
Przysz∏oÊç gaboƒskiego spo∏eczeƒstwa

LIBREVILLE – DO M¸ODZIE˚Y, STUDENTÓW, 
ROBOTNIKÓW GABONU, 18 LUTEGO 1982, 

Drodzy Przyjaciele, Synowie i Córki Gabonu!

Dzi´kuj´ wam bardzo za tak licznà i ˝arliwà obecnoÊç, a tak˝e za wszystkie wyra-
zy uczuç, które wypowiedzieliÊcie za poÊrednictwem waszych przedstawicieli. Repre-
zentujecie zasadnicze dzia∏y ˝ycia narodowego, charakteryzujàce si´ u was — jak
zresztà w wi´kszoÊci krajów afrykaƒskich znajdujàcych si´ na drodze przemian ekono-
micznych i kulturowych — niewàtpliwymi osiàgni´ciami i ciàg∏ymi trudnoÊciami, na-
dziejà i ryzykiem. W tym w∏aÊnie kontekÊcie chcia∏bym wam pomóc, byÊcie sprostali
waszym osobistym i zbiorowym zadaniom. Wiem, i˝ wi´kszoÊç poÊród was to cz∏on-
kowie KoÊcio∏a katolickiego, ale ˝ywi´ zarazem g∏´boki szacunek dla tych wszystkich,
którym — aczkolwiek nie podzielajà wiary chrzeÊcijaƒskiej — le˝y na sercu, bez ˝ad-
nych oznak dyskryminacji, sprawa s∏u˝by rodakom. Jest moim goràcym pragnieniem,
by to spotkanie przyjaêni i refleksji pozostawi∏o jasne wspomnienia, pobudzajàce do wy-
pe∏niania spoczywajàcych na nas zadaƒ. A moje zadania — pozwólcie, ˝e to podkreÊl´
— nie sà wcale l˝ejsze.

1. Nie trzymajcie si´ jakiegoÊ porzàdku pierwszeƒstwa — bowiem wszyscy macie
równe prawo do mego szacunku i przyjaêni — zwróc´ si´ najpierw do przedstawicieli
Êwiata kadr kierowniczych i wolnych zawodów. Te ró˝norakie i uzupe∏niajàce si´ za-
wody stawiajà was na s∏u˝bie waszemu krajowi. Ka˝dy z was posiada dzisiaj klucz do
rozwoju Gabonu, a wszyscy razem ponosicie odpowiedzialnoÊç za jakoÊç tego rozwo-
ju. KoÊció∏, jak dobrze wiecie, nie patrzy niech´tnym okiem na rozwój spo∏eczeƒstw.
Cierpi on, widzàc jeszcze zbyt wiele narodów zacofanych lub podporzàdkowanych
jawnym celom oddzia∏ywania ideologicznego bàdê ekonomicznego wyzysku. W s∏yn-
nej encyklice, która do dzisiaj zachowuje ca∏à swojà wartoÊç, KoÊció∏, g∏osem Paw∏a VI,
obwieszcza, ˝e „rozwój nie zmierza jedynie do wzrostu ekonomicznego. Je˝eli ma byç
autentyczny, musi byç integralny, to znaczy podnosiç ka˝dego i ca∏ego cz∏owieka”1. W
Gabonie, który znajduje si´ w fazie pe∏nego rozwoju, problemem jest nie tylko zapew-
nienie ciàg∏oÊci tego procesu, ale tak˝e jego kontroli i opanowania. Wierz´, i˝ mówiàc
w ten sposób, wychodz´ naprzeciw waszemu zatroskaniu o to, jakiego rodzaju b´dzie
spo∏eczeƒstwo, które powstaje w waszych rosnàcych miastach i w wyludniajàcych si´

1 Por. Pawe∏ VI, Populorum progressio, 14
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wioskach. Nie wystarczy tutaj wyra˝anie niepokoju czy ubolewania. Przyszed∏ czas, aby-
Êcie skoncentrowali swe wysi∏ki dla obrony i rozwijania podstawowych wartoÊci etycz-
nych, bez których równowaga i dobrobyt danego narodu skazane sà na bli˝sze lub dal-
sze niepowodzenie. Historia staro˝ytna, jak i wspó∏czesna, dajà tego jasne dowody. Otó˝,
te podstawowe i trwa∏e wartoÊci nazywajà si´: Êwi´ty szacunek dla ˝ycia, nienaruszal-
na godnoÊç osoby, wolnoÊç myÊli, sumienia i religii, sprawiedliwy podzia∏ dóbr, poczu-
cie zaanga˝owania i ÊwiadomoÊç zawodowa, braterstwo i solidarnoÊç grup spo∏ecznych
i narodów. WartoÊci te, obecne i ukryte w sumieniu jednostek i ludów, winny byç za-
wsze i wsz´dzie rozbudzane, wyra˝ane na nowo i lepiej prze˝ywane. Zresztà nowe po-
kolenia zaczynajà odczuwaç pustk´, a nawet absurdalnoÊç cywilizacji, która ogranicza-
∏aby si´ do smutnego raju produkcji i konsumpcji. Ten dzwon na alarm jest opatrzno-
Êciowy.

M´˝czyêni i kobiety, którzy pe∏nicie odpowiedzialne funkcje w rzàdzie i administra-
cji, w ekonomii i przemyÊle, w sàdownictwie i wymiarze sprawiedliwoÊci, w Êwiecie
medycyny i nauczania, zw∏aszcza wy, chrzeÊcijanie, którzy otrzymaliÊcie na poczàtku
˝ycia cenne pouczenia wiary o wartoÊci cz∏owieka stworzonego na obraz Bo˝y oraz
o sensie ca∏ej historii indywidualnej i zbiorowej, b´dàcej wspó∏stwarzaniem Êwiata
z Bogiem: dajcie wasz wk∏ad w dzie∏o wznoszenia w sposób prawdziwie ludzki i soli-
darny nowego spo∏eczeƒstwa gaboƒskiego! ˚ycz´ wam tak˝e, abyÊcie organizowali
okresowe spotkania przyjaêni i refleksji wokó∏ kompetentnych osób, o inspiracji, jeÊli
nie chrzeÊcijaƒskiej, to przynajmniej duchowej, w celu pog∏´bienia waszych przekonaƒ
i pokierowania waszà dzia∏alnoÊcià.

2. Te moje ostatnie uwagi mog∏yby znaleêç oddêwi´k u obecnych tutaj cz∏onków Uni-
wersytetu Paƒstwowego i wÊród jego studentów. Pragn´ zatem do nich skierowaç teraz
s∏owa szczególnej zach´ty.

ObecnoÊç waszej delegacji przypomina mi owe szcz´Êliwe dni, gdy by∏em kapela-
nem studentów i kierownikiem kadry etyki na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie
i profesorem teologii moralnej w Krakowie. Prze˝ywa∏em wi´c problemy analogiczne
do waszych. Dlatego z ca∏kowitym szacunkiem do waszych przekonaƒ, chcia∏bym po-
dzieliç si´ niektórymi spoÊród moich doÊwiadczeƒ. ˚aden kraj nie mo˝e rozwijaç si´ bez
uniwersytetu. ˚ycz´ dobrej waszemu, drogi z ca∏à pewnoÊcià obiecujàcej. Jednak˝e ka˝-
dy uniwersytet godny tego miana winien oddaç si´ temu, co zawsze i wsz´dzie stano-
wi istot´ jego pos∏annictwa, czyli nauczaniu, a nie indoktrynacji, ukazywaniu prawdy,
a nie jej przemilczaniu, popieraniu w wolnej konfrontacji idei, a nie ust´powaniu wo-
bec nacisku ideologii. W∏aÊnie w ten sposób uniwersytety zdobywajà sobie szacunek
w paƒstwach i narodach, które je utrzymujà. Czy wolno mi wyraziç jeszcze jedno g∏´-
bokie przekonanie? Otó˝ cel studiów nie mo˝e ograniczaç si´ do zdobywania wiadomo-
Êci, do otrzymywania dyplomów, do osiàgania op∏acalnych stanowisk. JeÊli cel ten nie
ma byç zaprzepaszczony, studia winny prowadziç studenta do ca∏kowitej dojrza∏oÊci du-
cha i sumienia, to znaczy winny uczyniç zeƒ autentycznego i rozmi∏owanego poszuki-
wacza prawdy o cz∏owieku, o jego prawdziwych problemach, szukajàcego odpowiedzi
na „dlaczego” i „jak” ludzkiej egzystencji. W∏aÊnie owo wzrastanie w prawdzie owo doj-
rzewanie najbardziej wewn´trznych przestrzeni cz∏owieka najpewniej umo˝liwia pod-
j´cie odpowiedzialnych zadaƒ, które stawia dziÊ przed nami s∏u˝ba dobru wspólnemu.
Wierz´ g∏´boko, ˝e jest to ten rodzaj cz∏owieka, którego spo∏eczeƒstwa najbardziej po-
trzebujà — tak w Afryce, jak i gdzie indziej — oraz ˝e zaszczytem i odpowiedzialno-
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Êcià uniwersytetu jest, i˝ mo˝e przyczyniaç si´ do jego uformowania. Tego rodzaju lu-
dzie wznoszà swojà cegie∏k´, jeÊli nie ca∏e kamienie, do budowy gmachu kultury wa-
szego kraju; kultury, która, jak chcecie, ma byç autentycznie afrykaƒska, otwarta, spo-
ista, integralna, czyli taka, przez którà cz∏owiek staje si´ bardziej cz∏owiekiem, bardziej
„jest”, bardziej wst´puje na poziom „bytu”. Ten w∏aÊnie temat mia∏em okazj´ przedsta-
wiç 2 czerwca 1980 roku z trybuny UNESCO podczas wizyty we Francji. Drodzy pro-
fesorowie i studenci, moje najlepsze ̋ yczenia towarzyszà wam w wype∏nianiu godnych
szacunku zadaƒ!

Pozwólcie mi tak˝e pozdrowiç w sposób szczególny i skierowaç s∏owa otuchy do
kierowników, profesorów i uczniów szkolnictwa katolickiego. Znaczne sà osiàgni´cia
dzie∏a edukacji, prowadzonego przez liczne zgromadzenia zakonne od stu z górà lat na
ziemi gaboƒskiej. Wszyscy tutaj jesteÊcie doskonale zgodni, co do tego historycznego
faktu, tak i˝ widz´ waszà gotowoÊç do wyra˝ania aplauzu dla tych pe∏nych zas∏ug, obec-
nych i dawnych wychowawców...

Za przyk∏adem moich poprzedników, a w szczególnoÊci Paw∏a VI, cz´sto przypo-
mina∏em w sposób niedwuznaczny, ˝e problem nauczania by∏ zawsze zwiàzany z po-
s∏annictwem KoÊcio∏a. To KoÊció∏ od czasów Êredniowiecza, a i póêniej, powo∏ywa∏ do
istnienia uniwersytety we wszystkich zakàtkach Europy. Poczàwszy od XVI stulecia roz-
wija∏ szko∏y i kolegia jako dzie∏o pos∏ugi zwiàzane z jego misjà. Tak˝e i dzisiaj le˝y mu
na sercu niesienie owego wk∏adu tam, gdzie jego dzia∏alnoÊç jest po˝àdana i respekto-
wana. Jest te˝ prawdà, ˝e nie mo˝na podwa˝aç fundamentalnego prawa rodziny do wy-
chowywania dzieci w szko∏ach, które odpowiadajà jej koncepcji ˝ycia i Êwiata. Tu
i ówdzie zdarza si´ czasem, ˝e podwa˝a si´ wspó∏istnienie szkolnictwa wyznaniowego
i paƒstwowego. Mamy nadzieje, ˝e màdroÊç rzàdzàcych, zatroskanych o prawdziwà de-
mokracj´, b´dzie nadal triumfowaç nad mira˝ami ujednolicenia, które równie dobrze mo-
˝e staç si´ zubo˝eniem. Wszyscy ˝yczymy sobie, by dosz∏o do dialogu i wspó∏pracy mi´-
dzy tymi dwoma instytucjami, które bez utraty specyficznej dla siebie, w∏asnej to˝sa-
moÊci, mogà doskonale si´ uzupe∏niaç. Tak˝e i tutaj nie wolno przenosiç na wspó∏cze-
snà m∏odzie˝ kryzysów i sporów, które stojà w sprzecznoÊci z jej zadziwiajàcà zdolno-
Êcià do braterstwa i przyswajania tego, co nowe. ˚ycz´ wam goràco, by wasze szko∏y
i kolegia by∏y miejscom solidnej formacji ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej.

3. Moje najserdeczniejsze pozdrowienia kieruj´ teraz ku wam wszystkim, którzy pra-
cujecie w fabrykach, w górnictwie, leÊnictwie czy na roli. Wielu z was, przyby∏ych tu-
taj, pochodzi z Port-Gentil, Moandy, Bakumby, Mounany i ze wszystkich okr´gów Ga-
bonu. Wielu innych, którzy nie mogli przyjÊç, s∏yszy nas i widzi dzi´ki Êrodkom spo-
∏ecznego przekazu. Ich tak˝e serdecznie pozdrawiam.

Za ka˝dym razem, gdy spotykam robotników fizycznych, nie mog´ powstrzymaç
si´ od zwierzenia, ̋ e wielkà ∏askà, której dozna∏em w ˝yciu by∏a prawie czteroletnia pra-
ca w kamienio∏omach i w fabryce. Min´∏o czterdzieÊci lat od tamtych czasów, a pami´-
tam to tak, jakby by∏o wczoraj. Owo doÊwiadczenie ˝ycia robotniczego, jego wszyst-
kich aspektów pozytywnych i ca∏ej n´dzy, jak równie˝, ju˝ na innym planie, okrucieƒ-
stwa deportacji polskich rodaków do obozów Êmierci, pozostawi∏o g∏´boki Êlad w mo-
im ̋ yciu. Od tamtego czasu tajemnica cz∏owieka wesz∏a w pole moich refleksji i poczu-
∏em si´ nieodparcie zobowiàzany do tego, a˝eby broniç godnoÊci ka˝dego cz∏owieka.
W tej dzia∏alnoÊci wspiera mnie misterium Chrystusa — Tego, który jest zarazem na-
szym Bogiem i Bratem, by nas zbawiç. Dlatego, na poczàtku mojego pos∏ugiwania na
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rzymskiej stolicy Aposto∏a Piotra, w encyklice Redemptor hominis pragnà∏em ukazaç
chrzeÊcijanom i wszystkim ludziom dobrej woli ca∏e oblicze cz∏owieka, tak cz´sto
zniekszta∏cane przez humanizmy redukcyjne. W imi´ KoÊcio∏a, wiernego swojemu
Za∏o˝ycielowi, wy∏o˝y∏em prawd´ o cz∏owieku, przywracajàc istotny wymiar w∏aÊci-
wego mu sposobu istnienia: jego poszukiwanie nieskoƒczonoÊci, jego otwarcie na Ab-
solut, jego tajemnicze cià˝enie w kierunku Chrystusa Odkupiciela, który objawia cz∏o-
wiekowi pe∏ni´ cz∏owieka. Cz∏owiek-Bóg jest, ˝e si´ tak wyra˝´, zwierciad∏em, w któ-
rym ka˝dy cz∏owiek mo˝e odnaleêç znamiona swojej godnoÊci, wartoÊç swoich czynów,
g∏´boki sens ˝ycia2. Dlatego w∏aÊnie w najnowszym dokumencie, idàc za przyk∏adem
wielkich Papie˝y, którzy podejmowali problem pracy we wspó∏czesnych spo∏eczeƒ-
stwach zindustrializowanych, próbowa∏em przynieÊç Êwiatu pracy — poniewa˝ godnoÊç
i prawa robotników sà, niestety, cz´sto wydawane na ∏up imperatywów post´pu ekono-
micznego — Êwiat∏o i wsparcie Chrystusa i jego KoÊcio∏a. Mówi´ o encyklice Labo-
rem exercens.

