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Prawo i obowiàzek KoÊcio∏a

4. Czcigodni bracia i umi∏owani synowie.
Mówiàc o urz´dzie Piotrowym, podkreÊli∏em mi´dzy innymi, i˝ jest on s∏u˝bà wie-

rze. W tej perspektywie, znamiennej dla naszej wspólnej pracy, chcia∏bym otworzyç
przed wami mojà dusz´ i przedstawiç problem, który le˝y mi szczególnie na sercu: jest
to sprawa chrzeÊcijaƒskiego wychowania m∏odzie˝y. Co prawda, bezpoÊrednio zajmu-
je si´ nià kongregacja, do której nale˝à sprawy wychowania katolickiego, ale tak˝e
bardzo blisko dotyczy ona nas wszystkich: biskupów i kap∏anów, zakonników i zakon-
nic, którzy chcemy intensywnie prze˝ywaç chwil´ obecnà i wszystkie zawarte w niej
wyzwania; dotyczy ona blisko tak˝e was, Êwieckich, ojców i matki rodzin, których g∏ów-
nym problemem jest w∏aÊnie integralna formacja chrzeÊcijaƒska, jakà chcecie daç wa-
szym dzieciom. A wi´c w owym Êwietle wiary sprawa ta nie jest oboj´tna dla nikogo
z nas, którzy pracujemy dla ˝ycia KoÊcio∏a w Êwiecie, pozostajàc w harmonii z poszcze-
gólnymi KoÊcio∏ami lokalnymi i którzy im s∏u˝ymy. W∏aÊnie dlatego episkopaty ró˝-
nych krajów anga˝ujà si´ osobiÊcie w sprawy zwiàzane z trudnoÊciami dotyczàcymi
chrzeÊcijaƒskiego wychowania m∏odzie˝y, znajdujàcego si´ w ostatnich latach w sytu-
acji delikatnej. Biskupi nie szcz´dzàc si∏ i Êrodków pracujà dla tej sprawy, która posia-
da ró˝ne aspekty i oczekujà na wypowiedê dotyczàcà zasad regulujàcych jà dla dobra
wspólnoty koÊcielnej i Êwieckiej.

Wychowanie katolickie m∏odzie˝y stawia KoÊció∏ w obliczu wielorakiej odpowie-
dzialnoÊci. Dotyczy ona przede wszystkim katechezy ewangelizacyjnej, obejmujàcej
równie˝ nauczanie religii w szko∏ach — tak˝e publicznych, oraz kwestii szko∏y kato-
lickiej jako miejsca, gdzie wychowanie chrzeÊcijaƒskie i integralna formacja dziecka
i m∏odego cz∏owieka odbywa si´ pod znakiem wiary, gdzie wizja cz∏owieka i Êwiata
czerpie z wiary inspiracj´ i nie stoi z wiarà w sprzecznoÊci. To wszystko zaÊ dokonuje
si´ w poszanowaniu podstawowych praw rodziców — na których spoczywa g∏ówna od-
powiedzialnoÊç za wychowanie dzieci — i w zgodzie ze specyficznym pos∏annictwem
KoÊcio∏a.

Nie zaszkodzi zatrzymaç si´ przy zasadach, które winny o˝ywiaç ÊwiadomoÊç te-
go problemu w dzisiejszym Êwiecie, w obliczu wielu wyst´pujàcych w ró˝nych miej-
scach trudnoÊci, których nie mo˝na nie widzieç lub pomijaç milczeniem.
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5. Katecheza, w stosunku do powierzonej przez Chrystusa KoÊcio∏owi misji, jest rze-
czywistoÊcià szerokà i obejmujàcà wszystkich: „Idêcie wi´c i nauczajcie wszystkie na-
rody” (Mt 28, 19). Syn Bo˝y pos∏a∏ Aposto∏ów, aby nauczali, a KoÊció∏ zawsze pozo-
sta∏ wierny owej misji wykonywanej przez Magisterium Papie˝a i biskupów, z zaanga-
˝owaniem, które nierzadko wymaga∏o Êwiadectwa krwi. KoÊció∏ naucza po to, a˝eby g∏o-
siç Êwiatu S∏owo zbawienia i to pos∏annictwo, brane w jego Êcis∏ym znaczeniu, zawie-
ra zarówno przepowiadanie Dobrej Nowiny, to znaczy ewangelizacj´ — której treÊç, me-
tod´ i to do kogo prowadzenie jej nale˝y, okreÊli∏ mój poprzednik, Pawe∏ VI, w wiel-
kim dokumencie Evangelii nuntiandi z 1975 roku — jak równie˝ wszelkie formy ka-
techizacji, na temat których wypowiedzia∏ si´ synod i ja sam — w adhortacji Cateche-
si tradendae, oraz w sposób szczególny przygotowanie do sakramentów.

Prawo przys∏ugujàce ludziom wierzàcym

Dlatego przyrodzonym obowiàzkiem i prawem KoÊcio∏a jest nauczanie ludzi —
wszystkich ludzi — prawdy objawionej, o czym mówi wyraênie tak˝e nowy Kodeks Pra-
wa Kanonicznego (kan. 747, 1), poÊwi´cajàc Ksi´g´ III problemom zwiàzanym z ma-
nus docendi, powierzonym KoÊcio∏owi przez Chrystusa. Sobór Watykaƒski II ukaza∏
obszernie to pos∏annictwo, przede wszystkim w Konstytucji dogmatycznej o KoÊciele,
w Dekrecie o urz´dzie pasterskim biskupów i w Deklaracji o wolnoÊci religijnej.

„WÊród g∏ównych obowiàzków biskupich — czytamy w Lumen gentium — szcze-
gólne miejsce zajmuje g∏oszenie Ewangelii. Biskupi sà zwiastunami wiary prowadzà-
cymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upowa˝nionymi przez Chry-
stusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi g∏oszà prawdy wiary, aby
w nie wierzy∏ i w ˝yciu je stosowa∏, i którzy w Êwietle Ducha Âwi´tego wyjaÊniajà treÊç
wiary” (25; por. Christus Dominus, 12; Presbyterorum ordinis, 4).

Dlatego KoÊció∏ nie powinien trafiaç na przeszkody w wype∏nianiu tego podstawo-
wego zadania, gdy˝, pomijajàc inne wzgl´dy, jest ono wymogiem wrodzonego cz∏owie-
kowi dà˝enia do szukania prawdy; wchodzi wi´c w ogólny zakres poszanowania wol-
noÊci religijnej.

6. Ponadto wychowanie katolickie obejmuje, jak powiedzia∏em, nauczanie religii we
wszystkich szko∏ach, zarówno katolickich, jak i paƒstwowych. Prawo do tego naucza-
nia majà rodziny wierzàcych, które muszà mieç gwarancj´, ˝e szko∏a publiczna, w∏a-
Ênie dlatego, ˝e jest otwarta dla wszystkich, nie tylko nie zagra˝a wierze ich dzieci, ale
wr´cz przeciwnie, dope∏ni ich integralnà formacj´ poprzez w∏aÊciwe nauczanie religii.

T´ zasad´ nale˝y w∏àczyç w poj´cie wolnoÊci religijnej i w koncepcj´ prawdziwie
demokratycznego paƒstwa, które jako takie, to znaczy z zachowaniem swej dog∏´bnie
poj´tej i prawdziwej natury, s∏u˝y obywatelom — wszystkim obywatelom, szanujàc ich
prawa oraz ich przekonania religijne.

Owo nauczanie religii, rozpatrywane na styku zasad religijnych, filozoficznych
i politycznych, musi byç uznane za prawo: prawo rodzin wierzàcych, prawo ch∏opców
i dziewczàt pragnàcych ˝yç swà wiarà i jà wyznawaç; to zaÊ we wszystkich typach szkó∏,
równie˝ w tych, które nie uwzgl´dniajà wymagaƒ wychowania katolickiego, takiego jak
je rozumie KoÊció∏. Szko∏a, która chce rzeczywiÊcie byç godna tego miana, winna wy-
chodziç naprzeciw wymaganiom obywateli w porozumieniu z zainteresowanymi wy-
znaniami i wspó∏pracujàc z nimi.
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Szko∏a katolicka, a zbawcze pos∏annictwo KoÊcio∏a

7. Obszerny temat ewangelizacji oraz misji powierzonej KoÊcio∏owi w zakresie kato-
lickiego wychowania m∏odzie˝y obejmuje tak˝e spraw´ szkó∏ katolickich, które z tej-
˝e misji czerpià najg∏´bszà motywacj´, bowiem w∏aÊnie misja ewangelizacji znajduje
si´ u pod∏o˝a wszystkich wysi∏ków, podejmowanych w obronie i dla umocnienia pro-
cesu powstawania oraz funkcjonowania tego typu szkó∏.

