo mo-
ralne” istnieje i ˝e podstawowà troskà cz∏owieka musi byç szczera mi∏oÊç Boga wyra-
˝ajàca si´ w spe∏nianiu Jego ˝yczeƒ, które w rzeczywistoÊci tworzà potem jego auten-
tycznà szcz´ÊliwoÊç. Dlatego wolà Bo˝à jest ˝ycie w „∏asce”, z dala od grzechu, i po-
wrót do ∏aski przez ˝al i spowiedê sakramentalnà, gdyby ona zosta∏a utracona. To by-
∏o te˝ intencjà Êw. Jana Chrzciciela de la Salle w zak∏adaniu szkó∏ chrzeÊcijaƒskich: „Je-
steÊmy na tym Êwiecie jedynie po to, aby si´ zbawiç” — pisa∏ w swoich Rozwa˝aniach
nad g∏ównymi Êwi´tami w roku i wzywa∏ do modlitwy do NajÊwi´tszej Dziewicy o ∏a-
sk´, aby móc uniknàç z∏a.
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Wreszcie, wolà Bo˝à jest bez wàtpienia gorliwoÊç w mi∏oÊci. „Gdybym mi∏oÊci nie
mia∏ — pisa∏ Êw. Pawe∏ — sta∏bym si´ jak miedê brz´czàca albo cymba∏ brzmiàcy”. I
dalej: „Gdybym posiada∏ wszelkà wiar´, tak i˝bym góry przenosi∏, a mi∏oÊci bym nie
mia∏, by∏bym niczym” (1 Kor 13, 1-2). Powodowany tym ˝arliwym duchem mi∏oÊci Êw.
Jan Chrzciciel de la Salle pragnà∏ poÊwi´ciç si´ dzieciom najubo˝szym pod wzgl´dem
ekonomicznym, kulturalnym i duchowym, i uczy∏, aby pod skromnym i n´dznym ubio-
rem widzieç zawsze osob´ Chrystusa.

Âwi´ty Za∏o˝yciel w doskona∏y sposób interpretowa∏ wypowiedzi Jezusa. Zach´cam
was tak˝e do naÊladowania go, zawsze, na ka˝dym miejscu, z mi∏oÊcià, z gorliwoÊcià,
z wielkodusznoÊcià i radoÊcià.

3. Najdro˝si!
Dzisiaj, 21 listopada, w Êwi´to Ofiarowania Maryi w Êwiàtyni, spontanicznie nasu-

wa si´ zakoƒczenie tej homilii przypomnieniem nabo˝eƒstwa, jakie Êw. Jan Chrzciciel
de la Salle stale piel´gnowa∏ wobec NajÊwi´tszej Maryi i które przejawia si´ na ka˝dej
stronicy jego dzie∏ ascetycznych i pedagogicznych. Mówi∏ wyraênie: „Je˝eli b´dziemy
mieli prawdziwe nabo˝eƒstwo do NajÊwi´tszej Dziewicy, niczego nie b´dzie mog∏o nam
zabraknàç, co b´dzie potrzebne do naszego zbawienia” (Rozwa˝ania nad g∏ównymi
Êwi´tami w roku) i k∏ad∏ nacisk szczególnie na codzienne odmawianie ró˝aƒca; pragnà∏,
a˝eby dzieƒ koƒczy∏ si´ modlitwà Maria, Mater gratiae, którà on sam jako ostatnià od-
mówi∏ na ∏o˝u Êmierci.

Âw. Jan Chrzciciel de la Salle niech wam b´dzie przyk∏adem i przewodnikiem
w gorliwoÊci w pe∏nieniu woli Bo˝ej i w wysi∏kach dla zdobycia czu∏ego i autentycz-
nego nabo˝eƒstwa do Matki Bo˝ej, która nie omieszka uprosiç wam wytrwania w mi-
∏oÊci Chrystusa i braci.