Nie tracàc z pola widzenia niesprawiedliwoÊci, która dotyka robotników, pragnà∏em
im przypomnieç, ˝e istnieje „dobra nowina”, „ewangelia pracy”, a mianowicie, ˝e po-
wo∏aniem cz∏owieka jest czynienie sobie ziemi poddanà i w ten sposób realizowanie w∏a-
snego cz∏owieczeƒstwa. Nie przestaniemy nigdy podziwiaç — na przestrzeni wieków
i kontynentów — owych, skromnych bàdê ogromnych, dzie∏ ludzi twórczych, odwa˝-
nych, pe∏nych pasji dla swego dzie∏a i pragnienia dzielenia si´ owocem w∏asnej pracy.

WinniÊmy wspólnie dostrzec inny jeszcze, zadziwiajàcy aspekt tej „ewangelii pra-
cy”. Jest nim tajemnicza wartoÊç uczestnictwa w dziele odkupieƒczym Chrystusa, po-
przez ciche ofiarowanie trudów zwiàzanych z pracà. Wierzàcy robotnik, z∏àczony w du-
chu z Chrystusem Odkupicielem, osiàga przez Niego i w Nim stopieƒ cierpienia z∏o˝o-
nego w ofierze mi∏oÊci Boga i innych ludzi, cierpienia odradzajàcego ˝ycie.

Bez takiej ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej wizji pracy nie mo˝na zrozumieç dlaczego gor-
liwe wype∏nianie jej jest cnotà. A jednak to ona sprawia, ˝e cz∏owiek staje si´ bardziej
cz∏owiekiem, uzdalnia go do za∏o˝enia i utrzymania rodziny, wreszcie pozwala mu przy-
czyniaç si´ do wzrostu dziedzictwa w∏asnego kraju i wszystkich ludzi ˝yjàcych na
Êwiecie3.

To powiedziawszy, nale˝y zdaç sobie jeszcze spraw´ z faktu, ˝e nadejÊcie, wraz
z wszystkimi jej konsekwencjami, cywilizacji przemys∏owej zespoli∏o robotników
w dziele zahamowania rozwoju czynników dehumanizacji, przenoszonych przez nowe
struktury socjoekonomiczne, nazbyt, a nieraz wy∏àcznie nastawionych na czerpanie zy-
sków. Je˝eli KoÊció∏ nie obawia si´ pobudzaç robotników do wype∏niania ich obowiàz-
ków, to tym bardziej nie boi si´ ich wspieraç w staraniach o zaspokojenie swoich s∏usz-
nych uprawnieƒ: szacunku dla ka˝dego pracujàcego, niezale˝nie od tego czy jest auto-
chtonem, czy emigrantem, prawa do zatrudnienia, do bezpieczeƒstwa i higieny, do
ludzkiego rytmu wydajnoÊci, do odpowiedniego czasu wypoczynku, do sprawiedli-
wych zarobków, do wolnych zwiàzków zawodowych itd. KoÊció∏ ma obowiàzek staç
po stronie biednych i uciskanych. Rozumie on, oczywiÊcie, ˝e ˝àdania mniej istotne nie
mogà byç zaspokojone od razu i ca∏kowicie. Nale˝y liczyç si´ z realnymi i aktualnymi
mo˝liwoÊciami i pozostawaç w solidarnoÊci z ca∏ym narodem, z rytmem dojrzewania

2 Por. Jan Pawe∏ II, Redemptor hominis, 10.
3 Jan Pawe∏ II, Laborem exercens, 9-10 oraz przemówienie w Saint-Denis, 31 maja 1980, w: Nauczanie papieskie, III,

l (1980) 688—693.
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ka˝dego kraju na drodze rozwoju. W ka˝dym zaÊ razie KoÊció∏ jest przekonany, ̋ e me-
tody przemocy nie przynoszà skutecznego rozwiàzania kwestii spo∏ecznej. I dlatego, nie
zamierzajàc ignorowaç napi´ç a nawet konfliktów w Êwiecie pracy, zaleca zawsze dro-
gi partnerskiego spotkania i dialogu, szczerego i wytrwa∏ego poszukiwania porozumieƒ,
nieraz tylko cz´Êciowych, ale niosàcych nowe nadzieje. To sà te drogi rozumne, wi´-
cej, to sà te drogi ewangeliczne, które mogà dog∏´bnie zmieniç stosunek do cz∏owieka.
˚ycz´ wam z ca∏ego serca, by w waszym m∏odym narodzie, robotnicy i kierujàcy pra-
cà post´powali zawsze drogami wzajemnego zrozumienia i harmonii, tak aby wzrost
cz∏owieka rzeczywiÊcie towarzyszy∏ rozwojowi kraju.

4. Wreszcie, zwracam si´ do was, droga m∏odzie˝y. ByliÊcie cierpliwi! Zauwa˝y∏em te˝,
˝e interesowaliÊcie si´ tym, co powiedzia∏em do innych grup; winszuj´ wam tego!

Zawsze kocha∏em m∏odzie˝: wtedy, gdy by∏em w waszym wieku, ale tak˝e podczas
mojej pos∏ugi, kap∏aƒskiej i biskupiej, jak równie˝ teraz, gdy Pan poleci∏ mi pe∏niç s∏u˝-
b´ na czele KoÊcio∏a. Kocham m∏odych, poniewa˝ sà oni jak wiosna, co przychodzi ze
swoim Êwiat∏em i bogactwem obietnic na Êwiat, a w szczególnoÊci do ka˝dego kraju.
M∏odzi, których spotyka∏em, dali mi pewnoÊç, ˝e dzi´ki nim Êwiat nasz ma przysz∏oÊç.
Odczu∏em to we W∏oszech, w Meksyku, w Polsce, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych,
we Francji, w Brazylii, w Niemczech, na Filipinach, w Japonii, a tak˝e u was, w Afry-
ce, w czasie mojej pierwszej wizyty. Czemu zawdzi´czam to wra˝enie? Zawdzi´czam
je temu, ˝e widz´ tak wielu m∏odych, zdrowych, szlachetnych i, na szcz´Êcie, zaniepo-
kojonych — jak i wy — ograniczeniami cywilizacji permisywizmu, marnotrawstwa
i nierównoÊci. JeÊli swego czasu wielu m∏odych posz∏o za tà cywilizacjà, idàc Êladem
naturalnej tendencji doÊwiadczenia w ˝yciu wszystkiego, ˝ycia a fali panujàcych prà-
dów, to dzisiaj wielu stamtàd powraca. Wsz´dzie po trosze rozkwitajà ma∏e wspólno-
ty m∏odych, którzy zastanawiajà si´ i modlà, aby mieç odwag´ pójÊcia pod pràd stylu
˝ycia niszczàcego osob´ ludzkà i spo∏eczeƒstwo.

M∏odzi Gaboƒczycy, którzy nale˝ycie do Êwiata szkolnego, bàdê pracujecie ju˝ za-
wodowo, którzy — przynajmniej niektórzy z was — weszliÊcie do ruchów apostolskich
takich, jak J.E.C., J.O.C., harcerstwo, GEN, Czuwajàce Serca, Czuwajàce Dusze: do te-
go stopnia pok∏adam w was nadziej´, i˝ odwa˝am si´ wezwaç was wszystkich i ka˝de-
go z osobna do nowego pójÊcia za Chrystusem. Mo˝liwe, ̋ e wasze ̋ ycie ludzi ochrzczo-
nych by∏o ˝arliwe — i z tego raduj´ si´. Mo˝liwe równie˝, ˝e by∏o ono przeci´tne lub
ca∏kowicie zaniedbane. Przesz∏oÊç jest przesz∏oÊcià. Jezus wzywa∏ zawsze ludzi do
pójÊcia za Nim, wymazujàc ich przesz∏oÊç, dajàc na nowo swoje zaufanie, a tym samym
szans´ nowego ˝ycia. Historia chrzeÊcijaƒstwa pe∏na jest takich przyk∏adów. Wiemy,
jak Jezus postàpi∏ wobec Piotra, który si´ go zapar∏, wobec Paw∏a, przeÊladowcy pierw-
szych chrzeÊcijan, Augustyna niewolnika systemu filozoficznego i jeszcze bardziej —
w∏asnych nami´tnoÊci, wobec Franciszka z Asy˝u, który uwik∏any w sprawy Êwiata, de-
cyduje si´ poÊlubiç Panià Bied´... Tak˝e w naszych czasach wywo∏uje ogromne wra-
˝enie liczba m∏odych, którzy wracajà do Chrystusa po momencie lub ca∏ych latach obo-
j´tnoÊci, jeÊli nie odejÊcia. Grupy modlitwy, „marsze” lub pielgrzymki m∏odych sà
cz´stym miejscem takich decyzji. Czy uczynicie w sposób wolny i szlachetny ten krok?
Nie bójcie si´! Chrystus nie jest „porywaczem”, ale Zbawicielem! Przyszed∏, abyÊcie
mieli ˝ycie (por. J 10, 10). To On posiada prawdziwe odpowiedzi na prawdziwe pyta-
nia o sens i sposób prze˝ywania ˝ycia. Wasze ˝ycie jest tak cenne! Wasz kraj potrze-
buje m∏odzie˝y zdrowej, Êwiadomej i odwa˝nej! Wasze wspólnoty parafialne i ruchy
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m∏odzie˝owe potrzebujà waszej radosnej i dynamicznej obecnoÊci. OÊrodki przygoto-
wania do kap∏aƒstwa ministerialnego i ˝ycia zakonnego potrzebujà ludzi zdecydowa-
nych na „zostawienie wszystkiego i pójÊcie za Chrystusem” (por. Mt 4, 22; 19; 21). Do-
prawdy, pok∏adam wielkà nadziej´ w m∏odych Gabonu i polecam was samemu Chry-
stusowi i Jego NajÊwi´tszej Matce.

Jeszcze raz dzi´kuj´ wszystkim z g∏´bi serca! Oby to spotkanie przynios∏o wiele
owoców KoÊcio∏owi w Gabonie i waszemu umi∏owanemu narodowi!

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. V, cz. 1, Poznaƒ 1993, s. 248-252.



Prymat wartoÊci duchowych w wychowaniu
m∏odych roku 2000

POS¸ANIE NA XI ZGROMADZENIE MI¢DZYNARODOWEGO URZ¢DU
WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, 18 MARCA 1982,

Do Przewielebnego Ekwa Bis Isal SJ
Sekretarza Generalnego Mi´dzynarodowego Urz´du

Wychowania Katolickiego!

Ze szczególnà przyjemnoÊcià i wielkà nadziejà skierowuj´ list do Ciebie, a przez Cie-
bie do nauczycieli katolickich ca∏ego Êwiata, spotykajàcych si´ w Bangkoku na XI
Zgromadzeniu Ogólnym Mi´dzynarodowego Urz´du Wychowania Katolickiego.

Wasza organizacja, która ogarnia obecnie reprezentacje 85 krajów, jest przeznaczo-
na do podkreÊlenia obecnoÊci KoÊcio∏a w Êwiecie, szczególnie na polu edukacji.

Fakt, ˝e Tajlandia zosta∏a wybrana na to wa˝ne spotkanie, nasuwa mi pi´kne wspo-
mnienia mojej pielgrzymki na szlachetny kontynent azjatycki.

Temat, który wybraliÊcie na to spotkanie brzmi: „Wychowanie w wartoÊciach dla
spo∏eczeƒstwa roku 2000”. To mog∏oby wydawaç si´ troch´ przedwczesne, ale w rze-
czywistoÊci wielu m∏odych ludzi, którzy b´dà si´ kszta∏ciç na poczàtku trzeciego tysiàc-
lecia, ju˝ si´ urodzi∏o lub te˝ urodzi si´ w nast´pnych kilku latach. Podobnie, przyszli
instruktorzy tych m∏odych ludzi ju˝ si´ uczà i formujà do tego zawodu.

Jaki Êwiat czeka na przysz∏e generacje studentów? Jakie dziedzictwo otrzymujà oni
z tych obecnych lat, pe∏nych wstrzàsów spo∏ecznych i religijnych kryzysów? Jakà edu-
kacj´ spo∏eczeƒstwo mo˝e im ofiarowaç, ˝eby pomóc im zbudowaç spo∏ecznoÊç pe∏nà
pokoju dla jednostek i ludów?

Jednym z najpowa˝niejszych aspektów obecnej sytuacji historycznej jest upadek sza-
cunku dla istotnych wartoÊci rzàdzàcych ludzkim ˝yciem. Jak powiedzia∏em w swojej
pierwszej encyklice, sytuacja cz∏owieka wydaje si´ daleka od obiektywnych wymagaƒ
porzàdku moralnego, sprawiedliwoÊci i mi∏oÊci1.

Cz∏owiek jest jedynym stworzeniem, które Bóg pokocha∏ dla niego samego (por.
Gaudium et spes, 24) i on znajduje si´ u podstawy ka˝dej wartoÊci. A wartoÊci przyj-
mujà znaczenie jedynie w stosunku do cz∏owieka stworzonego na obraz i podobieƒstwo
Bo˝e. Tylko przez rozpoznanie istotnego otwarcia cz∏owieka na nieskoƒczonà tajem-
nic´ Boga, cz∏owiek ustanawia autentyczny system wartoÊci; system ten nie uczyni cz∏o-

1 Por. Jan Pawe∏ II, Redemptor hominis, 16.
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wieka niewolnikiem rzeczy i instytucji, ale b´dzie szanowa∏ pierwszeƒstwo tego, co na-
le˝y do porzàdku ustanowionego przez Stwórc´.