Ten problem le˝y mi szczególnie na sercu, bowiem bezpoÊrednio dotyczy KoÊcio-
∏a, który nie omieszka∏ przy ró˝nych okazjach udzieliç jasnych zaleceƒ w tej materii. Wy-
starczy przypomnieç programowà encyklik´ Divini illius Magistri mojego poprzedni-
ka, czcigodnej pami´ci Piusa XI oraz wiele wystàpieƒ papie˝y: Piusa XII, Jana XXIII,
Paw∏a VI; Sobór Watykaƒski II poÊwi´ci∏ tej sprawie uwag´ przede wszystkim w de-
klaracji Gravissimum educationis, dajàc ogólny zarys wychowania chrzeÊcijaƒskiego;
Kongregacja Wychowania Katolickiego opublikowa∏a w 1977 roku dokument „Szko-
∏a katolicka”; nie zabrak∏o te˝ wzmianek na ten temat przy innych okazjach, zarówno
w dokumentach opublikowanych przeze mnie — zw∏aszcza w adhortacjach apostolskich
Catechesi tradendae (n. 69) i Familiaris consortio (nn. 36-49) — jak i podczas podró-
˝y pasterskich; jak wiadomo problem ten interesowa∏ tak˝e Zgromadzenie Synodu Bi-
skupów w 1980 roku.

Tak wi´c szko∏a katolicka ma pe∏noprawny udzia∏ w „zbawczym pos∏annictwie” Ko-
Êcio∏a, co podkreÊli∏ wspomniany ju˝ dokument, wydany przez Kongregacj´ Wychowa-
nia Katolickiego (nn. 5-9). W tym Êwietle manus docendi KoÊcio∏a obejmuje, ze wzgl´-
du na swój charakter, równie˝ ró˝norodne formy i stopnie nauczania m∏odzie˝y. Szko-
∏a katolicka nie zamierza prezentowaç w∏asnej doktryny w dziedzinie nauki czy tech-
niki, nie chce te˝ wywieraç ˝adnego nacisku: proponuje natomiast uczniom prawdy do-
tyczàce cz∏owieka, jego natury i jego historii, widziane w Êwietle wiary. Ewangelia jest
duszà szko∏y katolickiej, normà jej ˝ycia i jej nauczania.

Szko∏a katolicka pragnie bowiem zagwarantowaç — i jest to zasada, którà w obli-
czu pewnych istniejàcych tendencji nale˝y wyraênie podkreÊliç — formacj´ chrzeÊci-
jaƒskà oraz najwy˝szy poziom nauczania ró˝nych przedmiotów. Opierajàc si´ na chrze-
Êcijaƒskiej wizji, ukazuje ona obraz ˝ycia i Êwiata, wielkie problemy od wieków nur-
tujàce dusz´ ludzkà w wielkiej syntezie, na którà sk∏adajà si´ wszystkie dane historii i an-
tropologii chrzeÊcijaƒskiej.

Dlatego szko∏a katolicka k∏adzie przede wszystkim nacisk na wykszta∏cenie, nie-
odzowne dla pe∏nej formacji wierzàcej m∏odzie˝y. Co wi´cej, ta w∏aÊnie wszechstron-
noÊç nauczania jedna jej uznanie tak˝e tych, którzy nie wyznajà wiary katolickiej.

Jak˝e nie wspomnieç tu o presti˝u, którym szko∏y katolickie cieszà si´ równie˝
w krajach o wi´kszoÊci niechrzeÊcijaƒskiej, gdzie cz´sto przewa˝ajàca iloÊç m∏odzie-
˝y jest innego wyznania lub religii? To wszystko sk∏ania do powa˝nej refleksji nad funk-
cjà tych instytucji, które nie powinny natrafiaç na przeszkody w wykonywaniu swej pra-
cy i których znaczenia nie powinno si´ umniejszaç, wnoszà bowiem wk∏ad w powa˝-
nà i rozumnà formacj´ przysz∏ych pokoleƒ w poszczególnych krajach. Zosta∏o to wy-
raênie podkreÊlone w og∏oszonym ostatnio przez Konferencj´ Episkopatu W∏och doku-
mencie „Szko∏a katolicka we W∏oszech — dzisiaj”, który ju˝ we wst´pie podkreÊla: „Ko-
Êció∏ otrzyma∏ pos∏annictwo przepowiadania i wcielania Dobrej Nowiny, w której re-
alizuje si´ pe∏na godnoÊç i wolnoÊç cz∏owieka. Dlatego uwaga i troska KoÊcio∏a zwró-
cone sà zawsze ku tym doÊwiadczeniom i instytucjom, w których — tak jak w przypad-
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ku szko∏y — formuje si´ ludzkoÊç dnia jutrzejszego i nabiera kszta∏tów to, co b´dzie two-
rzyç przysz∏oÊç Êwiata: (25 sierpnia 1983, 1).

Tak wi´c KoÊció∏ ma prawo do posiadania w∏asnych szkó∏. Ale jest to tak˝e jego po-
winnoÊcià, wyp∏ywajàcà przede wszystkim z podstawowego munus docenti, jak i z prze-
Êwiadczenia, ˝e szko∏a katolicka spe∏nia po˝ytecznà rol´ w procesie rozwoju cz∏owie-
ka i narodów. Wypowiedzia∏ si´ na ten temat wyraênie Sobór Watykaƒski II: „Szko∏a
wi´c katolicka, poniewa˝ mo˝e tak bardzo przyczyniç si´ do wype∏niania misji ludu Bo-
˝ego, a przez dialog mi´dzy KoÊcio∏em i spo∏ecznoÊcià ludzkà mo˝e przys∏u˝yç si´ wza-
jemnemu ich dobru, zachowuje tak˝e w obecnych warunkach swe bardzo wielkie zna-
czenie. Dlatego ten Sobór Êwi´ty na nowo og∏asza prawo KoÊcio∏a do wolnego zak∏a-
dania szkó∏ jakiegokolwiek rodzaju i stopnia i do kierowania nimi, co by∏o ju˝ porusza-
ne w wielu dokumentach Urz´du Nauczycielskiego; przypomina te˝, ˝e korzystanie z ta-
kiego prawa jak najbardziej przyczynia si´ tak˝e do wolnoÊci sumienia i ochrony praw
rodziców, a równie˝ do rozwoju samej kultury” (Gravissimum educationis, 8).

WolnoÊç i równoÊç

8. KoÊció∏ g∏´boko anga˝uje si´ w spraw´ katolickiego wychowania m∏odzie˝y i w szcze-
gólny sposób ̋ àda wolnoÊci i równoÊci dla szkó∏ katolickich, jest bowiem przekonany, ̋ e
istnienie ich jest prawem rodzin chrzeÊcijaƒskich, na co wielokrotnie zwraca∏ uwag´
Urzàd Nauczycielski Stolicy Piotrowej. Je˝eli KoÊció∏ tak usilnie stara si´ o zapewnienie
tego prawa, to dlatego, ̋ e dotyczy ono w∏aÊnie rodziny, na której w sposób zasadniczy i on-
tologiczny spoczywa obowiàzek chrzeÊcijaƒskiego wychowania dzieci. Rodzice sà pierw-
szymi wychowawcami swoich dzieci, co wi´cej, dzia∏ajàc w s∏u˝bie przekazywania wia-
ry, sà — jak powiedzia∏em w katedrze wiedeƒskiej — „pierwszymi katechetami swoich
dzieci” (12 wrzeÊnia 1983)1. Rodzina, ze swej, ustanowionej przez Boga natury, jest
pierwszà, naturalnà wspólnotà wychowawczà cz∏owieka przychodzàcego na Êwiat. Dla-
tego winna cieszyç si´ swobodà wyboru typu szko∏y zgodnego z w∏asnymi przekonania-
mi, bez ˝adnej dyskryminacji ze strony w∏adz publicznych, ani utrudnieƒ w postaci zbyt
wysokich obcià˝eƒ ekonomicznych, bowiem tak˝e i przede wszystkim na tym polu wszy-
scy obywatele posiadajà z natury rzeczy równe prawa. Sobór Watykaƒski II w tej samej
deklaracji o wolnoÊci religijnej stwierdzi∏ wyraênie: „Ka˝dej rodzinie, jako spo∏ecznoÊci
cieszàcej si´ w∏asnym i pierwotnym prawem, przys∏uguje uprawnienie do swobodnego or-
ganizowania ̋ ycia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców. Rodzicom
zaÊ przys∏uguje prawo do tego, aby wed∏ug w∏asnych swych poglàdów religijnych rozstrzy-
gali, jaki rodzaj nauczania religijnego ma byç udzielany ich dzieciom. Dlatego w∏adza cy-
wilna powinna uznaç prawo rodziców do wybierania naprawd´ swobodnie szkó∏ lub in-
nych Êrodków wychowania i nie powinna nak∏adaç na nich za t´ wolnoÊç wyboru niespra-
wiedliwych ci´˝arów, czy to bezpoÊrednio czy poÊrednio” (Dignitatis humanae, 5).

Korzystajàc z prawa do zgodnego ze swoimi przekonaniami religijnymi wyboru ty-
pu szko∏y dla w∏asnych dzieci, rodzina nie mo˝e natrafiaç na przeszkody ze strony paƒ-
stwa, ale winna znajdowaç w nim oparcie. Paƒstwo bowiem nie mo˝e naruszaç praw ro-
dziców chrzeÊcijaƒskich — swoich pe∏noprawnych obywateli, ale winno wspó∏praco-
waç z nimi dla dobra rodzin (por. Gaudium et spes, 52).