(Po francusku). Pragn´ dorzuciç s∏owo w j´zyku waszego Za∏o˝yciela, który to j´-
zyk jest macierzystà mowà niektórych spoÊród was. Wszyscy, nauczyciele i uczniowie,
pok∏adajcie zaufanie w nauce wiary, dobra, ofiarnoÊci, które drzemià w sercach m∏odzie-
˝y, ale trzeba je obudziç, wzmocniç i rozwinàç — stosownie, do wymagaƒ mi∏oÊci Je-
zusa Chrystusa — „nie jako naczynia, które si´ nape∏nia, ale jako dusze, które si´ for-
muje”. Jest to wyra˝enie Jana Chrzciciela de la Salle. Niech ten wielki Âwi´ty oÊwieca
wasze drogi ˝ycia, niech wzbudza nowe powo∏ania, aby przez was KoÊció∏ móg∏ kon-
tynuowaç swojà misj´ wychowawczà.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. IV, cz. 2, Poznaƒ 1989, s. 309-312.



Bàdêcie wzorem waszej konsekracji
dla m∏odzie˝y, do której si´ zwracacie

DO CÓREK MARYI WSPOMO˚YCIELKI, 12 GRUDNIA 1981,

Najdro˝sze Siostry!

Dzi´kujàc nowej Matce Generalnej za pi´kne s∏owa, które w imieniu wszystkich ze-
chcia∏a do mnie skierowaç, pozdrawiam ka˝dà z was przyby∏ych w celu z∏o˝enia wizy-
ty Zast´pcy Chrystusa, z okazji XVII Kapitu∏y Generalnej, wa˝nego etapu dla ˝ycia wa-
szego Instytutu. Jej owocem majà byç istotnie nowe Ustawy, które po zatwierdzeniu
przez w∏adze koÊcielne b´dà dla was bezpiecznym ukierunkowaniem dla urzeczywist-
nienia waszych idea∏ów zakonnych w tym stowarzyszeniu otwartym na trzecie tysiàc-
lecie chrzeÊcijaƒstwa.

1. Od czasów wspólnoty w Mornese, od bohaterskich i obiecujàcych poczàtków Insty-
tutu Córek Maryi Wspomo˝ycielki, zosta∏a przebyta d∏uga droga, naznaczona doÊwiad-
czeniami i ofiarami, ale tak˝e ukoronowana pocieszajàcymi i cennymi owocami dla wa-
szej Rodziny i dla ca∏ego KoÊcio∏a, za które pragniemy byç z g∏´bi ducha wdzi´czni Pa-
nu. Oko∏o 200 Córek Maryi Wspomo˝ycielki pozostawi∏a Êwi´ta Maria Dominika
Mazzarello w chwili swojej Êmierci, której setnà rocznic´ obchodzi si´ w tym roku, te-
raz jest ponad 17 000, rozproszonych w 62 krajach na wszystkich kontynentach, a iloÊç
domów, w ciàgu wieku, z 26 dosz∏a do prawie 1500.

Jako dowód faktów brzmià dzisiaj prorocze s∏owa ówczesnego biskupa z Acqui,
monsignora G. Sciandra, obecnego w czasie obrz´du pierwszej profesji 1 sierpnia 1872
roku: „Wiele okolicznoÊci wskazuje na specjalnà OpatrznoÊç Pana w odniesieniu do te-
go nowego Instytutu”. Dzisiaj rozwijacie swoje apostolstwo dla m∏odzie˝y na wszyst-
kich odcinkach formacji, w zakresie i stopniu szkó∏, tak˝e na poziomie uniwersyteckim,
jak równie˝ na polu misyjnym, zawsze zgodnie z celem i charyzmatem dzie∏a. Wobec
tak z∏o˝onej ca∏oÊci prac, podejmowanych z impulsu Don Bosco i uleg∏ej wiernoÊci
dziewczyny pokornej pochodzeniem i ubogiej pod wzgl´dem kultury, ale bogatej Du-
chem Âwi´tym, jak z jednej strony naturalnà rzeczà jest stwierdziç, ˝e w tak wielkim
wzroÊcie widoczny jest palec Bo˝y, tak z drugiej strony stawia to wymaganie waszej od-
powiedzialnoÊci w kontaktach z dzisiejszà m∏odzie˝à, z jej problemami i jej nadzieja-
mi. Innymi s∏owy, jesteÊcie powo∏ane do zapewnienia ciàg∏oÊci waszej misji, skierowa-
nej do wciàgni´cia tak˝e córek tego pokolenia w cudownà przygod´ ˝ycia wed∏ug
Ewangelii, misji, która wymaga od was ducha pe∏nego radoÊci.
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2. Ta radoÊç jest jednà z charakterystycznych cech salezjaƒskiego charyzmatu pedago-
gicznego przyswojonego ca∏kowicie od matki Marii Dominiki, z absolutnà wiernoÊcià
i osobistà intuicjà. Ona istotnie stale troszczy∏a si´ o radoÊç swoich córek, jak gdyby ona
by∏a zasadniczym dowodem ich Êwi´toÊci i mia∏a zwyczaj pytaç cz´sto ka˝dà:,,JesteÊ
radosna?” Chodzi o t´ radoÊç, którà Jezus obieca∏ swoim i zawsze polecanà przez Êw.
Paw∏a (por. Flp 3, 1; 4, 4), który jà wymieni∏ jako jeden z pierwszych owoców Ducha:
,,Owocem zaÊ Ducha jest: mi∏oÊç, radoÊç...” (Ga 6, 22).