Objawienie mówi nam, ˝e cz∏owiek jest nie tylko obrazem Boga: jest on tak˝e
dzieckiem Bo˝ym, wyniesionym do udzia∏u w boskiej naturze, przez wolny dar Jego nie-
skoƒczonej mi∏oÊci u˝yczonej w Chrystusie. Jezus Chrystus jest „Êwiat∏oÊcià prawdzi-
wà, która oÊwieca ka˝dego cz∏owieka” (J 1, 9). Objawia On nam nowe znaczenie eg-
zystencji i przemienia je, czyniàc przez to cz∏owieka zdolnym do myÊlenia i ˝ycia na
sposób godny dzieci Bo˝ych. Jezus Chrystus, który objawia nie tylko Boga cz∏owieko-
wi, ale cz∏owieka samemu sobie (por. Gaudium et spes, 22).

Szko∏a katolicka, majàca dobrodziejstwo Êwiat∏a wiary, znajduje si´ w uprzywile-
jowanej pozycji, by umo˝liwiç swoim uczniom wykszta∏cenie w istotnych wartoÊciach
dla zachowania Êwiata wolnego od gróêb, które dzisiaj nad nim wiszà. W ten sposób,
m∏odzie˝ nauczy si´ odrzucaç fa∏szywe wartoÊci chylàcego si´ ku upadkowi spo∏eczeƒ-
stwa i odkrywaç prawdziwe, na których mo˝e byç zbudowana cywilizacja mi∏oÊci.

W tym wzgl´dzie bardzo wa˝nym zadaniem jest uznanie prymatu wartoÊci ducho-
wych nad materialnymi i ekonomicznymi, poniewa˝ wartoÊci ducha przyczyniajà si´
w prostej linii do rozwoju najszlachetniejszych i najbardziej wartoÊciowych elementów
ludzkiej osoby. WartoÊci duchowe nadajà znaczenie wartoÊciom materialnym. Jak po-
wiedzia∏em na 34 Ogólnym Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych, 2 paêdziernika
1979 r., prymat duchowych wartoÊci „wp∏ywa na to, ˝e rozwój materialny, techniczny
i cywilizacyjny s∏u˝y temu wszystkiemu, co kszta∏tuje cz∏owieka, to znaczy temu, co
umo˝liwia mu pe∏ny dost´p do prawdy, rozwój moralny, pe∏ne korzystanie z ca∏ego dzie-
dzictwa dóbr kultury i pomna˝anie ich przez w∏asnà twórczoÊç”2.

W obliczu zwodniczego oddzia∏ywania, którego odbiorca spo∏eczny dzisiaj do-
Êwiadcza, katolicka szko∏a, kierowana Ewangelià Jezusa Chrystusa, powinna pokazaç
m∏odzie˝y, ˝e wi´ksza radoÊç jest w dawaniu ani˝eli w braniu, ˝e wartoÊç osoby bazu-
je raczej na tym, kim on czy ona jest, ani˝eli na tym, co on czy ona posiada. W ten spo-
sób oni odkrywajà wyzwalajàcà wartoÊç prostego i skromnego ˝ycia.

Dzisiejsza m∏odzie˝, zafascynowana zdobyczami wspó∏czesnych nauk, zmierza do
okazywania nieograniczonego zaufania tym osiàgni´ciom, a nawet od ich uwzgl´dnie-
nia jako najwy˝szych wartoÊci. Dlatego jest to wa˝ne, aby szko∏a katolicka mog∏a po-
kazaç swoim uczniom, ˝e post´p ludzki nie mo˝e byç mierzony wy∏àcznie przez post´p
nauki i techniki. Prawdziwy post´p rodzi si´ wtedy, kiedy dano prymat wartoÊciom du-
chowym i post´powi ˝ycia moralnego.

Radykalne niesprawiedliwe sytuacje istniejàce w materialistycznym spo∏eczeƒ-
stwie powodujà, ˝e gdy niektórzy ˝yjà w obfitoÊci, drudzy umierajà z g∏odu. Istnieje po-
trzeba zaradzenia takiemu nowemu pojmowaniu Êwiata; dlatego edukacja w warto-
Êciach sprawiedliwoÊci i mi∏oÊci jest bazà dla nale˝ytego Êwiatowego porzàdku.

W zsekularyzowanym spo∏eczeƒstwie, które zagubi∏o sens religijny oraz tak˝e sens
moralnoÊci, istnieje przynaglajàca potrzeba edukacji wartoÊci religijnych, edukacji,
która umo˝liwi obdarzonych takà edukacjà do zwrócenia uwagi na wo∏anie wiary.
Przez katolickà szko∏´ nale˝y wychowywaç m∏odzie˝ do wartoÊci ˝ycia wewn´trzne-
go tak, ˝eby mogli sami odpowiedzieç na to zawo∏anie wiary, z entuzjazmem i wielko-
dusznoÊcià.

2 Jan Pawe∏ II, Przemówienie do przedstawicieli Narodów Zjednoczonych, 2 paêdziernika 1979, w: Nauczanie Papieskie
II, 2 (1979).
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Ostatecznie chrzeÊcijaƒstwo nie t∏umi i nie ignoruje ludzkich wartoÊci, które nasza
wspó∏czesnoÊç ceni — wartoÊci takich jak: szczeroÊç, zgoda, wolnoÊç, afirmacja oso-
by. Dalekie jest od ignorowania tych wartoÊci. ChrzeÊcijaƒstwo doskonali je przez od-
wo∏ywanie si´ do boskiego êród∏a, z którego pochodzà, jednoczeÊnie uznaje, ˝e warto-
Êci z powodu zepsucia spowodowanego przez grzech w ludzkim sercu, muszà naj-
pierw ulec oczyszczeniu.

Tak wi´c chrzeÊcijaƒskie or´dzie mo˝e przywróciç ludzkoÊci pe∏ne znaczenie ˝y-
cia i wewn´trznego bogactwa, których zwyczajne ludzkie ideologie nie mogà przeka-
zaç.

W zakoƒczeniu tych refleksji upraszam na obrady Zgromadzenia Ogólnego oÊwie-
cajàce ∏aski Ducha Âwi´tego oraz serdecznie obdarzam wszystkich uczestników moim
apostolskim b∏ogos∏awieƒstwem.

Jan Pawe∏ II, papie˝.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. V, cz. 1, Poznaƒ 1993, s. 387-389.



ChrzeÊcijaƒskie wychowanie m∏odzie˝y g∏ównym
zadaniem biskupów Francji

AUDIENCJA DLA BISKUPÓW FRANCJI PRZYBY¸YCH Z WIZYTÑ „AD LIMINA
APOSTOLORUM” (FRAGMENTY, NN. 5-8), WATYKAN, 23 MARCA 1982

5. JesteÊcie szczególnie zatroskani, drodzy bracia, o religijnà przysz∏oÊç m∏odzie˝y. Le-
˝y wam na sercu spotykanie si´ z nimi na miejscu, na ich zebraniach; podobnie jak i ja
to czyni´ w czasie mojej ka˝dej podró˝y pasterskiej.

Czy nie sàdzicie, ˝e nale˝y z nimi rozmawiaç w duchu zaufania? Przemawia∏em do
nich niedawno na stadionie w Libreville, podobnie jak to robi∏em we wszystkich kra-
jach, w których przebywa∏em: nasz Êwiat w nich ma swà nadziej´. Jak˝e˝ podnoszàce
mnie na duchu wspomnienie zachowuj´ w sercu co do przysz∏oÊci Francji w zwiàzku
ze spotkaniem w Parc des Princes! Wiem te˝, ˝e w Lourdes 10000 m∏odych ludzi na
Kongresie Eucharystycznym manifestowa∏o swà g∏´bokà wiar´, gorliwà modlitw´ oraz
swe otwarcie na mi∏osierdzie; wzbudzi∏o to wielki podziw. OczywiÊcie, by∏y to gorli-
we, ma∏e grupy. Wyobra˝a∏em sobie, ˝e sà one rozproszone w wielkiej masie m∏odzie-
˝y prawie nie znajàcej zasad wiary i ˝yjàcej na obrze˝ach KoÊcio∏a. Pozostaje jednak
fakt, ˝e pomimo aktualnego klimatu sekularyzacji i permisywizmu, ci przekonani m∏o-
dzi chrzeÊcijanie istniejà i mogà wzrastaç liczbowo. W jaki sposób mo˝na by ich roz-
budziç, umocniç i sk∏oniç do promieniujàcego przyk∏adu ˝ycia?

Czy˝ nie jest to równie˝ postulat stawiany ˝yciu ludzi doros∏ych? Na pewno, pomi-
mo nawet niekiedy znakomitego przyk∏adu doros∏ych, wielu ludzi m∏odych si´ za∏amu-
je i bardzo ma∏o jest m∏odych, zaanga˝owanych, ma∏o wytrwa∏ych, nie dajàcych si´ sku-
siç przez ∏atwizn´ ˝yciowà. Trzeba wi´c unikaç wszelkiej demagogii, mówiàc o m∏o-
dzie˝y. Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e wielu cierpi z powodu bezrobocia i spo∏ecznej
krzywdy, a jeszcze wi´cej cierpi na skutek moralnej pustki, z powodu u∏udy dorywczych
uciech, albo te˝ na skutek niegodziwoÊci Êwiata. Ale czy znajdujà wÊród doros∏ych ta-
kich ludzi, którzy by im pomogli uwolniç si´ od duchowego nie∏adu, od strachu, od za-
mkni´cia si´ w sobie, od zwàtpienia czy materializmu? W ka˝dym razie, kiedy m∏odzi
spotkajà ludzi wielkiego charakteru, zdecydowanych, bezinteresownych, jako swych wy-
chowawców, to ∏atwo przyjmujà ich kierownictwo.

6. WÊród doros∏ych na pierwszym miejscu trzeba postawiç rodziców. Wielu z nich, po-
mimo dobrej woli, sà zdezorientowani wobec rozwijajàcych si´ m∏odych ludzi. Niekie-
dy mo˝e zbytnio obcià˝a si´ winà rodziców, poniewa˝ zewn´trzne, pozarodzinne wp∏y-
wy mogà zniszczyç najlepsze ich wysi∏ki. Jednak wychowanie rodzinne od wczesnego
dzieci´ctwa a˝ do póênej m∏odoÊci ma zasadnicze znaczenie i KoÊció∏ powinien poma-
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gaç rodzicom, aby mogli sprostaç odwa˝nie — z taktem pedagogicznym i z cierpliwo-
Êcià — swej roli tak trudnej, ale i pe∏nej zas∏ugi.

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje katechizacja. KoÊció∏ we Francji, jak to zaznaczy-
∏em, czyni wiele dla dobra dzieci, przynajmniej dla tych, których rodzice proszà o ka-
techizacj´. Z bólem obserwujecie, jak ma∏o z tych ochrzczonych ucz´szcza regularnie
na katechizacj´ w czasie nauki w szkole Êredniej i w szko∏ach paƒstwowych, pomimo
wysi∏ku katechetów; ma to miejsce niekiedy i w szko∏ach katolickich. Na pewno m∏o-
dzi chcà przychodziç korzystajàc z wolnoÊci, ale czy uczyniono wszystko, aby im ko-
rzyÊci tego wyboru przedstawili Êwiadkowie, którzy sà o tym sami mocno przekonani?

Ogólnie mówiàc, szko∏a katolicka mo˝e stanowiç Êrodowisko wychowawcze, któ-
re znacznie u∏atwia m∏odemu cz∏owiekowi pog∏´bienie wiary, stosownie do rytmu kul-
tury oraz rozwoju w∏asnych zdolnoÊci, w klimacie braterstwa, s∏u˝by i dobrze rozumia-
nej wolnoÊci. Jestem rad, ˝e mog´ wyraziç uznanie dla katolickiego nauczania na r´ce
Przewodniczàcego Komisji Biskupiej ds. tego˝ nauczania. Znam i pochwalam jego
gorliwoÊç i zapobiegliwoÊç w tej dziedzinie. Dla tego nauczania trzeba przygotowaç ka-
dry, które mog∏yby realizowaç program wychowania zgodnego z Ewangelià.

Mam na uwadze tak˝e i pewnà trudnoÊç, doÊç szeroko wyst´pujàcà, którà dobrze
znacie: czasem ludzie m∏odzi, którzy si´ przyznajà do Chrystusa, odrzucajà nauczanie
koÊcielne. Nale˝y z jednej strony podtrzymaç wysi∏ek wyjaÊniania im, na czym polega
nauczanie katolickie i jego potrzeba; a z drugiej strony nale˝y ukazaç w lepszym Êwie-
tle ˝ycie tej wspólnoty koÊcielnej, która ich przyjmuje w imieniu KoÊcio∏a.

7. Na koniec i przede wszystkim jeÊli m∏odzi odczuwajà potrzeb´ pomocy i wychowa-
nia przez starszych w ramach rodziny, parafii, szko∏y, punktu katechetycznego, to oni
tak˝e sami stajà si´ z kolei aposto∏ami innych m∏odych ludzi. Ruchy, zrzeszenia czy gru-
py katolickiej m∏odzie˝y stajà si´ znakomitymi Êrodowiskami, które stanowià odskocz-
ni´ do tego apostolatu. M∏odzi, bardziej ni˝ doroÊli, potrzebujà wspólnoty
chrzeÊcijaƒskiej, która ich otacza i budzi w nich drzemiàce idea∏y oraz ukazuje mo˝li-
woÊci dostosowane do ich wieku i zach´ca do pog∏´biania ich wiary i jej aktywnego urze-
czywistniania. Trzeba wi´c u∏atwiaç takie spotkania m∏odych chrzeÊcijan, unikajàc
równoczeÊnie ryzyka tworzenia si´ zamkni´tego getta, aby mogli si´ odnawiaç we-
wn´trznie i dawaç wspólnotowe Êwiadectwo. Do biskupów z zachodniej Francji mówi-
∏em o znakach oparcia i widzialnych wspólnotach, zdolnych do o˝ywiania wiary i jej
szerzenia.

8. Pod koniec tej wymiany myÊli, która jest z koniecznoÊci ograniczona w czasie,
chcia∏bym, abyÊcie g∏´boko odczuli, ˝e ja podzielam wasze pasterskie troski w tych
dwóch dziedzinach — laicy i m∏odzie˝ — a tak˝e i we wszystkich innych. W duchu b´-
d´ wam towarzyszy∏ do waszych diecezji, przede wszystkim przez modlitw´. Tylko mo-
dlitwa uprasza Ducha Âwi´tego, który o˝ywia nasze wspólnoty i wzbudza pracowników
ewangelicznych (...)