1 Insegnamenti di Joanni Paola II, II, 2 (1983), s. 486
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KoÊció∏ nigdy nie zaprzestanie g∏osiç tych zasad w pe∏ni logicznych i jasnych.
Sprzeciwianie sie im lub ich nieprzestrzeganie mo˝e bowiem zubo˝yç ˝ycie ludzi i spo-
∏eczeƒstwa, oparte na poszanowaniu fundamentalnych praw cz∏onków spo∏eczeƒstwa,
którego pierwszà komórkà jest rodzina.

Apel do ca∏ego KoÊcio∏a

9. W wigili´ uroczystoÊci Êwi´tych Piotra i Paw∏a — nauczycieli i filarów wiary — poczu-
wam si´ do obowiàzku zaapelowania stàd do ca∏ego KoÊcio∏a, by u˝y∏ wszystkich si∏ dla utrzy-
mania skutecznych struktur szko∏y katolickiej; do odpowiedzialnoÊci za to winni poczuwaç
si´ szczególnie biskupi, kap∏ani, a przede wszystkim zas∏u˝one zgromadzenie zakonne m´-
skie i ˝eƒskie, którym ich Êwi´ci za∏o˝yciele i za∏o˝ycielki przekazali charyzmat wychowa-
nia i dlatego winni z najwi´kszà troskà strzec jak êrenicy oka owej donios∏ej, niezrównanej
formy s∏u˝enia KoÊcio∏owi. Zwracam si´ tak˝e do nauczycieli, do Êwieckich pracujàcych
w szko∏ach katolickich, do rodziców, do drogich uczniów i uczennic, aby w ucz´szczaniu do
tych szkó∏ widzieli najwy˝szy zaszczyt. Niech wszyscy cz∏onkowie KoÊcio∏a uwa˝ajà za swój
obowiàzek trosk´ o wysoki presti˝ tych szkó∏, nawet jeÊli wymaga to poÊwi´ceƒ b´dàc prze-
Êwiadczeni o ich wielkiej roli dla przysz∏oÊci wspólnot koÊcielnych i Êwieckich.

Z tymi ̋ yczeniami zwracam si´ zw∏aszcza do wszystkich moich braci w biskupstwie,
którzy pe∏niàc pos∏ug´ w ró˝nych krajach Europy i Êwiata napotykajà na specyficzne trud-
noÊci, którym nale˝y stawiaç czo∏o stanowczo i z pogodà ducha: pragn´ im powiedzieç,
˝e ˝ywo i osobiÊcie uczestnicz´ w ich troskach, wysi∏kach i dzia∏aniach prowadzonych
na tym polu, jak równie˝ w troskach wspó∏pracujàcych z nimi kap∏anów, zakonników i za-
konnic. Szczególnie uczestnicz´ w staraniach tych, na których przede wszystkim spoczy-
wa odpowiedzialnoÊç za wa˝nà i delikatnà dziedzin´, to znaczy rodzin katolickich i dro-
giej m∏odzie˝y — tak bardzo dziÊ otwartej na problemy i obowiàzki wynikajàce z wia-
ry — która ucz´szcza do tych szkó∏ i potrafi czerpaç z tego niezrównane korzyÊci dla w∏a-
snej przysz∏oÊci. Jestem z nimi wszystkimi i ˝ycz´ im powodzenia w Panu.

10. Zatrzyma∏em si´ nad problemem katolickiego wychowania m∏odzie˝y, szczególnie
uwzgl´dniajàc zagadnienie szko∏y katolickiej, gdy˝ wiem, ˝e wy, moi wspó∏pracowni-
cy, chcecie w pe∏ni dzieliç ze mnà trosk´ pasterskà o ca∏y KoÊció∏. Mi∏ujecie KoÊció∏
i mi∏oÊç ta o˝ywia wype∏nianie codziennej waszej pracy. Mój niepokój jest tak˝e wa-
szym niepokojem. W tym duchu prosz´ was, abyÊcie nadal mnie wspomagali, ˝ywo
uczestniczàc w problemach wspó∏czesnego KoÊcio∏a i byÊcie wspierali mnie modlitwà,
a przede wszystkim mi∏oÊcià. Jestem pewien, ˝e w waszej pracy pragniecie powtarzaç
ze mnà: Caritas Christi urget nos! To mi∏oÊç przyÊwieca waszej codziennej pracy. Mi-
∏oÊç tym cenniejsza i bardziej owocna, ˝e wi´kszoÊç z was pracuje bez rozg∏osu, w ukry-
ciu, z wiernoÊcià, która wymaga zaanga˝owania si∏ fizycznych i samego ˝ycia, i zda-
jàc sobie spraw´ z „niepowtarzalnego charakteru” wspó∏pracy, która — jak powie-
dzia∏em przed dwoma laty spotykajàc si´ z wami z okazji Bo˝ego Narodzenia — „jest
wezwaniem do udzia∏u w pos∏udze, którà Papie˝ pe∏ni dla dobra KoÊcio∏a”2 (...)

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1984 nr 6, ss. 13 -14.    

2 Tam˝e V, 2 (1982), s. 24 28.



Wychowawcy wype∏niajà jedno z najwa˝niejszych
zadaƒ KoÊcio∏a

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI I WYCHOWAWCAMI, 
ST. JOHN'S (KANADA), 12 WRZEÂNIA 1984

1. Dzisiejszego wieczoru, w tej Bazylice poÊwi´conej Êw. Janowi Chrzcicielowi silnie
odczuwam wi´ê, która nas ∏àczy. Czuj´ si´ bardzo bliski mieszkaƒcom Nowej Funlan-
dii.

Uczestniczenie w tym zgromadzeniu wychowawców i mówienie do tych, którzy wy-
pe∏niajà jedno z najwa˝niejszych zadaƒ KoÊcio∏a i spo∏eczeƒstwa jest dla mnie praw-
dziwà radoÊcià i zaszczytem. Praca nauczyciela szko∏y jest prawdziwie Êwi´tym obo-
wiàzkiem powierzonym im przez rodziców i rodziny. Jako katoliccy wychowawcy
przyj´liÊcie na siebie szczególnà odpowiedzialnoÊç przekazanà wam przez rodziców. Ci
rodzice i rodziny obdarzyli was swym zaufaniem. KoÊció∏ zaÊ widzi w was wspó∏pra-
cowników, niosàcych znacznà cz´Êç wspólnej odpowiedzialnoÊci w spe∏nianiu Chrystu-
sowego nakazu, przekazanego Aposto∏om: „Idêcie wi´c i nauczajcie wszystkie narody...
uczcie je zachowywaç wszystko, co wam przykaza∏em” (Mt 28, 19.2).

Dane wam jest tworzyç przysz∏oÊç i nadawaç jej kierunek przekazujàc uczniom ze-
spó∏ wartoÊci, dzi´ki którym mogà oni oceniaç nabywanà wiedz´. Niewiele jest rzeczy
tak porywajàcych i dajàcych tyle satysfakcji jak nauczanie i kierowanie m∏odzie˝à, ma-
∏o te˝ jest rzeczy równie trudnych. Przygotowujecie do doros∏ego ˝ycia i chrzeÊcijaƒ-
skiej dojrza∏oÊci pokolenie mieszkaƒców Nowej Funlandii, Kanadyjczyków, którzy
b´dà tworzyç KoÊció∏ i spo∏eczeƒstwo jutra.

2. Realizujàc swe zawodowe i duchowe cele jako nauczyciele, lub kierownicy instytu-
cji oÊwiatowych, doÊwiadczacie tych wszystkich niepewnoÊci i konfliktów, które zna-
mionujà nasze dzisiejsze spo∏eczeƒstwo. JesteÊcie Êwiadkami, jak w przeciàgu jedne-
go ludzkiego ̋ ycia zachodzà ogromne zmiany w systemie wartoÊci spo∏ecznych, w wa-
runkach gospodarczych w zakresie technologii. B´dàc wychowawcami, musicie za ty-
mi zmianami nadà˝aç, sà one bowiem powszednim chlebem waszych uczniów.

Nauczyciele i system oÊwiaty starajàc si´ stale dostosowywaç do tego, co nowe, rów-
noczeÊnie muszà potwierdzaç i strzec sensu i znaczenia wiecznotrwa∏ych prawd i war-
toÊci. Wychowawcy muszà byç gotowi zdecydowanie odpowiedzieç na wymagania za-
pewnienia takiego rodzaju wychowania, którego program bardziej b´dzie inspirowany
refleksjà ni˝ technikà nauczania, poszukiwaniem prawdy bardziej ni˝ gromadzeniem in-
formacji.



Nauczanie papieskie 211

JednoczeÊnie, ca∏kowicie nowe pràdy i ró˝norodna dzia∏alnoÊç kulturowa w naszych
czasach, zw∏aszcza te jej postacie, które bardziej przyciàgajà uwag´ m∏odzie˝y, wyma-
gajà tego, by wychowawcy byli otwarci na nowe wp∏ywy kulturowe i by potrafili wy-
jaÊniaç je m∏odzie˝y w Êwietle wiary chrzeÊcijaƒskiej i Chrystusowego powszechnego
przykazania mi∏oÊci.