Taka radosna postawa ma swoje korzenie przede wszystkim w g∏´bokim zmyÊle wia-
ry, w której panuje i zawsze przewa˝a obecnoÊç Pana jako Tego, który mi∏uje i zbawia,
jako Ojca, który w swojej OpatrznoÊci troszczy si´ o ka˝dà naszà rzecz. Je˝eli nie po-
g∏´bimy takiego kontaktu wewn´trznego z Ojcem Niebieskim, który nas chroni od
wszelkich naszych l´ków, wàtpliwoÊci i zmartwieƒ, i który pozwala nam je przezwy-
ci´˝yç, pró˝no jest myÊleç o radoÊci serca, a tym mniej staraç si´ jà okazywaç. Wyni-
kiem tego by∏aby postawa wymuszona i nie przekonywajàca.

Z g∏´bokiego kontaktu z Bogiem, ze zdecydowanego ducha wiary, który konkret-
ny wyraz znajduje w s∏abej zgodzie z KoÊcio∏em i jego Magisterium, czerpaç b´dzie-
cie g∏´bokie uzasadnienie waszej salezjaƒskiej radoÊci, a tak˝e zdolnoÊç rozpoznawa-
nia sytuacji, a nade wszystko serc m∏odzie˝y, rozpoznawania inteligentnego i nadprzy-
rodzonego, które nieomylnie okreÊla∏o wychowawcze pos∏ugiwanie Don Bosco i mat-
ki Marii Dominiki.

3. W odniesieniu do tego pos∏ugiwania chcia∏bym teraz zatrzymaç si´ chwil´ na dobrze
znanym salezjaƒskim systemie prewencyjnym, zawartym w trójmianie: ,,Rozum — re-
ligia — mi∏oÊç”. Poszanowanie wymagaƒ rozumu i religii — to jest ufna postawa wo-
bec naturalnych i nadprzyrodzonych wartoÊci osoby — jest bez wàtpienia podstawowe
w zakresie wychowania. Jednak˝e, z powodu ograniczonego czasu, dorzuc´ tylko s∏o-
wo w odniesieniu do trzeciej cechy systemu prewencyjnego, to jest mi∏oÊci, albo, aby
to wyraziç s∏owami Don Bosco:,,serdecznoÊci’’.

Jest ona dla niego nie tylko g∏ównym punktem jego metody wychowawczej, ale mo˝-
na powiedzieç, ˝e jest jej zasadà inspirujàcà. Jako odbicie i udzia∏ w ojcostwie Boga,
salezjaƒska ,,serdecznoÊç ma swoje êród∏o w samym Sercu Chrystusa, a w NajÊwi´tszej
Maryi Pannie inspirujàcy wzór. Jest ona p∏omiennà gorliwoÊcià o integralne zbawienie
m∏odych ludzi; jest troskà partnerskà w najwy˝szym stopniu szanujàcà osob´; jest po-
t´gà afektywnà zdolnà do pozyskania serc, co — wed∏ug ducha salezjaƒskiego — ma
decydujàcà wartoÊç, w procesie wychowawczym.