Przygotowaç m∏odzie˝ do ˝ycia spo∏ecznego
znaczy nade wszystko kszta∏towaç jej wol´

DO WIELKIEJ PIELGRZYMKI Z TERNI, NARNI I AMELIA,
RZYM, 20 MARCA 1982

Najdro˝si Bracia i Siostry z diecezji Terni, Narni i Amelia!

3. M∏odzi rozwijajà si´ w rodzinie, w szkole i w KoÊciele. Wobec tego prostego stwier-
dzenia logiczna okazuje si´ przede wszystkim koniecznoÊç uznania i przyj´cia ze stro-
ny m∏odych obowiàzku wychowawczego i formacyjnego doros∏ych, którzy ponoszà od-
powiedzialnoÊç za kierownictwo w ∏onie wspomnianych trzech organizmów spo∏ecz-
nych. M∏ody cz∏owiek, instynktownie sk∏onny do przesadnej afirmacji w∏asnej autono-
mii osobistej, w swoim wzroÊcie i w swoim dojrzewaniu zale˝ny jest od tych, którzy cie-
szà si´ starszym wiekiem, doÊwiadczeniem, wiedzà i metodà. Powinien wi´c zachowaç
postaw´ zaufania, pokory, wspó∏pracy, pos∏uszeƒstwa, tak˝e w ramach dialogu i obu-
stronnego szacunku. Aby usunàç tak niebezpieczeƒstwo autokracji, jak i anarchii i in-
dywidualizmu, koniecznà jest rzeczà wykorzystanie wartoÊci odpowiedzialnego pos∏u-
szeƒstwa, ufnej cierpliwoÊci, które nie mogà istnieç bez modlitwy i gotowoÊci do ofia-
ry. Z drugiej strony, rodzice, nauczyciele i kap∏ani powinni przyjàç ca∏kowicie swojà
odpowiedzialnoÊç, ofiarowujàc przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne i ducho-
we, jakiego wymaga tak trudny i wznios∏y obowiàzek, który, poparty Êwiadectwem, czy-
li ˝ywotnym przyk∏adem, wymaga ciàg∏oÊci, metodologii i nade wszystko ducha wspa-
nia∏omyÊlnego poÊwi´cenia. Wobec kryzysu m∏odzieƒczego, który, nale˝ycie interpre-
towany, przedstawia mi´dzy linijkami wymaganie wa˝nych i nowych propozycji wspó∏-
odpowiedzialnoÊci wychowawczej, ci, którzy dzia∏ajà w rodzinie, w szkole i w duszpa-
sterstwie koÊcielnym, tak˝e wÊród trudnoÊci pragmatyzmu i permisywizmu, muszà
wykazywaç zgodnoÊç wokó∏ autentycznych propozycji formacyjnych, opartych na god-
noÊci cz∏owieka i na jego przeznaczeniu transcendentnym, w taki sposób, by m∏odzi czu-
li si´ wspierani ze wszystkich stron, wskazaniami i bodêcami tak samo ukierunkowa-
nymi. G∏ównà zatem troskà b´dzie tworzenie harmonii mi´dzy tymi, którzy sà odpowie-
dzialni za wychowanie m∏odzie˝y, a którzy nie b´dà si´ dziwili, je˝eli wyniki nie b´dà
zawsze tak bardzo pocieszajàce i widoczne.

4. Formacja m∏odzie˝y ma na celu prac´ i ˝ycie spo∏eczne, czyli obowiàzki, które za-
doÊç czyniàc potrzebom i aspiracjom jednostek, przyczyniajà si´ równoczeÊnie do do-
bra wszystkich. Znaczenie pracy, która zajmuje bardzo szeroki zakres tego˝ ˝ycia spo-
∏ecznego, by∏o przedmiotem uwa˝nej refleksji ze strony KoÊcio∏a tak˝e w niedawnych
dokumentach. W encyklice Laborem exercens czytamy: „KoÊció∏ jest przekonany, ˝e
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praca stanowi podstawowy wymiar bytowania cz∏owieka na ziemi. W przekonaniu
tym umacnia si´ równie˝, gdy uwzgl´dnia ca∏y dorobek ró˝norodnych nauk... KoÊció∏
jednak czerpie to swoje przekonanie przede wszystkim z objawionego S∏owa Bo˝ego
i dlatego to, co jest przeÊwiadczeniem rozumu, nabiera równoczeÊnie charakteru prze-
konania wiary” 1.

Ogólnà, logicznà tendencjà ludzkich aspiracji, tak˝e w odniesieniu do pracy, jest za-
spokojenie i urzeczywistnienie dobrobytu, z niebezpieczeƒstwem nieproporcjonalnego
idealizowania celów jedynie ziemskich i hedonistycznych.

Ta tendencja ∏àczy si´ zawsze z emocjonalnym wyolbrzymianiem wszelkiego ro-
dzaju niewygody i ofiary, jakie przedstawia tak˝e przysz∏e obcià˝enie przez zagro˝e-
nia. Gdy chodzi ÊciÊle o Êwiat pracy, aktualnie ujawniajà si´ dwie powa˝ne trudnoÊci:
bezrobocie i „niech´ç'' do pracy ucià˝liwej, monotonnej, mniej wolnej i mniej odpowie-
dzialnej.

Z tego syntetycznego opisu wynika, ˝e przygotowywaç m∏odzie˝ do pracy i do ˝y-
cia spo∏ecznego znaczy nade wszystko kszta∏towaç jej wol´: wol´ mozolnego zdoby-
wania przy pomocy studium i doÊwiadczeƒ koniecznych kwalifikacji zawodowych; wo-
l´ przyczynienia si´ swojà pracowitoÊcià do dobra ca∏ej wspólnoty, uÊwiadamiajàc so-
bie, ˝e si´ jest cz´Êcià ca∏oÊci, do której si´ w sposób odpowiedzialny nale˝y; wreszcie,
wol´ przyj´cia dialektycznych i konfliktowych w∏aÊciwoÊci historii, nie roszczàc sobie
prawa ani do ∏atwoÊci ani do doskona∏oÊci. Nic nie jest ∏atwe i nic nie jest doskona∏e.
Wszystko wymaga trudu, zaanga˝owania i cierpienia.

5. Wobec tak wymagajàcego programu formacji, misjà KoÊcio∏a jest zach´canie i pod-
trzymywanie, przy pomocy S∏owa Bo˝ego i ˝ycia ∏aski, tych s∏usznych perspektyw i tych
koniecznych obowiàzków. ChrzeÊcijaƒstwo jest przede wszystkim or´dziem zbawienia,
propozycjà powo∏ania, dobrym nasieniem wÊród kàkolu, posianego na polu historii
i wskutek tego w naszych miastach, w naszych diecezjach, w miejscach, gdzie toczy si´
˝ycie codzienne.

Jest zatem rzeczà koniecznà, aby odpowiedzialni za duszpasterstwo: kap∏ani, zakon-
nicy, zakonnice i Êwieccy powi´kszyli swojà gorliwoÊç, mno˝yli swoje inicjatywy,
majàce na celu przedstawianie tego or´dzia i rzucanie tego nasienia. Innymi s∏owy, praw-
dziwe kszta∏towanie „sumienia chrzeÊcijaƒskiego” oÊwieconego przez Objawienie Bo-
˝e oraz autentyczne i sta∏e nauczanie KoÊcio∏a, zmierzajàcego ku wielkim idea∏om
ewangelicznym ˝ycia ∏aski i zaanga˝owania w mi∏oÊci.

Dzi´ki temu dzie∏u formacyjnemu powstajà mocne i skuteczne przes∏anki dla we-
wn´trznej animacji szko∏y, grup przyjaêni, kultury, solidarnoÊci i przygotowania zawo-
dowego, podczas gdy m∏odym bardziej uzdolnionym i powo∏anym przedstawia si´ ide-
a∏y bardziej wymagajàce, jak odpowiedzialne zaanga˝owanie w zakresie politycznym
i zwiàzkowym, w s∏u˝bie dla wspólnoty cywilnej, oraz ̋ ycie ca∏kowicie poÊwi´cone Bo-
gu i KoÊcio∏owi.

6. Droga m∏odzie˝y, chcia∏em w czasie tego spotkania poruszyç bardziej bezpoÊrednio
wasze problemy, które sà tak˝e problemami rodziny, szko∏y i KoÊcio∏a, podstawowych

1 Jan Pawe∏ II, Laborem exercens, 4.
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miejsc waszej formacji; a przemawiajàc do was, pami´ta∏em o ró˝nych sektorach wspól-
not cywilnych i KoÊcio∏ów lokalnych w Terni, Nani i Amelia.

W koƒcu, pragn´ zach´ciç wszystkich do dalszego kroczenia w∏asnà drogà wiary,
z coraz wi´kszym zapa∏em, przezwyci´˝ajàc chwile i przyczyny kryzysu, ufajàc w po-
moc Bo˝à i opiek´ NajÊwi´tszej Dziewicy, tak bardzo czczonej w Terni pod tytu∏em
Matki Mi∏osierdzia.

˚ycz´ wam tego szcz´Êcia, które wyp∏ywa z prawego sumienia i o które prosz´ Nie-
bo dla ka˝dego z was, dla waszych rodzin i waszych domów, podczas gdy na wasze co-
dzienne Êcie˝ki waszych obowiàzków ludzkich i chrzeÊcijaƒskich udzielam wam swo-
jego czu∏ego B∏ogos∏awieƒstwa Apostolskiego.



Etos szko∏y katolickiej

SPOTKANIE Z W¸ADZAMI SZKÓ¸ KATOLICKICH, 1 CZERWCA 1982,

Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie!

1. Ciesz´ si´ majàc okazj´ pozdrowiç was w murach Saint Andrew’s College of Edu-
cation, Bearsden, Glasgow. Pragn´ tak˝e wyraziç moje serdeczne uznanie znakomitym
reprezentantom w∏adz cywilnych i oÊwiatowych Szkocji obecnym tutaj wraz z grupà na-
uczycieli i studentów oraz ich rodzicom, duchowieƒstwu, zakonnikom, kolegom zwià-
zanym ze szko∏ami, uniwersytetami, kolegiami wy˝szej edukacji i z innych instytucji
szkolnych.

Wiem, ˝e St. Andrew’s College utworzony niedawno, jest po∏àczeniem dwóch
wielkich tradycji kszta∏cenia nauczycieli: Notre Dame College of Education tutaj w Be-
arsden oraz Dowanhill, Glasgow, a tak˝de Craiglockhart College of Education w Edyn-
burgu. Aktualnie jako narodowe Collegium posiada tego samego patrona, co Szkocja
— Êwi´tego Andrzeja Aposto∏a, brata Szymona Piotra, z którym otrzyma∏ donios∏e za-
proszenie od Pana prawie dwa tysiàce lat temu: „Pójdêcie za Mnà, a sprawi´, ˝e stanie-
cie si´ rybakami ludzi” (Mk 1, 17).

Dzisiaj, Nast´pca Âwi´tego Piotra znajduje si´ we wspania∏ym towarzystwie ducho-
wych synów i córek Andrzeja, tutaj w waszej pi´knej Szkocji. I chocia˝ jestem tak˝e
„cz∏owiekiem z dalekiego kraju”, to jestem jednak Êwiadomy bogatego dziedzictwa
Szkocji oraz tego wielkiego miasta Glasgow i regionu Strathclyde. Glasgow, miasto
Êwi´tego Kentigern, czyli Mungo (dobry cz∏owiek), którego historia uwa˝a za pierw-
szego jego biskupa, si´ga poczàtków VI wieku. Miasto, którego s∏ynny Êredniowiecz-
ny uniwersytet zosta∏ ozdobiony herbem wraz z mottem pochodzàcym od samego
Chrystusa: Via, Veritas, Vita, Tego, który jest prawdziwie „Drogà, Prawdà i ˚yciem”
(J 14, 6).

To bardzo pi´kne miejsce spotkania prowadzi nas do refleksji nad znaczeniem
udzia∏u, od d∏u˝szego czasu, Szkocji w popieraniu skutecznej edukacji i w przewidy-
waniu implikacji tego dla teraêniejszoÊci i najbli˝szej przysz∏oÊci.

2. Cytujàc tylko niektóre zdobycze przesz∏oÊci myÊli si´ o wk∏adzie Êw. Ma∏gorzaty, któ-
ra w XI wieku zosta∏a królowà i patronkà Szkocji; o ufundowaniu uniwersytetów Êw.
Andrzeja, w Glasgow i Aberdeen (Kings’s College) w XV wieku; o chórze sang schuu
i o szko∏ach podstawowych w tym czasie; oraz o póêniejszych szko∏ach parafialnych
w ka˝dej cz´Êci kraju, gdzie Domine lub mistrz zach´ca∏ na wszystkie sposoby lad o’
pairts. Synowie i córki Szkocji nie tylko zanosili kultur´ do odleg∏ych krajów Common-
wealthu, ale tak˝e wielu przywódców krajów na drodze rozwoju formowa∏o si´ na wa-
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szych starych uniwersytetach, w tym w Edynburgu oraz w waszych starych instytucjach
jak: Strathclyde, Stirling i Glasgow. Szczególnie godna podkreÊlenia jest troska KoÊcio-
∏a Szkockiego (Church of Scotland) o nale˝yte zapewnienie wykszta∏cenia na wszyst-
kich poziomach. Radujemy si´ wspó∏pracà jego Komitetu z KoÊcio∏em katolickim na
polu edukacji religijnej. Uwa˝am, ˝e warto wspomnieç o ustawie zabezpieczajàcej —
Akt Edukacyjny (Szkocji) z roku 1918, skàd szko∏y katolickie sà uprawnionà cz´Êcià
systemu paƒstwa i posiadajà istotne gwarancje potwierdzajàce religijnà edukacj´ i ro-
l´ nauczycieli. Z tej okazji chcia∏bym oddaç ho∏d nauczycielom zakonnym i Êwieckim,
których poÊwi´cenie otworzy∏o drog´ do tego systemu, nie zapominajàc o przewidywa-
niach w∏adz cywilnych i koÊcielnych, którzy to umo˝liwili, a tak˝e za ich cierpliwà roz-
tropnoÊç w wype∏nianiu tego zadania.

Podczas gdy katoliccy nauczyciele i ich koledzy mogà byç dumni ze swoich suk-
cesów w przesz∏oÊci, to jestem pewien, ˝e ich realizm nie jest mniejszy ni˝ Tomasza Reid
i Szkockiego „Common Sense”, szko∏y filozofii szkockiej, gdy˝ wspólny sens móg∏by
zawieraç jakàÊ pokus´ do samozadowolenia, a mniej widzàc szybki rozwój w socjalnym
i ekonomicznym porzàdku. Naturalnie, ka˝da wartoÊç edukacyjnej filozofii musia∏aby
wziàç to pod uwag´.