Zawsze by∏o trudno byç chrzeÊcijaninem, a jeszcze trudniej jest byç nauczycielem
konsekwentnie chrzeÊcijaƒskim, zw∏aszcza, jeÊli ten nauczyciel powo∏any jest do dawa-
nia Êwiadectwa w obr´bie systemu Êwieckiego. Ka˝da epoka dostarcza nowych proble-
mów, a tak˝e i nowych mo˝liwoÊci dawania Êwiadectwa odkupieƒczej mi∏oÊci Jezusa
Chrystusa.

Wy jesteÊcie powo∏ani do tego, by wnosiç w swe nauczanie kompetencj´ i wysokie
kwalifikacja zawodowe. By wp∏ywaç na uczniów w tym momencie historii tak, aby
wzrastali w wierze i mi∏oÊci, musicie byç Êwiadomi nacisków, jakim sà oni poddawa-
ni, a równoczeÊnie szanowaç naturalne etapy ich wzrostu ku dojrza∏oÊci. Jednak wasza
odpowiedzialnoÊç stwarza wymagania, które si´gajà daleko poza potrzeb´ zawodo-
wych kwalifikacji i kompetencji.

3. Wyjàtkowo wa˝nym aspektem spoczywajàcego na was zadania jest wasze powo∏a-
nie do prowadzenia m∏odych do Chrystusa poprzez przyk∏ad w∏asnego ˝ycia, do takie-
go ukierunkowania ich, by szli za Nim, do ukazywania im Jego bezgranicznej mi∏oÊci
i troski o nich. Patrzàc na was, uczniowie, musz´ wyraênie dostrzegaç i poznawaç bo-
gactwo oraz radoÊç ˝ycia zgodnego z Jego naukà i Jego trudnymi wymaganiami. Uczyç,
znaczy nie tylko wpajaç to, co wiemy, ale równie˝ poprzez ˝ycie zgodne z tym, w co
wierzymy, ukazywaç kim jesteÊmy. Ta w∏aÊnie lekcja pozostaje w pami´ci najd∏u˝ej.
Wszyscy uczniowie Êwiata powtarzajà dzisiaj swym katolickim nauczycielom s∏owa za-
pisane w Ewangelii Êw. Jana i skierowane pierwotnie do Aposto∏a Filipa: „Chcieliby-
Êmy ujrzeç Jezusa” (J 12, 21). Takie w∏aÊnie jest prawdziwie ˝yciowe zadanie katolic-
kiego nauczyciela: ukazaç m∏odzie˝y Jezusa. Âw. Pawe∏ widzia∏ swojà pos∏ug´ jako d∏u-
gotrwa∏y, ogromny trud kszta∏towania Chrystusa w tych, do których s∏u˝by zosta∏ po-
wo∏any (por. Ga 4, 19).

4. Jako nauczyciele i wychowawcy uczestniczycie równie˝ w g∏oszeniu s∏owa w s∏u˝-
bie prawdy. Dà˝ycie do wyzwolenia umys∏ów i ducha tych, których uczycie, prowadzàc
ich ku dojrza∏oÊci w wierze, wiedzy i myÊleniu. Przedstawiajàc swym uczniom praw-
d´ Chrystusa pomagacie im równie˝ doznaç Jego wolnoÊci. W ten sposób jesteÊcie za-
anga˝owani w autentyczne wyzwalanie obecnego pokolenia uczniów, którym Jezus
Chrystus, sam siebie nazywajàcy „Prawdà”, powtarza ewangelicznà obietnic´: „Je˝eli
wi´c Syn was wyzwoli, wówczas b´dziecie rzeczywiÊcie wolni” (J 8, 36). JesteÊcie po-
wo∏ani do s∏u˝enia wyzwalajàcej prawdzie Chrystusa i do jej szerzenia.

5. M∏odzie˝ popychana jest dzisiaj we wszystkich kierunkach przez ha∏aÊliwe, rywali-
zujàce z sobà ˝àdania, majàce na celu przyciàganie jej uwagi i zmuszenie do pos∏uszeƒ-
stwa. Z ca∏ego Êwiata docierajà do niej codziennie wieÊci o konfliktach, wrogoÊci,
chciwoÊci i niesprawiedliwoÊci, n´dzy i rozpaczy. PoÊród tego spo∏ecznego zam´tu m∏o-
dzi ludzie pragnà znaleêç sta∏e i trwa∏e wartoÊci, które mogà nadaç sens i cel ich ˝yciu.
Poszukujà pewnego miejsca — sta∏ego làdu — na którym mogliby stanàç. Pragnà od-
naleêç kierunek, zadanie, które nada sens i cel ich ˝yciu.
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Ewangelia mówi nam, gdzie znaleêç ten sta∏y làd: przy Panu naszym, w uczestnic-
twie w Jego sile i w Jego mi∏oÊci, w ch´tnej i wielkodusznej odpowiedzi na Jego we-
zwanie do mi∏oÊci i s∏u˝enia Mu tak, jak On nas umi∏owa∏ i nam s∏u˝y∏. Kto lepiej po-
trafi wskazaç m∏odzie˝y drog´ do tego bezpiecznego miejsca, do tego pe∏nego dynami-
zmu i treÊci ˝ycia, ni˝ nauczyciele, w których ona chce widzieç swych przewodników?
Nikt inny nigdy nie b´dzie tym, czym wy jesteÊcie. Nikt inny nie b´dzie mia∏ tej mo˝-
liwoÊci, jakà wy macie, towarzyszenia uczniom w poszukiwaniu prawdy, wzbudzaniu
w nich pragnienia sprawiedliwoÊci oraz ÊwiadomoÊci dobroci Bo˝ej, bycia ich cierpli-
wym i pe∏nym mi∏oÊci przewodnikiem w drodze wiary.

6. M∏odzie˝ odczuwa dziÊ g∏ód prawdy i sprawiedliwoÊci, poniewa˝ odczuwa g∏ód
Boga. Zaspokojenie tego g∏odu jest najszczytniejszym powo∏aniem chrzeÊcijaƒskiego
wychowawcy. Wspólnie z rodzicami, na których spoczywa najwi´ksza odpowiedzial-
noÊç za wychowanie ich potomstwa, nauczyciel ma odzwierciedlaç, w sposób wierny
i czytelny, obecnoÊç Boga w Êwiecie.

Nauczyciele i rodzice muszà staraç si´ o dojrza∏oÊç duchowà we w∏asnym ˝yciu,
o silnà i klarownà wiar´, która potrafi oprzeç si´ atakom wartoÊci zagra˝ajàcych domo-
wi i szkole. JeÊli nauk´ Ewangelii b´dzie mo˝na odczytywaç w waszym codziennym ̋ y-
ciu, wp∏ynie to w sposób widoczny na waszych m∏odych uczniów. Kiedy m∏odzie˝ wi-
dzi, ˝e nauczyciele i rodzice, których kocha, sà ludêmi oddanymi Jezusowi Chrystuso-
wi, ludêmi, których ˝ycie inspirowane jest owym oddaniem, wtedy przekaz treÊci wia-
ry i jej g∏oszenie dokonuje si´ spontanicznie i Dobra Nowina przepowiadana jest
w Êwiecie i dla Êwiata.

7. Specyficzne cele chrzeÊcijaƒskiego wychowania, okreÊlone przez Sobór Watykaƒski
II, biorà pod uwag´ wielorakie potrzeby ludzi m∏odych. Cele te sà dla was sta∏ym wy-
zwaniem i jasno okreÊlajà waszà wznios∏à prac´: „Wychowanie chrzeÊcijaƒskie (...) ma
na wzgl´dzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni (...) stawali si´ z ka˝dym dniem co-
raz bardziej Êwiadomi otrzymanego daru wiary. Niechaj uczà si´ chwaliç Boga Ojca
w duchu i w prawdzie (por. J 4, 23), zw∏aszcza... kulcie liturgicznym; niechaj zaprawia-
jà si´ w prowadzeniu w∏asnego ˝ycia wedle nowego cz∏owieka w sprawiedliwoÊci
i Êwi´toÊci prawdy (Ef 4, 22-24); w ten sposób niech stajà si´ ludêmi doskona∏ymi na
miar´ wieku pe∏noÊci Chrystusowej (por. Ef 4, 13) i przyczyniajà si´ do wzrostu Cia∏a
Mistycznego” (Gravissimum educationis, 2).

8. Tu, w prowincji Nowej Funlandii i w innych prowincjach Kanady wasi przodkowie
walczyli przez lata o stworzenie katolickiego systemu oÊwiaty, w którym te przyÊwie-
cajàce katolickim nauczycielom idea∏y oraz g∏ówne zasady katolickiego wychowania
mog∏yby byç najlepiej zastosowane. Jest to cenne, powierzone wam dziedzictwo, któ-
re stanowi pozytywny i cenny wk∏ad nie tylko w ˝ycie KoÊcio∏a, ale równie˝ spo∏eczeƒ-
stwa.