Kiedy wprowadza si´ w ˝ycie wymagania ,,serdecznoÊci”, natychmiast pojawia
si´ podstawowy szacunek w odniesieniu do talentów m∏odzie˝y, to jest do darów i ukie-
runkowania Pana w odniesieniu do niej. Jest to podstawa g∏´bokiego poszanowania dzia-
∏ania Boga i mocnej wiary w Niego.

Ten ufny szacunek doprowadzi niechybnie do drugiego bardzo wa˝nego etapu, to
jest do tego, ˝e b´dziecie lubiane. A˝eby wasza troska o m∏odych ludzi pozyska∏a ich
serca, koniecznà rzeczà jest sprawiç, aby was przyj´li, okazaç si´ odwa˝nie tym, czym
jesteÊmy i jako takich, ˝eby nas przyj´li. Je˝eli nie jest zapewnione takie pozyskanie,
wszelka gorliwoÊç w kontaktach z m∏odzie˝à nara˝ona jest na to, ze pozostanie bez skut-
ku, bez po˝àdanych owoców, poniewa˝ nie dojdzie si´ nigdy do nast´pnego etapu, to
jest do tego, aby s∏uchali i byli pos∏uszni.
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Koniecznà dlatego jest rzeczà wykazaç si´ w jasnej zgodnoÊci z w∏asnym Êwiadec-
twem w odniesieniu do wszystkich tych wartoÊci, w które si´ wierzy i w których chce
si´ uczestniczyç. Jest to obowiàzek, którego nie mo˝na pominàç; nic wa˝nego nie
przejdzie od nas do m∏odzie˝y, nic trwa∏ego nie b´dziemy mogli jej „przekazaç”, je˝e-
li nie zatroszczymy si´ o to, aby byç konsekwentnymi w naszej konsekracji. W tym
wzgl´dzie chcia∏bym zwróciç waszà uwag´ na znaczenie Êwiadectwa tak˝e zewn´trz-
nego, który obejmuje s∏owa, postawy i sam ubiór, jako znak misji i przynale˝noÊci.

Dziewczyna potrzebuje wzorów, które by zapanowa∏y tak˝e nad jej wra˝liwoÊcià
i tak uczyni∏y jà sk∏onnà — jak wy˝ej wspomnia∏em — do s∏uchania i do pos∏uszeƒ-
stwa. Jest to potrzeba g∏´boka, tak˝e jeÊli nie jest wyznana i jest odsuwana, naszej m∏o-
dzie˝y: skierowana ku formacji wymagajàcej z pomocà ufnoÊci jak ukazujà jej ˝ycio-
we idea∏y.

Inne refleksje, które mog∏yby wyp∏ywaç z pog∏´bienia tego tematu, powierzam
waszej wnikliwej intuicji, proszàc NajÊwi´tszà Maryj´ Wspomo˝ycielk´, przez was tak
bardzo mi∏owanà, aby podsuwa∏a je wam i utwierdza∏a je w waszych sercach. Jej po-
wierzam ca∏à waszà rodzin´, zamierzonà przez Don Bosco jako „˝ywy pomnik mi∏o-
Êci maryjnej”, i prosz´ Jà, aby wspiera∏a was w ka˝dej chwili waszego wzrostu na dro-
gach Êwiata.

Jako r´kojmi tych goràcych ˝yczeƒ udzielam wam z serca mojego B∏ogos∏awieƒ-
stwa Apostolskiego.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. IV, cz. 2, Poznaƒ1989, s. 416-418.



Szko∏a katolicka miejscem integralnej formacji
m∏odego cz∏owieka

DO UCZESTNIKÓW XXXV ZEBRANIA FEDERACJI INSTYTUTÓW
DZIA¸ALNOÂCI WYCHOWAWCZEJ, 28 GRUDNIA 1981, 

Najdro˝si Bracia i Siostry!