3. Wydaje si´, ˝e w czasach wspó∏czesnych sukces poszczególnego programu czy sys-
temu edukacyjnego powinien, w ca∏ej rozciàg∏oÊci, rozpoznaç kwalifikacja, których mo-
gà one dostarczaç z widokiem na spodziewanà karier´. To dostrzega si´ zw∏aszcza
w szko∏ach Êrednich, gdzie skierowanie na przysz∏oÊç jest decydujàce. Stàd znaczenie,
a˝ do chwili obecnej, Certificate orientated curriculum, specjalizacji, jako ˝e dyplom
mo˝e byç faktycznym gwarantem oczekiwanej kariery.

Taka perspektywa zmierza do zewn´trznego „ukierunkowania” edukacji. Nie jest to
z∏e samo w sobie, ale jest zagubieniem pewnego sensu równowagi i perspektywy, per-
spektywy ca∏ej osoby, jego wewn´trznego „ja”, jak równie˝ jego czystych aspiracji ze-
wn´trznych.

Niestety, dzisiaj powinniÊmy byç Êwiadomi, ˝e posiadanie dyplomu nie przynosi au-
tomatycznie zatrudnienia. Ta gorzka rzeczywistoÊç powoduje nie tylko g∏´bokà frustra-
cj´ wÊród m∏odzie˝y, gdy˝ wielu z nich ci´˝ko pracowa∏o, by otrzymaç dyplom, a tak-
˝e sens niedomagania w samym systemie edukacyjnym. Stàd pytanie: gdzie tkwi b∏àd?
Co przynios∏a specjalizacja dzisiaj — w granicach rzeczywistych, w granicach ˝ycia?
Jakie jest na to lekarstwo?

4. Byç mo˝e powinniÊmy najpierw zastanowiç si´ nad filozofià edukacji: edukacji ja-
ko spe∏nienia osoby. Byç wykszta∏conym znaczy byç bardziej przygotowanym do ˝y-
cia; mieç wi´kszà zdolnoÊç do oceny, czym jest ˝ycie, co ono ma do zaofiarowania i co
cz∏owiek mo˝e ofiarowaç w zamian ludzkoÊci jako takiej. Tak wi´c, je˝eli osadzimy na-
sze zdolnoÊci i Êrodki wspó∏czesnej edukacji na tej filozofii, moglibyÊmy ofiarowaç trwa-
∏e wartoÊci naszym uczniom i studentom jako antidotum nazbyt cz´sto oczekiwanej fru-
stracji i nudy, nie mówiàc o niepewnej przysz∏oÊci.

Wiem, ˝e przedstawiciele oÊwiaty i w∏adze oÊwiatowe w Szkocji stawili czo∏o ju˝
tym problemom i tym samym uczynili wk∏ad do rozwoju edukacji, przyczyniajàc si´ do
wzrostu ca∏ej osoby, nie tylko zdolnoÊci intelektualnych, ale tak˝e do rozwoju emocjo-
nalnego, fizycznego i spo∏ecznego. Te integralne aspekty sà, jak dostrzegam, zawsze po-
wracajàcym tematem w ró˝nych oficjalnych raportach. Moje dzisiejsze s∏owa majà na
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celu okazaç moralne podtrzymanie i zach´ciç do kontynuowania pracy uzupe∏niajàcej
do tych zaleceƒ na ka˝dym poziomie szkolnych sektorów, zarówno podstawowym jak
i Êrednim. Wiem ponadto, ˝e ten program rozwoju edukacyjnego doznaje licznych
przeszkód spowodowanych trudnoÊciami ekonomicznymi, które bardzo mocno wp∏y-
wajà tak na uposa˝enie zatrudnionych, jak na materia∏y dydaktyczne. Ale nie mo˝na nie
uznawaç i nie cieszyç si´ rezultatami pocieszajàcymi, które zosta∏y osiàgni´te przez sam
rozwój edukacji.

Na pierwszym miejscu nale˝y podkreÊliç wzrastajàce zaanga˝owanie rodziców,
szczególnie w sektorze podstawowym i Êrednim, a tak˝e, byç mo˝e, w trzeciorz´dnym
sektorze. Zosta∏o to cz´Êciowo osiàgni´te przez struktury wspó∏pracy na linii rodzice —
nauczyciele, czy podobne grupy; pomys∏ wspólnych szkó∏, otworzenie szkolnych biblio-
tek i organizowanie czasu wolnego dla rodziców, a ponadto wspania∏a sposobnoÊç dla
Adult czy Continuating Education — ku pe∏nemu rozwojowi osoby i jej potencja∏u
otrzymanego od Boga. Jest to s∏uszny postulat, by rodzice bardziej anga˝owali si´
w struktury edukacyjne. Czy˝ to nie rodzice w wizji Boga sà pierwszymi nauczyciela-
mi dla swoich dzieci? Ta podstawowa baza zosta∏a podkreÊlona przez Sobór Watykaƒ-
ski II, a zw∏aszcza w Deklaracji o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim: „Rodzice, poniewa˝
dali ˝ycie dzieciom, w najwy˝szym stopniu sà obowiàzani do wychowania potomstwa
i dlatego muszà byç uznani za pierwszych i g∏ównych jego wychowawców” (Gravis-
simum educationis, 3). 

Popieranie tego „integralnego, osobowego i spo∏ecznego rozwoju” edukacyjnego jest
tak˝e, co trzeba mocno podkreÊliç, koniecznà i uzupe∏niajàcà rolà szko∏y. Tak˝e tutaj,
w codziennym kroczeniu ku takiej rzeczywistoÊci mo˝emy znaleêç równie˝ prawdzi-
wie krzepiàce przyk∏ady.

Uwa˝ajàc, ˝e „ca∏a osoba” zawiera swój wymiar duchowy, w∏adze oÊwiatowe Szko-
cji zatwierdzajà tak˝e kursy i kwalifikacje dla nauczycieli wyspecjalizowanych w edu-
kacji religijnej. PoÊwi´cajà tak˝e wiele uwagi innym postanowieniom, jak egzaminy paƒ-
stwowe czy S∏u˝bie Inspektoratu Jej WysokoÊci. Jest to szczególnie zach´cajàce, gdy
dowiaduj´ si´ o tym, ˝e Edukacyjny Komitet Ogólnego Zgromadzenia KoÊcio∏a Szkoc-
kiego i Komisja OÊwiatowa KoÊcio∏a Rzymskokatolickiego podj´li wspólne rokowania,
które uwzgl´dniajà wa˝ne aspekty tych rozwa˝aƒ.

5. OkreÊlone zadania, szczególnie te, które uwzgl´dniajà rozwój ca∏ej osoby, duchowy
wymiar edukacji i zaanga˝owanie rodziców, by∏y zawsze centralnym etosem szko∏y ka-
tolickiej. Ta kwestia szczególnie jest wa˝na w szkole podstawowej, gdzie sà bliskie wi´-
zy pomi´dzy szko∏à, rodzinà, parafià i wspólnotà miejscowà. Nie mo˝na powiedzieç, ̋ e
tego brakuje w bardziej z∏o˝onej sytuacji szko∏y Êredniej, gdzie diecezja cz´sto dostar-
cza kap∏anów, zw∏aszcza dla szko∏y jako wspólnoty wiary skoncentrowanej na Eucha-
rystii, a tak˝e tam, gdzie to jest mo˝liwe, by kap∏an s∏u˝y∏ jako duszpasterz zwiàzany
z miejscowymi parafiami. Jakkolwiek, zawsze pami´tajàc o ciàg∏ej potrzebie doskona-
lenia, szko∏a katolicka powinna pe∏niej wykorzystaç nowe istniejàce mo˝liwoÊci, nie z in-
nej przyczyny ni˝ po to, by wype∏niç w∏aÊciwie swojà rol´ i zrealizowaç swojà to˝sa-
moÊç. S∏usznie zrobimy przypominajàc sobie teraz, czym w∏aÊciwie jest to˝samoÊç
i cel szko∏y katolickiej.

Takie przypomnienie zosta∏o odpowiednio przedstawione w dokumencie pod tytu-
∏em: Katolicka Szko∏a, opublikowanym przez Âwi´tà Kongregacj´ Stolicy Âwi´tej do
Spraw Wychowania Katolickiego w marcu 1977: „Katolicka szko∏a — powiada — jest
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zaanga˝owana... w rozwój ca∏ego cz∏owieka, poniewa˝ w Chrystusie, Doskona∏ym
Cz∏owieku, wszystkie ludzkie wartoÊci znajdujà swoje wype∏nienie i swojà jednoÊç. Tu-
taj istnieje specyficzny charakter szko∏y katolickiej. Jej zadaniem jest kultywowanie
ludzkich wartoÊci, wed∏ug swojego w∏asnego prawa w zgodnoÊci z jego szczególnà mi-
sjà s∏u˝by wszystkim ludziom, majàcà swoje êród∏o w postaci Chrystusa... Jej zadanie
jest podstawowà syntezà kultury i wiary oraz syntezà wiary i ˝ycia”1.

W tym wzgl´dzie dla szko∏y katolickiej ukryty jest imperatyw o chrzeÊcijaƒskim za-
anga˝owaniu ze strony jej nauczycieli. Szko∏a Katolicka „powinna byç wspólnotà, któ-
rej celem jest przekazanie wartoÊci dla ˝ycia. Jej dzia∏alnoÊç widzi si´ jako popieranie
relacji wiary z Chrystusem, w którym wszystkie wartoÊci znajdujà wype∏nienie. Ale wia-
ra jest zasymilowana przede wszystkim przez kontakt z osobami, których codzienne ˝y-
cie daje temu Êwiadectwo”2.

Zastanawiajàc si´ nad wartoÊcià szkó∏ katolickich i nad znaczeniem katolickich na-
uczycieli i wychowawców, koniecznà jest rzeczà, by mocno podkreÊliç centralny punkt
samego wychowania. Katolickie wychowanie jest przede wszystkim kwestià przekazy-
wania Chrystusa, pomagania w kszta∏towaniu Chrystusa w ˝yciu innych. Ci, którzy zo-
stali ochrzczeni, powinni byç formowani do ˝ycia nowym ˝yciem chrzeÊcijaƒskim
w sprawiedliwoÊci i w Êwi´toÊci prawdy. Sprawa katolickiego wychowania jest spra-
wà Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii w s∏u˝bie cz∏owieka.

Nie powinniÊmy ignorowaç integralnoÊci pos∏annictwa katechetycznego, które mó-
wi: „Ka˝dy z uczniów Jezusa ma prawo otrzymaç »s∏owo wiary« (Rz 10, 8), pe∏ne i ca∏-
kowite w swej ostroÊci i sile, nie mo˝e ono byç okaleczone, zafa∏szowane lub zubo˝o-
ne... ˚adnemu katechecie nie wolno w∏asnà powagà dzieliç dziedzictwa wiary na to, co
on uwa˝a za wa˝ne i niewa˝ne, aby potem jednego nauczaç, a drugie przemilczaç... Za-
stosowana metoda i j´zyk muszà byç narz´dziami, przy których b´dzie przekazywana
ca∏oÊç, a nie tylko cz´Êç »s∏ów ̋ ycia wiecznego« (J 6, 69; por. Dz 5, 20; 7, 38), czy »dróg
˝ycia« (Dz 2, 28 z cyt. z Ps 16, 11)”3.

6. Pomimo tego, ̋ e wi´kszoÊç mojego przemówienia skoncentrowana by∏a na istotnym
polu szko∏y, z jasnymi implikacjami co do formowania nauczycieli, to jednak spodzie-
wam si´, ˝e tutaj obecni przedstawiciele uniwersytetów, mogliby zauwa˝yç wraz ze swo-
imi profesorami, wp∏yw szko∏y na uniwersytet, nie tylko jako teren rekrutacji studen-
tów, ale jako istotna cz´Êç ciàg∏ego procesu wychowania.

Co do samego uniwersytetu, to chcia∏bym wspomnieç o niektórych punktach, któ-
re przedstawi∏em w tej kwestii na Ogólnej Konferencji UNESCO do ró˝nych grup uni-
wersyteckich w Rzymie i w Bolonii ostatnio w kwietniu. Czuj´, ˝e ta ostatnia wzmian-
ka jest szczególnie w∏aÊciwa, albowiem powiedzia∏em, i˝ to uniwersytet w Bolonii do-
starczy∏ najstarszym uniwersytetom Szkocji cennych elementów ze swej wspania∏ej tra-
dycji.

Przyczynà istnienia uniwersytetu od samych jego poczàtków, jego celem jest naby-
wanie naukowego poznania prawdy, ca∏ej prawdy. Tak wi´c stanowi on jeden z pod-
stawowych Êrodków, które cz∏owiek obmyÊli∏, aby wype∏niç swojà potrzeb´ poznania.
Lecz, jak mówi Sobór Watykaƒski II: „Trudniej jest dziÊ ni˝ dawniej ujàç w syntez´

1 Katolicka szko∏a, 35-37.
2 Tam˝e, 53.
3 Jan Pawe∏ II, Catechesi tradendae, 30-31.
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ró˝ne dzia∏y wiedzy i sztuki. W miar´ bowiem jak roÊnie ogrom i rozmaitoÊç elemen-
tów stanowiàcych kultur´, równoczeÊnie maleje dla poszczególnych ludzi mo˝liwoÊç
uj´cia i zharmonizowania tych elementów, tak ˝e »typ cz∏owieka uniwersalnego« co-
raz to bardziej zanika” (Gaudium et spes, 61). Stàd jakakolwiek interpretacja wiedzy
i kultury, która ignoruje czy nawet pomniejsza duchowy element cz∏owieka, jego aspi-
racje do bycia w pe∏ni, jego pragnienia prawdy i absolutu, wszystkie pytania, które kie-
ruje on sam do siebie w obliczu zagadek bólu i Êmierci — nie zaspokaja jego najg∏´b-
szych i najbardziej autentycznych potrzeb. I dlatego w∏aÊciwe dla uniwersytetu jest to,
˝e m∏odzi ludzie doÊwiadczajà wysokiego poziomu swojej formacji i edukacji. Powin-
ni byç zdolni do znalezienia odpowiedzi nie tylko o uprawnieniach i skoƒczonoÊci
wiedzy, ale tak˝e o wy˝szych moralnych i duchowych wartoÊciach — odpowiedzi, któ-
re przywrócà im zaufanie w mo˝liwoÊci osiàgni´cia poznania i doÊwiadczyç przyczyn,
dla ich w∏asnego dobra i dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

7. Reasumujàc, chcia∏bym powtórzyç to, co napisa∏em ubieg∏ego listopada w adhorta-
cji apostolskiej na temat rodziny we wspó∏czesnym Êwiecie: „Niezb´dne staje si´ zatem
odzyskanie powszechnej ÊwiadomoÊci prymatu wartoÊci moralnych, które sà wartoÊcia-
mi osoby ludzkiej jako takiej. UÊwiadomienie sobie na nowo ostatecznego celu ˝ycia
i jego podstawowych wartoÊci jest wielkim zadaniem dnia dzisiejszego, majàcym na ce-
lu odnow´ spo∏eczeƒstwa”4.