Szko∏y katolickie mogà dawaç m∏odzie˝y poglàdy i duchowe motywacje, ogrom-
nie potrzebne w materialistycznym i rozbitym Êwiecie. Szko∏y katolickie mówià o sen-
sie ˝ycia, o wartoÊciach i o wierze, która stanowi o ˝yciu pe∏nym sensu. Podobnie, po-
niewa˝ egoizm prowadzi cz´sto do odosobnienia, szko∏y katolickie muszà przekazywaç
i wzmacniaç poczucie jednoÊci, zaanga˝owanie spo∏eczne i akceptacj´ ró˝nic i ró˝no-
rodnoÊci w spo∏eczeƒstwach pluralistycznych. Wype∏niajàc swe zadanie w s∏u˝bie s∏o-
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wu Bo˝emu, g∏oszonemu przez KoÊció∏ katolicki, muszà one zaszczepiaç postaw´ g∏´-
bokiego szacunku dla sumieƒ innych i goràce pragnienie jednoÊci chrzeÊcijaƒskiej.

W dà˝eniu do doskona∏oÊci w dziedzinie przygotowania zawodowego i techniczne-
go, szko∏om katolickim nie wolno zapominaç, ˝e ich ostatecznym celem jest przygoto-
wanie m∏odzie˝y do przyj´cia, w duchu chrzeÊcijaƒskiej wolnoÊci, osobistej i spo∏ecz-
nej odpowiedzialnoÊci za w´drówk´ ca∏ej ludzkoÊci ku ˝yciu wiecznemu.

Dlatego szko∏y katolickie, zawsze oddane sprawie intelektualnego rozwoju, równie˝
powinny zwracaç bacznà uwag´ na ewangeliczny nakaz s∏u˝enia wszystkim uczniom,
a nie tylko najzdolniejszym i najbardziej obiecujàcym. Niech, zgodnie z duchem Ewan-
gelii i jej wyborem ubogich, zwracajà szczególnà uwag´ na najbardziej potrzebujàcych.

9. Wszyscy m´˝czyêni i kobiety — oraz wszystkie dzieci, majà prawo do nauki. Z pra-
wem do nauki ÊciÊle zwiàzane jest prawo rodziców, rodzin, do wyboru zgodnego z ich
przekonaniami takiego typu nauczania i modelu szko∏y, jakiego pragnà dla swoich
dzieci (por. Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka, art. 26). Równie˝ zwiàzane z po-
przednimi jest niemniej Êwi´te prawo do wolnoÊci wyznania.

W spo∏eczeƒstwie takim jak kanadyjskie, prawo ludzi do stowarzyszania si´ i bra-
nia udzia∏u w przedsi´wzi´ciach okreÊlonych grup lub instytucji w celu zrealizowania
swych oczekiwaƒ zgodnych z przyj´tym systemem wartoÊci jest podstawowym prawem
demokratycznym. Prawo to oznacza, ˝e rodzice posiadajà rzeczywistà mo˝liwoÊç wy-
boru, bez nadmiernych obcià˝eƒ finansowych, odpowiednich szkó∏ i systemów na-
uczania dla swych dzieci. Zauwa˝y∏em, ˝e tu, w Nowej Funlandii, dostrzegacie w kwe-
stii wychowania partnerski zwiàzek mi´dzy KoÊcio∏em i Prowincjà. Szcz´Êliwie i w in-
nych cz´Êciach Kanady istnieje podobna wspó∏praca mi´dzy KoÊcio∏em i w∏adzami. Ro-
zumiem, ˝e ma ona ró˝ny przebieg w zale˝noÊci od prowincji.

Spo∏eczeƒstwo jest powo∏ane do tworzenia i popierania za pomocà publicznych fun-
duszy takiego typu szkó∏, które odpowiadajà najg∏´bszym aspiracjom obywateli. Rola
wspó∏czesnego paƒstwa polega na spe∏nianiu tych oczekiwaƒ w granicach okreÊlonych
przez wspólne dobro. Dzi´ki temu paƒstwo krzewi zgod´, oraz, w sytuacji spo∏eczeƒ-
stwa pluralistycznego, takiego jak kanadyjskie, skutecznie uczy szacunku dla ogrom-
nej ró˝norodnoÊci, jaka wyst´puje w tym kraju. Lekcewa˝enie owej ró˝norodnoÊci
i s∏usznych ˝àdaƒ ludu w ramach ró˝norodnych grup, by∏oby odebraniem rodzicom ich
podstawowego prawa.

Dlatego w∏adze odpowiadajà za zapewnienie wspólnotom koÊcielnym prawa do po-
siadania odpowiedniego systemu oÊwiaty ze wszystkim, co si´ w tym prawie zawiera,
a wi´c do kszta∏cenia nauczycieli, funduszów na prace badawcze, odpowiednich oÊrod-
ków finansowych, budynków i tak dalej.

Zapewnienie wszystkim obywatelom zadowalajàcego systemu us∏ug oÊwiatowych
w spo∏eczeƒstwie pluralistycznym jest z pewnoÊcià bardzo trudnym i z∏o˝onym zada-
niem. W rozwiàzywaniu go nie wolno zapominaç o tym, ˝e centralne miejsce w Êwia-
topoglàdzie cz∏owieka wierzàcego zajmuje Bóg. System szkolny ca∏kowicie Êwiecki nie
mo˝e odpowiedzieç tym oczekiwaniom. Nie mo˝emy Boga zostawiç za drzwiami
szkolnego budynku.

10. Drodzy nauczyciele i rodzice, szko∏a katolicka jest w waszych r´kach. Jest ona od-
biciem waszych przekonaƒ. Samo jej istnienie zale˝y od was. Jest ona, obok rodziny
i wspólnoty parafialnej, jednym z tych uprzywilejowanych miejsc, gdzie przekazuje si´
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wiar´. Szko∏a katolicka jest wspólnym dzie∏em, które nie mo˝e byç zrealizowane bez
udzia∏u wszystkich zainteresowanych — uczniów, rodziców, nauczycieli, prze∏o˝o-
nych i duszpasterzy. Jako rodzice ponosicie szczególnà odpowiedzialnoÊç i macie
szczególne uprawnienia. JesteÊcie pierwszymi Êwiadkami i twórcami budzenia si´
w waszych dzieciach ÊwiadomoÊci Boga. Pierwsi jesteÊcie odpowiedzialni za doprowa-
dzenie ich do sakramentów chrzeÊcijaƒskiego wtajemniczenia. W pracy tej towarzyszà
wam i pomagajà szko∏a i parafia.

Nasz Êwiat stara si´ odnaleêç poczucie sensu i spójnoÊci. Szko∏a katolicka, dzi´ki
pos∏udze katolickich nauczycieli, jest uprzywilejowanym miejscem, w którym rozwi-
ja si´ i przekazuje Êwiatopoglàd, majàcy swe êród∏o w Stworzeniu i Odkupieniu. Jeste-
Êcie powo∏ani, drodzy wychowawcy i rodzice, do tworzenia szkó∏ przekazujàcych te war-
toÊci, które chcielibyÊcie powierzyç waszym nast´pcom. I zawsze pami´tajcie, ˝e to
Chrystus powiedzia∏: Idêcie i nauczajcie!

L’ Osservatore Romano, wyd. polskie, 1984 nr 6, s. 19. 



Wychowanie m∏odzie˝y do wartoÊci moralnych

AUDIENCJA DLA KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO AKREDYTOWANEGO
PRZY STOLICY APOSTOLSKIEJ, WATYKAN, 12 STYCZNIA 1985

M∏odzie˝

6. Na zakoƒczenie pragn´ przekazaç wam jeszcze trzy refleksje, dotyczàce udzia∏u
m∏odzie˝y, wychowywania do wartoÊci moralnych i duchowej g∏´bi pojednania.

Tak, stawianie na m∏odzie˝ jest rzeczà dobrà i koniecznà. Wi´kszoÊç krajów repre-
zentowanych w Korpusie Dyplomatycznym posiada ogromny procent m∏odzie˝y. W in-
teresie pokoju le˝y, aby m∏odzie˝ mog∏a dokonywaç istotnych wyborów etycznych. Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych wezwa∏a nas do udzia∏u w Mi´dzynarodowym Ro-
ku M∏odzie˝y, której jà poÊwi´ci∏em Or´dzie na Dzieƒ Pokoju: „Pokój i m∏odzi idà ra-
zem”. M∏odzi nie posiadajà tych doÊwiadczeƒ, które wy posiadacie: z pewnoÊcià nie do-
strzegajà wszystkich trudnoÊci ˝ycia politycznego, narodowego i mi´dzynarodowego.
Majà te˝ swoje s∏aboÊci, pokusy, sà gwa∏towni, a niekiedy uciekajà przed konkretnà od-
powiedzialnoÊcià. Nie chodzi o to, by u˝ywaç wobec nich demagogii. Czy umiemy jed-
nak braç pod uwag´ ich uprawnione aspiracje, które cz´sto w sposób Êmia∏y dotykajà
spraw najistotniejszych? W ka˝dym razie to oni jutro b´dà twórcami pokoju. Jak sà do
tej roli przygotowywani? Czy sposób, w jaki traktujemy sprawy sprawiedliwoÊci i po-
koju mo˝e ich zadowoliç? Jak dawaç im przyk∏ad nadziei, zawodowe przygotowanie,
które pomo˝e im przezwyci´˝yç szok bezrobocia i które ich doprowadzi do aktywne-
go uczestnictwa? A przede wszystkim: jak ich wychowywaç, jak wychowywaç ich
w duchu prawdziwych wartoÊci i do szacunku wobec innych?