Mi∏o mi przyjàç w dniu dzisiejszym was, kierowników i przedstawicieli Federacji
Instytutów Dzia∏alnoÊci Wychowawczej, zgromadzonych w Rzymie na doroczne zebra-
nie generalne, na którym postanowiliÊcie rozwa˝yç temat: „Szko∏a katolicka w s∏u˝bie
KoÊcio∏a lokalnego i terytorium”.

1. Wyra˝am wam swojà wdzi´cznoÊç za waszà wizyt´, która Êwiadczy o waszej synow-
skiej uleg∏oÊci wobec magisterium KoÊcio∏a, od którego wasze szko∏y otrzymujà inspi-
racj´ i poparcie. Poniewa˝ mam do dyspozycji niewiele czasu, nie zamierzam wchodziç
w specyficzne meritum treÊci zaproponowanej dla waszych rozwa˝aƒ, lecz pragn´ po
prostu wyraziç wam uznanie, pochwa∏´ i zach´t´ do zaanga˝owania, jakie wk∏adacie
w promocj´ spo∏ecznà i duchowà Êrodowiska tak delikatnego, jakim jest szko∏a. Czuj´
si´ do tego pobudzony przez milczàcà, a bardzo skutecznà lekcj´, która w tych Êwi´tych
dniach czasu Bo˝ego Narodzenia p∏ynie ze ˝∏óbka betlejemskiego. To Dzieciàtko, któ-
re otwiera ramiona do uÊcisku, które przysz∏o, aby zbawiç ludzkoÊç ca∏à, to MàdroÊç Oj-
ca obleczona w pokornà natur´ ludzkà. Ale z tego ˝∏óbka wyp∏ywa dla nas nauka i upo-
mnienie, abyÊmy w Tym, który b´dàc Bogiem, sta∏ si´ maleƒkim i s∏abym, kochali i sza-
nowali niemowl´ta, dzieci i m∏odzie˝, widzàc w nich godnoÊç ich nieÊmiertelnej duszy
i odblask oblicza Bo˝ego.

2. Jaka˝ to inspiracja dla was, którzy to powo∏anie czynicie racjà istnienia waszego ˝y-
cia! Szko∏a katolicka czerpie z tak wznios∏ej myÊli, jaka wyp∏ywa z tajemnicy Narodze-
nia swój idea∏ wychowawczy i swojà moc dzia∏ania. Dlatego nie pomija ˝adnego z ele-
mentów, które wspó∏dzia∏ajà w kszta∏towaniu integralnej osobowoÊci chrzeÊcijanina. Po-
dwójny cel waszego zjazdu, to jest ukazanie szkole w∏oskiej potrzeby oddania si´ na
s∏u˝b´ spo∏ecznoÊci koÊcielnej i cywilnej, ju˝ sam przez si´ jest znamienny ze wzgl´-
du na znaczenie, jakie przyznajecie dwom istotnym wymiarom w ˝yciu cz∏owieka. Ale
˝eby w pe∏ni osiàgnàç te cele, trzeba stworzyç szko∏´ katolickà, która by w ∏onie wspól-
noty lokalnej umia∏a byç rzeczywistym miejscem integralnej formacji osoby przy po-
mocy wypracowania i przyswojenia kultury ludzkiej w jej ró˝nych formach i wyrazach;
miejscem kszta∏cenia do wolnoÊci i do odpowiedzialnoÊci, do smaku pi´kna i do twór-
czoÊci artystycznej, do otwarcia wobec innych i wobec spo∏ecznoÊci.
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Ale szko∏a katolicka nie mo˝e ograniczaç si´ tylko do tego: u podstaw wizji ̋ ycia win-
na umieÊciç Jezusa Chrystusa i Jego or´dzie zbawienia. W ten sposób, bez wypierania
si´ swojej natury szko∏y przeznaczonej dla przekazywania wszelkiej wiedzy, osiàga ten
cel w chrzeÊcijaƒskiej wizji rzeczywistoÊci, za pomocà której kultura otrzymuje swoje
uprzywilejowane miejsce w integralnym powo∏aniu cz∏owieka. B´dzie szko∏à, która po-
trafi doprowadziç do dojrza∏oÊci uzdolnienia tkwiàce w ka˝dym m∏odym cz∏owieku
i w Êwietle ró˝nych sytuacji rodzinnych, moralnych i spo∏ecznych, umie przygotowaç go
do podejmowania dobrych decyzji. Szko∏à, która podaje przejrzyÊcie i bez sztucznoÊci
wartoÊci znajdujàce wyraz w Ewangelii i w sta∏ej nauce KoÊcio∏a.