A jako chrzeÊcijanie wierzymy, ˝e ostateczne znaczenie ˝ycia i jego fundamental-
nych wartoÊci objawi∏y si´ w Jezusie Chrystusie. To On — Jezus Chrystus, prawdziwy
Bóg i prawdziwy cz∏owiek — mówi do nas: „Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Pa-
nem: dobrze mówicie, bo nim jestem” (J 13, 13).

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. V, cz. 2, Poznaƒ 1996, s. 4-8.

4 Jan Pawe∏ II, Familiaris consortio, 8.



Wychowanie w wierze zadaniem na ca∏e ˝ycie

PRZEMÓWIENIE DO WYCHOWAWCÓW CHRZEÂCIJA¡SKICH, 
5 LISTOPADA 1982

„Wys∏awiam Ci´, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ˝e zakry∏eÊ te rzeczy przed màdrymi
i roztropnymi, a objawi∏eÊ je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdy˝ takie by∏o Twoje upodo-
banie” (Mt 11, 25-26).

1. Pragn´, drodzy bracia i siostry, wypowiedzieç wraz z wami te s∏owa chwa∏y, które
Chrystus kieruje do Ojca. 

Wys∏awia Go, poniewa˝ Ojciec jest „Panem nieba i ziemi”. I wys∏awia Go za dar
Objawienia. W pewnym sensie Objawienie jest pierwszym owocem upodobania Boga
w ludziach. Bóg od samego poczàtku upodoba∏ sobie w cz∏owieku i dlatego objawi∏ si´
w czasie i objawi∏ mi∏osierne plany swej woli: „Spodoba∏o si´ Bogu w swej dobroci i mà-
droÊci — mówi∏ Sobór Watykaƒski II — objawiç siebie samego i ujawniç nam tajem-
nic´ woli swojej (por. Ef 1, 9), dzi´ki której przez Chrystusa, S∏owo Wcielone, ludzie
majà dost´p do Ojca w Duchu Âwi´tym i stajà si´ uczestnikami boskiej natury (por. Ef
2, 18; 2 P 1, 4)” (Dei verbum, 2).

Wy, „wychowawcy w wierze”, pe∏nicie specjalnà s∏u˝b´ wobec Bo˝ego Objawie-
nia, czerpiàc natchnienie z tego odwiecznego upodobania, które jest w samym Bogu.

JesteÊcie równoczeÊnie uczniami i aposto∏ami Chrystusa. Jemu, w∏aÊnie Jemu
„wszystko przekaza∏” Ojciec (Mt 11, 27). W Nim Ojciec objawi∏ wszystko, co mia∏o byç
objawione ludzkoÊci ze skarbu Jego Bo˝ego upodobania: „Nikt te˝ nie zna Syna, tylko
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawiç” (Mt 11, 27).

Drodzy Bracia i Siostry! Syn pragnie objawiç wam ca∏à prawd´ o mi∏oÊci Bo˝ej, aby-
Êcie jà g∏osili innym ludziom, poniewa˝ jesteÊcie wychowawcami w wierze.

2. Spotykam si´ dzisiaj ze zjednoczonymi w tej mi∏oÊci Ojca Pasterzami tego regionu,
z wszystkimi, którym w Hiszpanii powierzona jest bardzo wa˝na misja wychowywa-
nia w wierze, i z wami tutaj obecnymi, którzy przybywacie przede wszystkim z diece-
zji Andaluzji Wschodniej i Murycji.

Wspania∏e t∏o dla tego spotkania ofiaruje nam pi´kne miasto Granada, jeden z klej-
notów artystycznych Hiszpanii, które przywo∏uje na pami´ç nies∏ychanie wa˝ne wyda-
rzenia z dziejów tego narodu i historii jego zjednoczenia.

Znam bardzo dawnà tradycj´ wiary chrzeÊcijaƒskiej tych KoÊcio∏ów, godne podzi-
wu Êwiadectwo waszych m´czenników, ˝ywotnoÊç, która si´ odzwierciedli∏a ju˝ na sy-
nodzie w Elvirze u progu IV wieku. Ta wiara otrzymana w pierwszych wiekach chrze-
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Êcijaƒstwa jest nadal zakorzeniona w ˝yciu osobistym i rodzinnym i w religijnoÊci lu-
dowej waszego ludu, wyra˝ajàcej si´ przede wszystkim w kulcie tajemnic M´ki Paƒ-
skiej, Eucharystii oraz w synowskiej mi∏oÊci do NajÊwi´tszej Maryi Panny.

Ziemia ta mia∏a szcz´Êcie posiadaç przyk∏adnych wychowawców chrzeÊcijaƒskich,
do zachowania i umacniania tej wiary. WÊród nich fray Fernando de Talavera, s∏ynny
arcybiskup katecheta, który tak dobrze umia∏ wyk∏adaç tajemnice chrzeÊcijaƒskie ˝y-
dom i muzu∏manom. A w ostatnich czasach daliÊcie wychowaniu w wierze mistrzów
wielkiej miary, takich jak biskup Malagi Manuel González; znakomity pedagog ksiàdz
Andrés Anjón, za∏o˝yciel szkó∏ i seminarium Maestros del Ave Maria i s∏ynny ojcie Po-
veda, za∏o˝yciel zas∏u˝onego Intytutu Terezjaƒskiego.

Przy∏àczyli si´ oni do innych wspania∏ych wychowawców chrzeÊcijaƒskich pocho-
dzàcych z innych cz´Êci Hiszpanii; nale˝y do nich m.in. Êwi´ty Antoni Maria Claret
i ksiàdz Daniel Llorente. Sà to Êwietlane i wyjàtkowe postacie, które wyprzedzi∏y póê-
niejszà odnow´ katechetycznà uwieƒczonà ostatnim Soborem powszechnym. Postacie,
które wcià˝ stanowià wymowny przyk∏ad dla wszystkich tych, którzy dziÊ majà konty-
nuowaç misj´ wychowania w wierze nowych pokoleƒ.

3. Owa misja, b´dàca obowiàzkiem wobec KoÊcio∏a: „Biada mi, gdybym nie g∏osi∏ Ewan-
gelii” (1 Kor 9, 16), jest obecnie niezmiernie wa˝na, aby poprzez ró˝ne formy katechezy
i wychowania chrzeÊcijaƒskiego mo˝na by∏o prowadziç wiernych — dzieci, m∏odzie˝ i do-
ros∏ych — do centrum Objawienia: Chrystusa. Dlatego w swej pierwszej encyklice napi-
sa∏em: „Jest to podstawowe zadanie KoÊcio∏a we wszystkich epokach, a w szczególnoÊci
w epoce naszej, aby skierowywa∏ wzrok cz∏owieka, aby skierowywa∏ ÊwiadomoÊç i do-
Êwiadczenie ca∏ej ludzkoÊci w stron´ tajemnicy Chrystusa, aby pomaga∏ wszystkim lu-
dziom obcowaç z g∏´bià Odkupienia, która jest w Jezusie Chrystusie”1.

Misja ta nie jest zastrze˝ona dla s∏ug wyÊwi´conych lub dla osób zakonnych, ale win-
na obejmowaç Êrodowiska ludzi Êwieckich, rodziny, szko∏y. Ka˝dy chrzeÊcijanin powi-
nien pracowaç nad dzie∏em formacji chrzeÊcijaƒskiej. Powinien odczuwaç pilnà potrze-
b´ ewangelizacji: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, ˝e g∏osz´ Ewangeli´.
Âwiadom jestem cià˝àcego na mnie obowiàzku” (1 Kor 9, 16).

Zw∏aszcza dzisiaj zadanie to jest konieczne i pilne, zadanie, które ka˝demu chrze-
Êcijaninowi pomog∏oby zachowaç i rozwijaç swojà wiar´ w sytuacji nag∏ych przemian
spo∏ecznych i kulturalnych, prze˝ywanych przez spo∏eczeƒstwo hiszpaƒskie.

Dlatego nale˝y umocniç wychowanie w wierze, zapewniajàc gruntownà formacj´
religijnà, ustanawiajàc organiczny zwiàzek mi´dzy katechezà dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych oraz towarzyszàc i sprzyjajàc wzrostowi w wierze ka˝dego chrzeÊcijanina
w ciàgu jego ˝ycia. Bowiem „niepe∏noletnoÊç” chrzeÊcijaƒska i koÊcielna nie stawi czo-
∏a atakowi spo∏eczeƒstwa coraz bardziej zeÊwiecczonego.

Z tego wzgl´du katecheza m∏odzie˝y i doros∏ych ma pomagaç przemieniaç w g∏´-
bokie i osobiste przekonania uczucia i prze˝ycia mo˝e niedostatecznie ugruntowane
w dzieciƒstwie. W ten sposób dzie∏o wychowania uzyskuje ca∏à swojà szerokà panora-
m´ i skal´, aby prowadziç wszystkich do nowego ˝ycia w Chrystusie. Wiara chrzeÊci-
jaƒska oznacza bowiem dla wierzàcego poszukiwanie i osobiste przyj´cie prawdy, po
przezwyci´˝eniu pokusy ˝ycia w ciàg∏ych wàtpliwoÊciach i w ÊwiadomoÊci, ˝e jego wia-

1 Jan Pawe∏ II, Redemptor hominis, 10.
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ra „nie tylko nie wychodzi od niczego, od z∏udzeƒ, od mylnych opinii, od niepewnoÊci,
lecz opiera si´ na s∏owie Boga, który si´ nie myli i w b∏àd nie wprowadza”2. Dlatego
katecheza powinna równie˝ wpajaç „rzeczy pewne, wprawdzie proste, lecz niewzruszo-
ne, które (...) pomogà w coraz lepszym poznawaniu Pana”3.

Dzi´ki temu przed chrzeÊcijaninem winna otworzyç si´ nowa perspektywa, która by
obejmowa∏a i ukierunkowywa∏a ca∏e jego ˝ycie, dajàc mu wraz z programem chrzeÊci-
jaƒskim „motywy ˝ycia i nadziei” (Gaudium et spes, 31). W tej perspektywie wycho-
wawca chrzeÊcijaƒski mo˝e w chwili obecnej znaleêç swe zaszczytne miejsce, skiero-
wujàc swój wysi∏ek ku integralnej formacji, która da∏aby s∏usznà odpowiedê na temat
sensu ˝ycia cz∏owieka historii i Êwiata zawartà w objawieniu.4

4. Chocia˝ wychowanie w wierze jest zadaniem obejmujàcym ca∏e ˝ycie, w rozwoju
chrzeÊcijaƒskim sà momenty wymagajàce szczególnej uwagi, takie jak okres inicjacji
chrzeÊcijaƒskiej, wczesnej m∏odoÊci, wyboru stanu i inne wa˝niejsze sytuacje w ˝yciu
religijnym, jak okresy po prze˝ytym kryzysie religijnym lub bolesnych doÊwiadczeniach.
Sà to momenty, nad którymi nale˝y zatrzymaç si´ z wi´kszà troskà, aby pomóc ka˝de-
mu us∏yszeç wo∏anie Bo˝e (por. Mt 11, 28).

Aby móc nieÊç t´ skutecznà pomoc w wychowaniu w wierze, konieczna i niezastà-
piona jest solidna formacja katechetów i wychowawców, zapewniajàca im odpowied-
nie przygotowanie biblijne, teologiczne, antropologiczne i nauczanie ich samych ˝ycia
tà wiarà, aby katechizowaç innych s∏owem, a nade wszystko integralnym wyznaniem
wiary, b´dàcej stylem ich ˝ycia.

Podstawa ta wymaga z jednej strony ca∏kowitego oddania si´ prze˝ywania wiary,
a z drugiej — s∏u˝bie dla tej wiary i dla innych. W wys∏uchanych czytaniach Aposto∏
podkreÊla: „Nie zale˝àc od nikogo, sta∏em si´ niewolnikiem wszystkich, aby tym licz-
niejsi byli ci, których pozyskam” (1 Kor 9, 19). U˝ywajàc s∏owa „niewolnik” Êwi´ty Pa-
we∏ podkreÊla ca∏kowite oddanie si´ s∏u˝bie dla wiary i dla tych, którym s∏u˝y.

Jeszcze bardziej wymowne sà jego s∏owa: „Dla s∏abych sta∏em si´ jak s∏aby, by po-
zyskaç s∏abych. Sta∏em si´ wszystkim dla wszystkich, ˝eby w ogóle ocaliç przynajmniej
niektórych” (tam˝e, w. 22). Aposto∏ jest realistà; wie, ˝e jego trud jedynie cz´Êciowo
przynosi owoce. Jednak˝e poÊwi´ca si´ ca∏kowicie: „Wszystko zaÊ czyni´ dla Ewange-
lii, by mieç w niej swój udzia∏” (tam˝e, w. 23).

Tak. Ewangeli´ nie tylko si´ przekazuje, lecz tak˝e ma si´ w niej udzia∏. Kto ma
w niej wi´kszy udzia∏, przekazuje jà w sposób dojrzalszy, a kto szczodrzej jà przeka-
zuje, wi´kszy ma w niej udzia∏. W ostatecznoÊci g∏oszenia Ewangelii, s∏u˝ba dla wia-
ry jest przybli˝eniem Chrystusa ludziom i przybli˝eniem ludzi do Chrystusa. Wówczas
spe∏niajà si´ Jego s∏owa: „Przyjdêcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcià˝eniu
jesteÊcie, a Ja was pokrzepi´” (Mt 11, 28).

5. W ramach szerokiej dziedziny wychowania w wierze biskupi hiszpaƒscy na swej ostat-
niej konferencji plenarnej uznali za zadanie priorytetowe s∏u˝b´ wierze i zwrócili uwa-
g´ na znaczenie przekazywania or´dzia chrzeÊcijaƒskiego poprzez katechez´ i szkolne
wychowanie religijne.