Wychowanie do wartoÊci moralnych

7. Bez tego wychowania do wartoÊci moralnych — w spo∏eczeƒstwie i wÊród osób za
nie odpowiedzialnych obecnie lub w przysz∏oÊci ka˝de budowanie pokoju b´dzie zawsze
nietrwa∏e; b´dzie nawet skazane na pora˝k´, bez wzgl´du na to, jak bardzo zr´czni by-
liby dyplomaci i jakiej u˝yto by si∏y. Od polityków, wychowawców, od rodzin, od osób
odpowiedzialnych za Êrodki spo∏ecznego przekazu oczekuje si´, ˝e b´dà si´ przyczy-
niali do tej formacji. KoÊció∏ stale jest gotów wnosiç swój wk∏ad.

Nie ma potrzeby, bym dok∏adnie przedstawi∏ tu owe wartoÊci moralne. Chodzi
o lojalnoÊç, wiernoÊç podj´tym zobowiàzaniom, uczciwoÊç, sprawiedliwoÊç, tolerancj´,
szacunek wobec innych — wobec ich ˝ycia, warunków ich ˝ycia, ich rasy, chodzi
o dzielenie si´, solidarnoÊç. ChrzeÊcijanie zwykli ∏àczyç wszystkie te cnoty spo∏eczne
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z mi∏osierdziem, z mi∏oÊcià i opieraç je na transcendentnej, zagwarantowanej przez Bo-
ga godnoÊci ka˝dej osoby ludzkiej i na przyk∏adzie Chrystusa.

Czy szacunek wobec cz∏owieka si´ga wystarczajàco daleko? Czy nie nale˝a∏oby za-
czàç od ludzkiego embrionu? Mno˝à si´ dzisiaj manipulacje genetyczne i zuchwa∏e do-
Êwiadczenia, szybko przemijajàce z jednego kraju do drugiego. Problemy te stajà si´
w pewnym stopniu problemami mi´dzynarodowymi. Któ˝ oÊmieli∏by si´ powiedzieç,
˝e chodzi tu tylko o odwag´ w zakresie techniki? Nie dostrzega si´, ̋ e dotykajà one po-
wa˝nych problemów humanistycznych, które winny znaleêç swoje rozwiàzanie na
p∏aszczyênie prawa, na poziomie etyki. Poszanowanie wartoÊci moralnych na tym po-
ziomie jest cz´Êcià poszanowania cz∏owieka w ogóle, które stanowi podstaw´ pokoju,
wywodzàcego si´ niewàtpliwie z poszanowania ludzkiego ˝ycia. Ka˝dy kraj, zw∏asz-
cza jeÊli posiada du˝e mo˝liwoÊci oddzia∏ywania, musi ustaliç swojà odpowiedzialnoÊç
w zakresie wartoÊci etycznych techniki, metod i koncepcji bardziej lub mniej moralnych
czy sekciarskich, które sam eksportuje lub pozwala eksportowaç.

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1985 nr 1, ss. 12-13.



Istnieje g∏´boki zwiàzek pomi´dzy 
wychowaniem i Ewangelià

MSZA ÂWI¢TA NA CAMPUSIE UNIWERSYTECKIM W MARACAIBO,
[WENEZUELA], 27 STYCZNIA 1985

„Daj mi poznaç drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich Êcie˝ek! Prowadê mnie
wed∏ug Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteÊ Bóg, mój Zbawca” (Ps 24, 4 n.).

Ksi´˝e Arcybiskupie, Bracia w biskupstwie, szanowni przedstawiciele w∏adz We-
nezueli, drodzy Bracia i Siostry.

1. S∏owami psalmu, którego wys∏uchaliÊmy, pragn´ wyraziç g∏´bokà wdzi´cznoÊç Bo-
gu w Trójcy Jedynemu za to, ˝e mieszkaƒcy stanu Zulia i ca∏ej Wenezueli przyj´li s∏o-
wo wiary, przyniesione niemal pi´ç wieków temu przez zwiastunów Dobrej Nowiny;
˝e poszli drogà Pana i ˝e uznajà w Chrystusie swojego Boga i Zbawc´.

Naszà wdzi´cznoÊç wobec Najwy˝szego pomna˝a jak˝e droga obecnoÊç wÊród
was Matki Chrystusa, NajÊwi´tszej Panny z Chiquinquirá, Patronki Zulii, którà miesz-
kaƒcy tych stron nazywajà z wielkà czu∏oÊcià „la Chinita”. To Ona, w swym otaczanym
czcià wizerunku o rysach kobiet tego kraju, przewodniczy naszemu spotkaniu; Ona uczy
nas Êcie˝ek Pana (por. Ps 24, 4).

Pod przewodnictwem Maryi, zawsze pos∏usznej woli Ojca, S∏u˝ebnicy Paƒskiej (por.
¸k 1, 38), ws∏uchajmy si´ podczas tej liturgii w S∏owo Objawione, które pomo˝e nam
w post´powaniu w prawdzie drogami Boga (por. Ps 24, 5).

W tym duchu gotowoÊci do ws∏uchiwania si´ w nauk´ p∏ynàcà z wysoka pozdra-
wiam serdecznie Pasterza tej stolicy, Arcybiskupa metropolit´ Maracaibo, Pasterzy
i wiernych z pobliskich diecezji Cabimas, Machiques i Coro, a tak˝e przybyszy z Ko-
lumbii, Hondurasu i Antyli; ze szczególnà mi∏oÊcià przesy∏am poca∏unek pokoju obec-
nym tutaj biskupom Nikaragui i Salwadoru, z uwagi na trudnà sytuacj´, w jakiej znaj-
dujà si´ KoÊcio∏y tych krajów. Pozdrawiam tak˝e was wszystkich tutaj zgromadzonych,
przyby∏ych z Zulii oraz z innych stanów Wenezueli. Pozdrowieniem tym obejmuj´
równie˝ w∏adze, osoby odpowiedzialne i cz∏onków Uniwersytetu w Maracaibo, na te-
renie którego obecnie si´ znajdujemy.

2. DziÊ, na brzegu jeziora Maracaibo, zjednoczeni wokó∏ Nast´pcy rybaka z Galilei, s∏u-
chamy s∏ów Jezusa z Nazaretu, nauczyciela znad Jeziora Tyberiadzkiego. Sà s∏owa, od
których rozpoczyna On swe mesjaƒskie pos∏annictwo w Galilei. Mówi: „Czas si´ wy-
pe∏ni∏ i bliskie jest królestwo Bo˝e. Nawracajcie si´ i wierzcie w Ewangeli´” (Mk 1, 15).
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S∏owa te zawierajà poniekàd ca∏y program „wychowawczy i katechetyczny”, który Pan
Jezus b´dzie rozwija∏ w swej publicznej dzia∏alnoÊci. Program, który po Nim odziedziczy
KoÊció∏, otrzymujàc nakaz kontynuowania go a˝ do koƒca wieków. Dlatego te˝ Chrystus
ucieka si´ do pos∏ugi Aposto∏ów i ich nast´pców. W tym celu wybiera Dwunastu i przez
trzy lata troskliwie ich kszta∏tuje u swego boku. W dzisiejszym czytaniu ewangelista
Marek mówi o powo∏aniu pierwszych uczniów. Nad Jeziorem Galilejskim Jezus spoty-
ka rybaków i wzywa ich na drog´ apostolskà. Sà to naprzód dwaj bracia, Szymon i An-
drzej, którym Chrystus mówi tak: „Pójdêcie za Mnà, a sprawi´, ˝e si´ staniecie rybaka-
mi ludzi” (tam˝e, w. 17). „I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (tam˝e, w. 18).

W podobny sposób powo∏uje Jezus dwu innych braci: Jakuba i Jana, synów Zebe-
deusza. I ci równie˝, opuszczajàc swego ojca, poszli za Jezusem (por. Mk 1, 19-20).

Jezus z Nazaretu znajduje od poczàtku ludzi, którym zamierza w swoim czasie po-
wierzyç swà Ewangeli´. Wejdà oni stopniowo w tajemnic´ Jezusa Chrystusa, zrozumie-
jà, ˝e czas si´ wype∏ni∏, ˝e Królestwo Bo˝e jest bliskie — i podejmà wielkie dzie∏o ewan-
gelizacji: dzie∏o „wychowania i katechezy”. Pouczeni przez Jezusa nawracajà si´, zo-
stajàc nauczycielami w s∏u˝bie swego Mistrza, Chrystusa.