3. A˝eby w pe∏ni odpowiadaç tym wymaganiom, szko∏a katolicka b´dzie musia∏a stwo-
rzyç, na polu koÊcielnym, sta∏e kontakty z diecezjà, w∏àczajàc si´ ze swoim wk∏adem
w plan duszpasterski. Biskupi ze swej strony b´dà dzia∏aç w taki sposób, aby przedsta-
wiciele szko∏y katolickiej byli w∏àczeni do ró˝nych rad diecezjalnych, aby mogli uczest-
niczyç w wypracowaniu planów duszpasterskich. Na polu cywilnym, szko∏a katolicka
zaanga˝uje si´ dla utrzymania swojej obecnoÊci jako wk∏adu do „pluralizmu instytucjo-
nalnego”; tylko obecnoÊç wi´kszej liczby szkó∏ b´dzie mog∏a pozwoliç rodzicom na wol-
ny wybór szko∏y dla swoich dzieci.

Wasze zaanga˝owanie winno tak˝e dà˝yç do w∏àczenia rodziców i nauczycieli
Êwieckich zarówno w wypracowanie projektu wychowawczego szko∏y, jak i w zorga-
nizowanie jej zarzàdu. Jak powiedzia∏em w niedawnej adhortacji apostolskiej Familia-
ris consortio: „Paƒstwo i KoÊció∏ majà obowiàzek s∏u˝enia rodzinom wszelkimi mo˝-
liwymi formami pomocy, aby rodziny mog∏y prawid∏owo wype∏niaç swoje zadania wy-
chowawcze. W tym celu zarówno KoÊció∏ jak i paƒstwo winny tworzyç i popieraç te in-
stytucje i takà dzia∏alnoÊç, których s∏usznie domagajà si´ rodziny. A zatem ci wszyscy,
którzy w spo∏eczeƒstwie stojà na czele szkolnictwa, nie powinni nigdy zapominaç, ˝e
rodzice zostali ustanowieni przez samego Boga pierwszymi i g∏ównymi wychowawca-
mi dzieci, i ˝e ich prawo jest niezbywalne”1.

4. Drodzy bracia i siostry, dzia∏ajcie w dalszym ciàgu gorliwie i z odwagà, zgodnie z na-
ukà KoÊcio∏a. Nie zniech´cajcie si´ wobec ró˝nego rodzaju nieuniknionych trudnoÊci.
Bàdêcie coraz bardziej Êwiadomi tego, ˝e wÊród zawodów godnych zaanga˝owania eg-
zystencji ludzkiej waszemu przys∏uguje miejsce pierwszorz´dne, w∏aÊnie ze wzgl´du na
stosunek, jaki ustala si´ wobec m∏odzie˝y, która wzoruje si´ na waszym bogactwie na-
ukowym, a nade wszystko na waszej postawie moralnej i duchowej. RzeczywiÊcie na-
uczyciel, je˝eli jest wierny swojej misji, jest prawdziwym dobroczyƒcà ludzkoÊci, jak
jest nim ojciec. Sprawdza si´ to nade wszystko w odniesieniu do tego, kto ze szko∏y czy-
ni czas praktyki chrzeÊcijaƒskiej; kto wÊród ró˝norodnych celów dydaktycznych i pe-
dagogicznych umie dowartoÊciowaç cel religijny i uczyniç swoim s∏owa Êw. Paw∏a: „Ja
to w∏aÊnie przez Ewangeli´ zrodzi∏em was” (Kor 4, 15).

Z tymi uczuciami powierzam waszà prac´ opiece NajÊwi´tszej Dziewicy, Stolicy
MàdroÊci i udzielam wam z g∏´bi serca b∏ogos∏awieƒstwa apostolskiego.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. IV, cz. 2, Poznaƒ 1989, s. 554-556.

1 Jan Pawe∏ II, Familiaris consortio, 40.