2 Jan Pawe∏ II, Catechesi tradendae, 60.
3 Tam˝e.
4 Por. Âwi´ta Kongregacja Wychowania Katolickiego, Katolik Êwiecki Êwiadkiem wiary, 28.
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Jest to dziedzina wymagajàca wielkiej troski pasterskiej. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
parafia powinna dalej odgrywaç uprzywilejowanà rol´ w kszta∏towaniu w wierze; nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e rodzice powinni byç pierwszymi katechetami swych dzieci. Nie
mo˝na jednak zapomnieç o przekazywaniu or´dzia zbawienia poprzez nauczanie reli-
gii w szkole, prywatnej i paƒstwowej. Zw∏aszcza w kraju, w którym wi´kszoÊç rodzi-
ców domaga si´ nauczania religijnego swych dzieci w okresie szkolnym. Nale˝y udzie-
laç tej nauki z nale˝nà roztropnoÊcià, w pe∏nym poszanowaniu s∏usznej wolnoÊci sumie-
nia, ale zarazem szanujàc podstawowe prawo rodziców, którzy sà w pierwszym rz´dzie
odpowiedzialni za wychowanie swych dzieci5.

Ze swej strony nauczyciele i wychowawcy katoliccy mogà równie˝ w dziedzinie re-
ligii odgrywaç bardzo wa˝nà rol´. W nich pok∏ada zaufanie tak wielu rodziców, im za-
wierza KoÊció∏, aby osiàgnàç owà integralnà formacj´ dzieci i m∏odzie˝y, od których
ostatecznie zale˝y czy przysz∏y Êwiat b´dzie bli˝ej lub dalej od Jezusa Chrystusa6.

6. „Wys∏awiam Ci´, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ˝e zakry∏eÊ te rzeczy przed màdrymi
i roztropnymi, a objawi∏eÊ je prostaczkom”. Te s∏owa otwar∏y nasze spotkanie. Ca∏y czas
mieliÊmy przed oczyma szerokà i bardzo wa˝nà grup´ wychowywanych w wierze:
dzieci. Do nich pragn´ teraz zwróciç si´ bezpoÊrednio.

Wy, drogie dzieci hiszpaƒskie, pierwsze poznajecie wiele rzeczy z Objawienia,
które sà zakryte przed starszymi. Dlatego jesteÊcie szczególnie umi∏owane przez Jezu-
sa. W was, maluczkich, wys∏awia∏ On Ojca, poniewa˝ was uczyni∏ uczestnikami prawd
i prze˝yç ukrytych przed m´drcami. Widzàc waszà dobroç, prostot´, szczeroÊç i mi∏oÊç
do wszystkich, wo∏a∏: „DopuÊçcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjÊç do Mnie; do
takich bowiem nale˝y Królestwo Niebieskie” (Mt 19, 14). Z powodu waszej niewinno-
Êci i nieobecnoÊci w was z∏a Jezus mówi∏ równie˝, ˝e „jeÊli si´ nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mt 18, 3).

Przemawiajàc do was z Granady, podczas tego spotkania poÊwi´conego wychowa-
niu w wierze, Papie˝ chce wam powiedzieç, ˝e jesteÊcie stale obecne w jego umyÊle i ser-
cu, i pragn´ wam poleciç, abyÊcie z wielkim zapa∏em podejmowa∏y katechez´, zarów-
no w parafii jak i w szkole, paƒstwowej czy zakonnej, oraz przyjmowa∏y nauk´ religii
przekazywanà wam przez rodziców. W ten sposób stopniowo nauczycie si´ poznawaç
i kochaç Jezusa, zwracaç si´ codziennie do Niego w modlitwie, wzywaç naszà Matk´
w niebie, NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´, w ka˝dej chwili post´powaç dobrze i podobaç si´
Bogu, który zawsze na nas patrzy spojrzeniem Ojca.

Modl´ si´ za was, Êl´ wam uÊciski i b∏ogos∏awieƒstwo jako przyjaciel dzieci i pro-
sz´ was, abyÊcie si´ modli∏y tak˝e za mnie. Prawda, ˝e to uczynicie?

7. Drodzy wychowawcy w wierze! Wobec tej wspania∏ej panoramy Êwiata, który ma-
my katechizowaç, aby go zbli˝yç do Chrystusa; w obliczu tylu doros∏ych, m∏odzie˝y
i dzieci, którzy domagajà si´ wiernego oddania sprawie Ewangelii, z jakà mocà i prze-
konujàcà si∏à rozbrzmiewajà podczas tego spotkania s∏owa Aposto∏a: „Nie jest dla
mnie powodem do chluby to, ˝e g∏osz´ Ewangeli´. Âwiadom jestem cià˝àcego na mnie
obowiàzku. Biada mi, gdybym nie g∏osi∏ Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Oby te s∏owa g∏´-
boko wry∏y si´ w wasze serca, drodzy bracia i siostry.

5 Jan Pawe∏ II, Przemówienie do biskupów prowincji Saragossa, 2 lutego 1982, w: Nauczanie Papieskie V, 1 (1982).
6 Por. Katolik Êwiecki Êwiadkiem wiary, 81.
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Aposto∏ mówi dalej: „Gdybym to czyni∏ z w∏asnej woli, mia∏bym zap∏at´, lecz je-
Êli dzia∏am nie z w∏asnej woli, to tylko spe∏niam obowiàzki szafarza” (1 Kor 9, 17).

Tak, chodzi o obowiàzki szafarza. Zapami´tajcie to wyra˝enie: „szafarze Objawie-
nia Bo˝ego”. A zwa˝ywszy, ˝e êród∏em tego Objawienia jest upodobanie Boga wzgl´-
dem ludzi, zatem poÊrednio jesteÊcie równie˝ szafarzami owego upodobania, owej
przedwiecznej mi∏oÊci. PowinniÊcie si´ modliç i staraç, aby wasi wychowankowie
w wierze przyj´li od was nie tylko s∏owo prawdy objawionej, lecz tak˝e owà mi∏oÊç,
z której rodzi si´ Objawienie i które w niej si´ wyra˝a i urzeczywistnia.

Dlatego Aposto∏ pisze dalej dla tych, którzy pe∏nià s∏u˝b´ szafarzy: „Jakà˝ przeto
mam zap∏at´? Otó˝ t´ w∏aÊnie, ˝e g∏oszàc Ewangeli´ bez ˝adnej zap∏aty, nie korzystam
z praw, jakie mi daje Ewangelia” (1 Kor 9, 18). Ewangelia bowiem daje im prawo do
utrzymania, je˝eli s∏u˝ba duchowa zajmuje ca∏y ich czas i poch∏ania wszystkie ich si-
∏y. Jednak najwi´kszà nagrodà — wed∏ug Aposto∏a — jest mo˝liwoÊç g∏oszenia Ewan-
gelii. Mo˝liwoÊç bycia szafarzem S∏owa i Mi∏oÊci Boga, wspó∏pracownikiem i aposto-
∏em Jezusa Chrystusa.

„Biada mi, gdybym nie g∏osi∏ Ewangelii!”
Drodzy wychowawcy w wierze! Niech Chrystus b´dzie waszà nagrodà za trudy po-

noszone bezinteresownie i wielkodusznie we wszystkich koÊcio∏ach Hiszpanii. Niech
ten trud przynosi stokrotny owoc. O to prosz´ Matk´ Bo˝à de las Angustias (Strapio-
nych), Patronk´ Granady.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. V, cz. 2, Poznaƒ 1996, s. 716-720.



ÂwiadomoÊç specyfiki szko∏y katolickiej

DO NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW DWÓCH INSTYTUTÓW
PROWADZONYCH PRZEZ ZAKONNICE, 27 LISTOPADA 1982,

Najdro˝si Bracia i Siostry!

1. Z tym prostym, lecz bardzo serdecznym pozdrowieniem zwracam si´ do was wszyst-
kich, obecnych tutaj w tak znacznej liczbie, stanowiàcych jednoczeÊnie grup´ zró˝ni-
cowanà, a jednak jednolità. JesteÊcie grupà zró˝nicowanà, poniewa˝ z∏o˝onà z zakon-
nic z dwóch ró˝nych rodzin, Sióstr di Nevers i z Instytutu „Maria Adelaide”, nast´pnie
z uczniów, którzy majà szcz´Êcie korzystaç z obydwu szkó∏ przez nie prowadzonych,
i prócz tego z ich bliskich, ich nauczycieli, jak równie˝ by∏ych uczniów. A jednak two-
rzycie jednostk´ jednolità, poniewa˝ wszyscy grawitujecie w ró˝nym stopniu wokó∏
kompleksu i fascynujàcego Êwiata szko∏y, z jego problemami i jego obietnicami, który
was ∏àczy w tej samej odpowiedzialnoÊci i w tych samych obowiàzkach. Dlatego
wszystkich was jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, okazujàc wam szczerze swojà ra-
doÊç z tego, i˝ mog´ was przyjàç w tym domu i skierowaç do was swoje s∏owa.

2. Chcia∏bym przede wszystkim zwróciç si´ do zas∏u˝onych zakonnic dwóch instytu-
tów. Wiem, ˝e Siostry Mi∏osierdzia i Nauczania ChrzeÊcijaƒskiego di Nevers, których
instytut istnieje w Rzymie ju˝ od 1906 roku, obchodzà 300-lecie swojego za∏o˝enia, i ta
okolicznoÊç daje naszemu spotkaniu szczególny powód do wielkiej radoÊci. Równie˝
Stowarzyszenie Córek Serca Maryi, które prowadzi Instytut „Maria Adelaide”, dzia∏a-
jàcy w tym mieÊcie od roku 1882, jest bliski obchodu drugiego stulecia swojego za∏o-
˝enia, i równie˝ z tego raduj´ si´ razem z wami. Nade wszystko dzi´kuj´ z wami Bo-
gu, który wzbudzi∏ w KoÊciele ze szlachetnej ziemi francuskiej dwie wa˝ne rodziny za-
konne, troszczàce si´ o formacj´ ludzkà m∏odzie˝y w jej ca∏oÊci, z wyrzeczeniem
i kompetencjà, jak o tym Êwiadczy sama wielka liczba uczniów, którzy pok∏adajà uf-
noÊç w ofiarowanych przez was us∏ugach i w gwarancji powagi.

Prócz tego zapewniam was o swojej szczególnej pami´ci przed Panem, a˝eby, jak
dotàd wspiera∏ was ze szczodrà OpatrznoÊcià, tak w dalszym ciàgu u˝ycza∏ wam nie-
ustannie swojej ∏aski w przysz∏oÊci. Równie˝ sama diecezja rzymska zawdzi´cza wie-
le waszej aktywnoÊci, która jest jednoczeÊnie wychowawcza i apostolska, i za to pra-
gn´ wyraziç wam uznanie i swojà wdzi´cznoÊç, co niech b´dzie zach´tà do kontynuowa-
nia jej w przysz∏oÊci z coraz wi´kszym poÊwi´ceniem i z coraz wi´kszà skutecznoÊcià.

3. Ale w szczególny sposób, oprócz stwierdzenia swojej ufnoÊci pok∏adanej w rodzicach,
pragn´ zwróciç si´ do was, najdro˝si uczniowie, którzy we wspomnianych dwóch in-
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stytucjach otrzymujecie swojà podstawowà formacj´, majàcà znaczenie dla ca∏ego ˝y-
cia. Zasi´g szkó∏, do których ucz´szczacie, jest bardzo obszerny, od przedszkola do szkó∏
wy˝szych. A to oznacza dla was czas od trzech do osiemnastu lat: najlepsze lata. Ka˝-
dy z poszczególnych okresów waszego wieku zas∏ugiwa∏by na osobne s∏owa. Chcia∏-
bym powiedzieç ucz´szczajàcym do przedszkola, ˝e Papie˝ ich bardzo lubi, tym ze szko-
∏y podstawowej, ˝e powinni mieç wiele ufnoÊci wobec swoich nauczycieli, tym ze
szkó∏ podstawowych, ̋ e ich pilnoÊç w nauce nigdy nie jest za wielka, a tym ze szkó∏ Êred-
nich, ̋ e przez intensywnà nauk´ powinni przygotowaç si´ powa˝nie do obowiàzków ̋ y-
ciowych w spo∏eczeƒstwie Êwieckim i w KoÊciele. Ale we wszystkich was w tej samej
mierze pok∏adam swojà wielkà nadziej´ na lepszà przysz∏oÊç Êwiata. Dlatego wszyscy
macie specjalne miejsce w moim sercu. I do wszystkich odnosi si´ moja zach´ta: umiej-
cie staç si´ godnymi oczekiwaƒ, jakimi otaczajà was doroÊli. Wspó∏˝ycie ludzkie b´-
dzie jutro lepsze lub nie b´dzie takie, zale˝nie od tego, jakimi wy b´dziecie. Stàd to
wszystko, co czynicie dzisiaj dla waszej formacji, nie tylko s∏u˝y wam jako jednostkom,
ale ma lub b´dzie mia∏o na pewno odbicie w spo∏eczeƒstwie, a wi´c w sposobie, w ja-
ki wy sami w∏àczycie si´ w nie i b´dziecie w nim ˝yç. Wyp∏ywa stàd poczucie odpo-
wiedzialnoÊci, do którego piel´gnowania jesteÊcie wezwani ju˝ od tych lat, mi∏oÊcià i wy-
trwa∏oÊcià. Na tym te˝ bazuje owo szerokie i g∏´bokie poj´cie wychowania, które jest
znamienne dla orientacji chrzeÊcijaƒskiej, o ile ono obejmuje ca∏kowità osob´, w jej ró˝-
nych i wspó∏zale˝nych sk∏adnikach tak materialnych jak duchowych.

W zwiàzku z tym uwa˝am za potrzebne zastanowiç si´ krótko z wami nad naturà
i nad celami szko∏y katolickiej. Ju˝ Sobór Watykaƒski II wypowiedzia∏ si´ màdrze na
ten temat: „W∏aÊciwoÊcià zaÊ jej jest to, ˝e stwarza w spo∏ecznoÊci szkolnej atmosfer´
przesiàkni´tà ewangelicznym duchem wolnoÊci i mi∏oÊci, dopomaga m∏odzie˝y, aby
w rozwijaniu w∏asnej osobowoÊci 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 poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywajà odnoÊnie do
Êwiata, ˝ycia i cz∏owieka, by∏o oÊwiecone wiarà” (Gravissimum educationis, 8). To za-
k∏ada jasne uÊwiadomienie sobie ze strony wszystkich wchodzàcych w sk∏ad samej szko-
∏y: przede wszystkim nauczycieli, ale potem tak˝e koniecznie uczniów i nie na ostatnim
miejscu ich rodziców. Szko∏a katolicka winna odró˝niaç si´ od szko∏y paƒstwowej po-
ziomem organizacyjnym i metodologicznym, czyli wi´kszà powagà dydaktycznà, lecz
tak˝e specyficznym ukszta∏towaniem ca∏oÊci, które zarówno materia∏ nauczania jak
i osob´ ucznia stawia w szerszych ramach planu Bo˝ego w odniesieniu do cz∏owieka,
zrealizowanego i przedstawionego w Jezusie Chrystusie. Jedynie w ten sposób b´dzie
w stanie „przyczyniaç si´ bardzo do wype∏niania myÊli Ludu Bo˝ego, a przez dialog mi´-
dzy KoÊcio∏em i spo∏ecznoÊcià ludzkà przys∏u˝yç si´ ich wzajemnym dobru” (Gravis-
simum educationis, 8). To wszystko b´dzie musia∏o dziaç si´ bez polemicznych prze-
ciwstawieƒ, lecz z mocnà ÊwiadomoÊcià s∏u˝enia jedynie prawdzie i z jasnym postano-
wieniem dawania Êwiadectwa harmonijnego poj´cia cz∏owieka i jego promocji.