3. Dzie∏o to zwiàzane jest od poczàtku — i od podstaw — z nawróceniem cz∏owieka do
Boga. Nakaz Chrystusa: „nawracajcie si´” wymaga od tych, którzy Go s∏uchajà, g∏´bo-
kiej przemiany umys∏u i woli, odrzucenia pope∏nionego z∏a i szczerego powrotu do pra-
wa Bo˝ego. Bóg, który pragnie, aby ludzie stali si´ uczestnikami Jego Królestwa, sta-
wia równoczeÊnie okreÊlone w zwiàzku z tym wymagania.

Âwiadczy o tym w dzisiejszej liturgii pierwsze czytanie ze Starego Testamentu:
z proroka Jonasza. Bóg posy∏a Jonasza do Niniwy, wielkiego miasta, które ˝y∏o w grze-
chach. Prorok wchodzi do Niniwy i wo∏a: „Jeszcze czterdzieÊci dni, a Niniwa zostanie
zburzona” (Jon 3, 4). Ta groêba w ustach wys∏aƒca Bo˝ego zostaje przyj´ta jako we-
zwanie do nawrócenia. Tak wi´c „mieszkaƒcy Niniwy uwierzyli Bogu, og∏osili post i ob-
lekli si´ w wory od najwi´kszego do najmniejszego” (tam˝e, w. 5) na znak pokuty.

Czytamy w dalszym ciàgu, ˝e ci sami mieszkaƒcy Niniwy „odwrócili si´ od swo-
jego z∏ego post´powania” (tam˝e, w. 10) — a Bóg okaza∏ im mi∏osierdzie i oszcz´dzi∏
zag∏ady, która im grozi∏a.

4. Wiara i nawrócenie sà z sobà g∏´boko powiàzane, jak to widzimy u proroka Jonasza
i na co wskazuje równie˝ Ewangelia Êw. Marka, której dzisiaj wys∏uchaliÊmy.

Poprzez czytania dzisiejszej liturgii pragniemy w ramach Ofiary Eucharystycznej pod-
jàç donios∏y temat: wychowanie i katecheza wedle potrzeb i zadaƒ KoÊcio∏a w Wenezueli.

W S∏owie Objawionym jest prawdziwie obecne ˝ycie Bo˝e wcielone w S∏owie Ojca,
w Chrystusie. Jego or´dzie jest przedmiotem naszej wiary, przyczynà naszej nadziei i ostatecz-
nym celem naszej mi∏oÊci. W zdolnoÊci i zobowiàzaniu do skoncentrowania si´ na nienaru-
szonym przekazie Jezusa le˝y istota misji wychowania i katechezy w dziedzinie religijnej.

Wiara w Ewangeli´, a poprzez nià w Chrystusa, który jà g∏osi∏, niesie z sobà pew-
ne poznanie, które wykracza znacznie poza horyzont nauki, nigdy z nià wszak˝e nie zry-
wajàc. Wynika stàd tak wielkie oddzia∏ywanie jej na dziedzin´ wychowania i kszta∏ce-
nia, ˝e wykszta∏cenie nie uwzgl´dniajàce Ewangelii nie by∏oby integralne. Podobnie nie
sposób wyobraziç sobie Ewangelii bez jej wartoÊci wychowawczych.

Ta obecnoÊç Ewangelii w procesie wychowania nie dotyczy jedynie ucznia, dosi´ga rów-
nie˝ uczonego, jako mistrza, nauczyciela w wierze. W istocie, Êw. Marek, który zaczyna swo-
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jà ewangelicznà relacj´ od nakazu: „Wierzcie w Ewangeli´”, zamyka jà innym, analogicznym
imperatywem: „Idêcie na ca∏y Êwiat i g∏oÊcie Ewangeli  ́wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15).

Dlatego te˝ tu, w Maracaibo, pragniemy zastanowiç si´ nad praktycznymi zobowià-
zaniami, jakie wyp∏ywajà z tych dwóch nakazów Pana. Ukazujà nam one ogromne zna-
czenie ewangelizacji dla przysz∏oÊci procesu wychowania w Wenezueli, dla kobiet
i m´˝czyzn tego kraju, by mogli istotnie post´powaç Êcie˝kami Pana wed∏ug Jego
prawdy (por. Ps 24, 4 n.).

5. Istnieje równie˝ g∏´boki zwiàzek pomi´dzy wychowaniem i Ewangelià. Potrzebujà
si´ one wzajemnie i przenikajà. Psalmista ukazuje nam to w psalmie responsoryjnym,
proszàc: „daj mi poznaç”, „naucz mnie”, „spraw, abym kroczy∏ Twoimi drogami”
i „Twoimi Êcie˝kami” (Ps 24, 4). Jest to modlitwa o „ewangelizacj´, która wychowu-
je” czy te˝ lepiej: o „wychowanie ewangeliczne”.

Chodzi tu o rzeczywistoÊç, która posiada najwy˝sze znaczenie i która w Wenezueli,
w kontekÊcie latynoamerykaƒskim, ma w∏asnà nazw´ i w∏asny program: „wychowanie
ewangelizujàce” (por. Dokument z Puebla, 1024), pozostajàce w Êcis∏ym zwiàzku z ka-
techezà nauczajàcà ˝ycia, wszelkich aspektów ˝ycia. Dlatego te˝ Pawe∏ VI w swej ad-
hortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi wskazywa∏, ˝e „mi´dzy ewangelizacjà i pro-
mocjà cz∏owieka — rozwojem i wyzwoleniem — istniejà g∏´bokie wi´zy” (n. 31). Tak
wi´c Ewangelia, mimo swej transcendencji, szuka doskona∏oÊci cz∏owieka we wszyst-
kich wymiarach, nie zapominajàc o jego konkretnej sytuacji w Êwiecie i w historii.

Wychowanie ewangelizujàce, które w swym konkretnym odniesieniu do m∏odzie-
˝y by∏o jednà z podstawowych opcji Konferencji w Puebli, jest powo∏ane do odnowie-
nia w Êrodowisku szkolnym nauczania prawdy objawionej; w dziedzinie zaÊ kateche-
zy — doÊwiadczenia ˝ycia Bo˝ego, przede wszystkim sakramentalnego, w parafii. Nie
trzeba nawet dodawaç, ˝e wychowanie ewangelizujàce musi zaczynaç si´ w rodzinie,
która jest najbardziej podstawowà ze szkó∏ i koÊcio∏em domowym.

Owo wychowanie ewangelizujàce znajduje swe idealne Êrodowisko w szkole kato-
lickiej, gdzie nauczyciel mo˝e najpe∏niej godziç obowiàzki zawodowe z powo∏aniem
apostolskim. Wa˝ne zadanie do spe∏nienia majà tu zakony poÊwi´cajàce si´ misji wy-
chowawczej, która nie straci∏a nic ze swej wa˝noÊci; lecz jest to równie˝ przygotowa-
ny przez OpatrznoÊç teren dla ludzi Êwieckich i ich specyficznego Êwiadectwa ˝ycia
ewangelicznego oraz pos∏annictwa formowania w wierze.

Lecz wychowanie ewangelizujàce nie powinno ograniczaç si´ do Êrodowiska szkó∏ wy-
znaniowych. Winno ono staç si´ obecne we wszystkich szko∏ach bez jakichkolwiek ró˝-
nic. Dlatego w∏aÊnie Adhortacja apostolska Catechesi trandendae wyra˝a nadziej´, ̋ e w∏a-
dze publiczne nie b´dà stawia∏y przeszkód, by w uznaniu najoczywistszego prawa ludz-
kiej osoby i prawa rodziny „dozwolono wszystkim uczniom katolikom robiç post´py w for-
macji duchowej przy pomocy nauczania religijnego uzale˝nionego od KoÊcio∏a” (n. 69).

Nie trzeba te˝ dodawaç, ̋ e wychowanie ewangelizujàce musi dotrzeç do Êwiata Êrod-
ków spo∏ecznego przekazu, który jest wa˝nà „szko∏à paralelnà”, cieszàcà si´ wielkim
powodzeniem u m∏odzie˝y, nie zawsze jednak dajàcà dostateczne gwarancje wychowaw-
cze w aspekcie religijnym i ludzkim.

Wysi∏ek formowania w wierze wymaga równie˝ podj´cia odpowiednich Êrodków, aby
nie straci∏o mocy zaanga˝owanie w opatrznoÊciowe dzie∏o ewangelizacji kultury. Niesie-
nie Ewangelii dla wszystkich dziedzin kszta∏cenia m∏odzie˝y oznacza chrzeÊcijaƒski roz-
wój tkanki spo∏ecznej, która stanowi o przysz∏oÊci KoÊcio∏a i Êwiata. Oznacza tak˝e
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otwarcie ogromnych mo˝liwoÊci przenikania Prawdy na wszelkich poziomach ̋ ycia oraz
w∏àczenie kierowniczych si∏ spo∏eczeƒstwa w s∏u˝b´ Ewangelii i sprawy cz∏owieka.

Mog´ powiedzieç to na terenie campusu uniwersyteckiego, albowiem równie˝ Uni-
wersytet powinien si´ otworzyç na przenikanie Ewangelii. Pan nasz powiedzia∏ „Idê-
cie i nauczajcie wszystkie narody”. Mo˝na to samo odnieÊç równie˝ do Uniwersytetu.
Jest to niezwykle wa˝na instytucja.