5. Najdro˝si, na zakoƒczenie mi∏o mi z∏o˝yç wam wszystkim najlepsze ˝yczenia na rok
szkolny niedawno rozpocz´ty. Bàdêcie dumni, ka˝dy na swoim miejscu, z przynale˝e-
nia do waszych odnoÊnych instytutów. Obydwa cieszà si´ presti˝em, ale ich poziom za-
le˝y od ka˝dego z was, od w∏asnej wspó∏pracy, zgodnie z miejscem, jakie zajmujecie.

W ka˝dym razie wiedzcie, ̋ e Papie˝ interesuje si´ wami, dodaje wam bodêca, a na-
de wszystko pami´ta o was przed Panem. Jemu mi∏o mi was polecaç, aby On owocny-
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mi uczyni∏ wasze trudy i ukoronowa∏ wasze wyniki. W nim pok∏adajcie zawsze swojà
ufnoÊç, swojà si∏´, swojà radoÊç. Umiejcie dà˝yç do osiàgni´cia tej wy˝szej màdroÊci,
która jest udzia∏em tylko tego, kto ˝yje w zjednoczeniu z Panem i patrzy na rzeczy Je-
go oczyma. Biblia nazywa „b∏ogos∏awionym” tego cz∏owieka (Prz 1, 13), który mo˝e
powiedzieç zgodnie z prawdà: „Przysz∏y mi wraz z nià wszystkie dobra” (Mdr 7, 11).

Z tym ˝yczeniem, które wyp∏ywa z mego serca, mi∏o mi udzieliç wam wszystkim
apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa, które pragn´ rozciàgnàç na wspó∏siostry obecnych tu-
taj zakonnic, na nauczycieli i ich kolegów, na drogich uczniów i ich przyjació∏, na ro-
dziców i na wszystkich im bliskich.

Jan Pawe∏ II, Nauczanie Papieskie, t. V, cz. 2, Poznaƒ 1996, s. 867-869.



Za przyk∏adem Matki Eugenii Ravasco
rozwijajcie apostolstwo nauczania

DO INSTYTUTU CÓREK NAJÂWI¢TSZYCH SERC
JEZUSA I MARYI, 11 GRUDNIA 1982

Drogie Siostry w Chrystusie,
i wy wszyscy, tutaj obecni!

1. Dnia 12 stycznia 1882 roku, arcybiskup Genui, monsignor Salvatore Magnasco, ery-
gowa∏ jako zgromadzenie diecezjalne Instytut Córek NajÊwi´tszych Serc Jezusa i Ma-
ryi, za∏o˝ony przez Matk´ Eugeni´ Ravasco, i zatwierdzi∏ jego regu∏y.

Min´∏o sto lat od tej szcz´Êliwej daty, i przed zakoƒczeniem obchodów stulecia ˝y-
czyliÊcie sobie tego spotkania, na specjalnej audiencji zarezerwowanej dla was, aby oka-
zaç nie tylko swojà wiar´, lecz tak˝e swojà radoÊç, w duchu czcigodnej za∏o˝ycielki, któ-
ra tak bardzo mi∏owa∏a, szanowa∏a Namiestnika Chrystusowego w osobie Piusa IX i Le-
ona XIII, i s∏u˝y∏a im. Dlatego ciesz´ si´ bardzo, i˝ mog´ przyjàç was z tej radosnej oka-
zji, a pozdrawiajàc serdecznie i czule Matk´ Generalnà, wszystkie Siostry obecne i nie-
obecne, oraz was przyjació∏, uczniów i by∏ych uczniów, pragn´ szczerze podzi´kowaç
za ten gest mi∏oÊci i oddania, który jest dla mnie wielkà pociechà.

S∏usznà by∏o rzeczà upami´tniç uroczyÊcie te skromne, proste, ukryte poczàtki, po-
niewa˝ w ciàgu stu lat dzie∏o siostry Eugenii Ravasco, uznane nast´pnie prze Stolic´
Âwi´tà w 1909 roku, rozszerzy∏o si´ w Italii i za granicà, mno˝àc przedszkola, szko∏y
podstawowe, Êrednie, wy˝sze i zawodowe, kursy pracy kobiecej, konwikty, domy dla
m∏odzie˝y uczàcej si´ i pracujàcej, kursy katechezy, oratoria Êwiàteczne, oÊrodki misyj-
ne i ˝ycia kontemplacyjnego, a tak˝e dzia∏alnoÊç opiekuƒczà wobec chorych, starców,
˝ebraków, jak równie˝ zaanga˝owanie w duszpasterstwie parafialnym. Za s∏u˝b´ koÊciel-
nà, którà siostry pe∏nià w przedstawicielstwach papieskich, pragn´ wyraziç szczególne
uznanie i wdzi´cznoÊç.

Za te sto lat ˝arliwoÊci, dynamizmu apostolskiego i charytatywnego, nade wszyst-
ko intensywnej pracy w zakresie szko∏y i formacji, w których zachowano i rozszerzo-
no pierwotny charyzmat za∏o˝ycielski, trzeba podzi´kowaç przede wszystkim Panu, któ-
ry wzbudzi∏ w ubieg∏ym wieku t´ szlachetnà i heroicznà dusz´ i potem w dalszym cià-
gu rozwija∏ jej dzie∏a i zapala∏ jej zakonnice, poÊwi´cone w sposób szczególny NajÊwi´t-
szym Sercom Jezusa i Maryi. Wy, drogie Siostry, zachowa∏yÊcie p∏onàcà pochodni´ wa-
szej za∏o˝ycielki; bàdêcie b∏ogos∏awione. Znacie dobrze wzruszajàcy i znamienny epi-
zod jej powo∏ania, kiedy majàc 18 lat, wieczorem 31 maja 1863 roku, wracajàc z prze-
chadzki, wesz∏a do koÊcio∏a Âw. Sabiny w Genui i us∏ysza∏a kap∏ana, który w tej chwi-
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li g∏osi∏ kazanie, s∏ug´ Bo˝ego Don Giacinto Bianchi, ˝arliwego misjonarza NajÊwi´t-
szego Serca, mówiàcego te s∏owa: „Nie ma nikogo wÊród was, kto by chcia∏ poÊwi´ciç
si´ dla dobra z mi∏oÊci ku Sercu Jezusowemu?”. By∏ to jakby przeb∏ysk Êwiat∏a i ∏aski:
m∏oda Eugenia zadr˝a∏a, wyczu∏a powo∏anie nadprzyrodzone, i zatopiona w g∏´bokiej
modlitwie, powiedzia∏a: „Jezu, je˝eli mam byç tà duszà wybranà przez Ciebie, aby czy-
niç dobro, wska˝ mi sposób tego, daj mi sposobnoÊç, weê mnie za r´k´, poÊlij, abym za-
puka∏a do drzwi mojego domu”. By∏ to pierwszy poczàtek, który rozwija∏ si´ potem po-
woli, i odwa˝nie poprzez „Stowarzyszenie dobroczynne”, poprzez hafciarstwo i szycie
dla dziewczàt z ludu, poprzez nauczanie katechizmu w parafii, poprzez spotkania du-
chowne dla paƒ z arystokracji, poprzez szko∏´ bezp∏atnà dla dzieci, poprzez szko∏´
z internatem dla sierot, poprzez szko∏´ „Normale” w Genui, i potem stopniowo poprzez
inne ró˝ne instytucje, wspierana i naÊladowana przez inne dziewcz´ta szlachetne i zde-
cydowane jak ona, a˝ do naszych czasów.

2. Znacie ˝ycie, dzie∏o i duchowoÊç Matki Eugenii Ravasco: w czasach otwartej wro-
goÊci wobec KoÊcio∏a i religii, wyczuwa∏a ona zasadniczà wartoÊç szko∏y dla formacji
i zachowania spo∏eczeƒstwa w wierze chrzeÊcijaƒskiej i poÊwi´ci∏a si´ ca∏kowicie te-
mu idea∏owi, przechodzàc przez wiele bolesnych wydarzeƒ, konfliktów, przeciwnoÊci,
k∏opotów i upokorzeƒ, nie na ostatnim miejscu przez bolesnà chorob´, wskutek której
cierpia∏a przez dwadzieÊcia lat i zmar∏a majàc zaledwie 55 lat, 30 grudnia 1900 roku,
w∏aÊnie na koƒcu Roku Âwi´tego, którego by∏a aposto∏kà. By∏o to ˝ycie krótkie, lecz in-
tensywne, odznaczajàce si´ màdroÊcià i dalekowzrocznoÊcià, z czego wyp∏ywa spon-
taniczne ˝yczenie dla was, jej córek, byÊcie stale i gorliwie zachowywa∏y jej ducha, mi-
mo trudnoÊci, które zawsze zdarzajà si´ na drodze prawdy i zbawienia. Pewnego dnia
tak pisa∏a w swoim dzienniczku: „W tym ˝yciu ka˝dego dnia rosnà ciernie i tylko ten,
kto ma cierpliwoÊç, znajduje pokój w rezygnacji” (6 sierpnia 1893). A w pewnym li-
Êcie pisa∏a: „Jak pomys∏owy jest nasz Bóg. Jak potrafi uk∏uç cierniem w stosownym cza-
sie, aby wypróbowaç wiernoÊç swoich dusz” (18 stycznia 1890). Temat cierni jest sta-
∏y w pismach Matki Eugenii i jest bodêcem i zach´tà dla wszystkich, aby z realizmem
przyjmowaç ˝ycie i apostolstwo: „Wszystko od Boga, co si´ nam zdarza — powtarza-
∏a — wszystko dla Boga, co si´ czyni”.

3. Czytajàc listy Matki Eugenii i Êledzàc jà w jej ró˝nych zaj´ciach, przy czym zawsze
towarzyszy∏a jej choroba, pozostaje si´ pod wra˝eniem si∏y jej woli i równoczeÊnie wiel-
kiej wra˝liwoÊci jej serca. Trapià jà i dr´czà troski wszelkiego rodzaju, niepokoje wo-
kó∏ nowych fundacji, k∏opoty z formacjà sióstr, wewn´trzne niepokoje, przygn´bienia,
utrapienia fizyczne i duchowe; a jednak ona idzie dalej swojà drogà, nieustraszona
i ufna, zawsze uprzejma, wytworna, pe∏na godnoÊci, serdeczna. Jaki by∏ ostatni sekret
jej osobowoÊci? Mo˝na powiedzieç, ˝e Matka Eugenia budowa∏a na skale wiary, ∏aski,
niezmiennej i cierpliwej ufnoÊci, modlitwy, pobo˝noÊci eucharystyczno-maryjnej, pa-
mi´tajàc o tym, co powiedzia∏ Jezus: „Ka˝dego wi´c, kto tych s∏ów s∏ucha i wype∏nia
je, mo˝na porównaç z cz∏owiekiem roztropnym, który dom swój zbudowa∏ na skale.
Spad∏ deszcz, wezbra∏y potoki, zerwa∏y si´ wichry i uderzy∏y w ten dom. On jednak nie
runà∏, bo na skale by∏ utwierdzony” (Mt 7, 24-25). Bohaterska w pe∏nieniu swojego obo-
wiàzku, pokorna i pos∏uszna wobec kierownictwa duchowego, nie obawiala si´ wyma-
gaç tak˝e bohaterstwa. Pisa∏a: „Tym, które sà odpowiedzialne, polecam energi´ i sta-
nowczoÊç, podw∏adnym, pokor´ i uleg∏oÊç. Bez tego nie posuni´cie si´ naprzód, ale
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skoƒczycie na ba∏aganie, który os∏abi wam ducha i pozbawi cnoty” (19 kwietnia 1889).
Ta jej nauka jest bardzo wa˝na dla wszsytkich i na zawsze, poniewa˝ w ka˝dej epoce
i w czasie ka˝dej egzystencji wiejà wiatry i zdarzajà si´ burze, i dlatego konstrukcja w∏a-
snej wiary i w∏asnej formacji musi opieraç si´ na trwa∏ej skale.

4. W swoim ostatnim piÊmie Matka Eugenia Ravasco pozostawi∏a swoim siostrom nie-
jako w testamencie te wzruszajàce s∏owa: „Bóg-Dusza-WiecznoÊç. Wszystko pozosta-
∏e jet niczym... ˚yç w zdaniu si´ na Boga i ramionach Niepokalanej Dziewicy; praco-
waç zawsze dla samego Boga; zawsze, tak w pomyÊlnoÊci jak i w niepomyÊlnoÊci; mi-
∏owaç Go, tego Boga, ca∏ym porywem duszy. Mi∏owaç Jego samego, najwy˝sze Dobro,
kochanego Ojca, jedyny cel. I z mi∏oÊci ulegaç, wielbiàc, Jego woli zawsze i we wszyst-
kim”. Sà to wzruszajàce i cenne stwierdzenia, które sà dla nas Êwiat∏em i pociechà w co-
dziennym trudzie ˝ycia i które na nowo przedstawiam wam, Córki Serc Jezusa i Maryi,
jako sugestywny program ˝ycia konsekrowanego, podczas gdy z wielkim wylaniem
udzielam wszytkim Apostolskiego B∏ogos∏awieƒstwa.

Pragn´ dodaç teraz szczególne pozdrowienia dla grupy przemys∏owców przyby∏ych
z Macerata i wyraziç im swojà szczerà wdzi´cznoÊç za wspania∏omyÊlnà akcj´ solidar-
noÊci wobec narodu polskiego, jakà zainicjowali na propozycj´ miejscowej sekcji
UNITALSI.

Wasz gest, najdro˝si, zwraca si´ ku krajowi, w którym si´ urodzi∏em, i Êwiadczy
o uczuciach braterskiego zrozumienia wobec niego. Dlatego jest mi bardzo mi∏y. Niech
Bóg wynagrodzi ten wasz akt mi∏oÊci bliêniego, odp∏acajàc darem obfitych ∏ask niebie-
skich, których r´kojmià niech b´dzie b∏ogos∏awieƒstwo, jakiego z serca udzielam wam
i waszym bliskim.
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