Moim pragnieniem sà dobre stosunki z wszelkimi naukami — Universitas Scien-
tiarum et Nationum — lecz musi si´ to dokonywaç w Êwietle wiary.

W tym celu nale˝y wykorzystaç wszelkie Êrodki, jakie KoÊció∏ ma do dyspozycji
w zakresie wychowania i katechezy, dziedzin posiadajàcych tak wiele punktów stycz-
nych. Sama bowiem katecheza jest wychowaniem „ku wierze”, by nast´pnie wychowy-
waç cz∏owieka „w wierze”, aby osiàgnà∏ miar´ pe∏ni Chrystusowej; by prowadziç cz∏o-
wieka za poÊrednictwem wiary do ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego, do ˝ycia „wedle wiary”, do
˝ycia godnego cz∏owieka, tak aby kroczy∏ w prawdzie Êcie˝kami Pana (por. Ps 24, 5).

6. Ewangeliczny charakter wychowania musi byç por´czony przez wpatrywanie si´
w najwy˝szy przyk∏ad Syna Bo˝ego, który w Rodzinie Nazaretaƒskiej czyni∏ post´py
w màdroÊci, w latach i w ∏asce u Boga i u ludzi.

Skàdinàd wiemy, drodzy bracia i siostry, ˝e owoc wychowania ewangelizujàcego
zale˝y w znacznej mierze od zalet wychowawców. Narzuca si´ wi´c koniecznoÊç
wzmo˝enia wysi∏ków na rzecz powo∏aƒ i zwracania szczególnej uwagi na w∏aÊciwà for-
macj´ wychowawców: aby przyjmowali wiar´ z g∏´bokà pokorà i przekazywali jà wier-
nie jako wielki dar dobroci Boga, przywo∏ujàcego bezustannie na w∏aÊciwà drog´: „...
pami´taj o mnie w Twojej ∏askawoÊci / ze wzgl´du na dobroç Twà, Panie! / Pan jest do-
bry i prawy: / dlatego wskazuje drog´ grzesznikom” (Ps 24, 7-8). Zak∏ada to nieustan-
ne nawracanie si´. Albowiem wychowanie niesie z sobà przekszta∏canie si´ cz∏owieka
starego i owocowanie talentów, otrzymanych od natury, a tak˝e za poÊrednictwem ∏a-
ski Bo˝ej. Przypomina nam to Psalmista w liturgii dzisiejszej Mszy Êwi´tej: „... Mi∏o-
sierdzie Twe, Panie,... ∏aski Twoje... trwajà od wieków”, „Pan... wskazuje drog´ grzesz-
nikom; rzàdzi pokornymi w sprawiedliwoÊci, ubogich uczy swej drogi” (Ps 26, 6. 8. 9).1

7. Drodzy bracia i siostry z Maracaibo i ca∏ej Wenezueli: dobrze si´ sta∏o, ˝e liturgia dzi-
siejsza wk∏ada w nasze usta to b∏aganie Psalmisty. Jest to równie˝ nasza modlitwa, w któ-
rej prosimy Boga przede wszystkim o prawd´. „Prowadê mnie wed∏ug Twej prawdy i po-
uczaj, bo Ty jesteÊ Bóg, mój Zbawiciel” (Ps 24, 5).

Prosimy równie˝ w liturgii Boga, aby wspomóg∏ cz∏owieka, nas samych, w przezwy-
ci´˝eniu grzechu za poÊrednictwem ∏aski: „Wspomnij na mi∏osierdzie Twe, Panie, na
∏aski Twoje, co trwajà od wieków. Nie wspominaj grzechów mej m∏odoÊci, ale o mnie
pami´taj w Twojej ∏askawoÊci” (Ps 24, 6-7).

Bóg pragnie wi´c wychowaç nas z dobrocià, z mi∏oÊcià. Ten aspekt wychowania ja-
wi si´ równie˝ jako program dla katechezy. Program ten, aby móg∏ wydaç owoce winien
byç mocno zakorzeniony w misji KoÊcio∏a na ziemi wenezuelskiej. Jest to zadanie dla
ca∏ego KoÊcio∏a. Konieczny jest w tym dziele udzia∏ wszystkich jego cz∏onków, ka˝de-
go wedle swych mo˝liwoÊci i odpowiedzialnoÊci koÊcielnej.

1 Por. Êw. Jan Chryzostom, Mt. Hom. 14, 2.
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8. „Pan jest dobry i prawy: / dlatego wskazuje drog´ grzesznikom, / rzàdzi pokornymi
w sprawiedliwoÊci, / ubogich uczy swej drogi” (tam˝e, ww. 8-9).

Od pi´ciu stuleci Jezus Chrystus, Syn Bo˝y i Pan naszego zbawienia, wskazuje „swà
drog´” ludziom zamieszkujàcym t´ ziemi´.

Wskazywa∏ jà poprzez misjonarzy, poprzez kap∏anów, poprzez braci i siostry wie-
lu zakonów i zgromadzeƒ, poprzez rodzin´, która pod Êwiat∏em Ewangelii stopniowo
stawa∏a si´ chrzeÊcijaƒskà.

Dzie∏o wychowania i katechezy sz∏o zawsze w parze jedno z drugim. I dzisiaj, na
progu Jubileuszu zwiàzanego z 500-leciem ewangelizacji, KoÊció∏ w Wenezueli podej-
muje to zbawcze dzie∏o jako podstawowe zadanie swego pos∏annictwa.

Podejmuje to dzie∏o w swych 29 diecezjach i wikariatach wÊród przesz∏o 16 milio-
nów Wenezuelczyków, w wielkich regionach centralnych, wschodnich i zachodnich;
w swych 20 stanach, poczynajàc od Zulii, w dwóch Terytoriach Federalnych, Dystryk-
cie Federalnym i Dependencji Federalnej z jej 72 wyspami Morza Karaibskiego. Podej-
muje to dzie∏o na wybrze˝u w Andach, w tej dolinie jeziora Maracaibo, na równinach,
na Wielkiej Sawannie, w tropikalnej Selvie; wÊród potomków tubylczych plemion Ara-
waków i Karaibów i reszty ludnoÊci, wÊród pracowników rolnictwa, rzemios∏, us∏ug,
przemys∏u czy górnictwa naftowego.

Podejmuje je w ∏onie spo∏eczeƒstwa, które ulega wielorakim przeobra˝eniom i za-
wodowo coraz bardziej si´ ró˝nicuje, poczynajàc od dawnych zaj´ç, rolnictwa i zbie-
ractwa, myÊlistwa i rybo∏ówstwa, po przemys∏ naftowy, który dziÊ dostarcza ponad 90
procent dochodu narodowego. Stwarza to niema∏e zagro˝enia, którym KoÊció∏ musi sta-
wiç czo∏o, poprzez odnow´ swoich metod wychowawczych i katechetycznych.

KoÊció∏ w Wenezueli ma równoczeÊnie t´ pewnoÊç, ˝e „Pan jest dobry i prawy: dla-
tego wskazuje drog´ grzesznikom”. Tà drogà jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. I dlate-
go KoÊció∏ ca∏y — biskupi, kap∏ani, zakony, Êwieccy — pragnie na nowo staç si´ wiel-
kà wspólnotà katechizujàcà i zarazem katechizowanà (por. Catechesi tradendae, 45).
Pragnie te˝ staç si´ wielkà wspólnotà wychowujàcà i zarazem wychowywanà.

Jaka˝ to wielka rzecz: wychowywaç cz∏owieka! Ukazywaç mu drogi, na których mo˝e on
urzeczywistniaç siebie w prawdzie i mi∏oÊci — to znaczy: te drogi, jakie wskaza∏ Chrystus.

S∏usznie mówi∏ Jan Chryzostom: „Nie ma wy˝szej sztuki ponad t´ w∏aÊnie. Albo-
wiem có˝ mo˝na porównaç z formowaniem duszy, kszta∏towaniem inteligencji i ducha
m∏odego cz∏owieka? Kto udziela tej nauki, musi post´powaç z wi´kszym staraniem ni˝
jakikolwiek malarz czy rzeêbiarz w swym dziele”2.

W r´ce Maryi, Matki Chrystusa, NajÊwi´tszej Panny z Chiquinquirá, pragn´ wraz
z wami wszystkimi, drodzy bracia i siostry, z∏o˝yç t´ „wielkà rzecz”, od której zale˝y
doczesna i wieczna przysz∏oÊç ka˝dego i wszystkich.

„Czas si´ wype∏ni∏ i bliskie jest królestwo Bo˝e. Nawracajcie si´ i wierzcie w Ewan-
geli´”.

Wierzcie. I wype∏niajcie jà ˝yciem. Amen.

L’Osservatore Romano wyd. polskie 1985 nr 1, ss. 20-21

2 Tam˝e, 59, 7.



Dla dobra KoÊcio∏a i spo∏eczeƒstwa

SPOTKANIE Z KATOLICKIMI NAUCZYCIELAMI I WYCHOWAWCAMI, 
BEN BOSCH [HOLANDIA], 11 MAJA 1985

Drodzy przyjaciele, kierujàc szkolnictwem katolickim w diecezjach Holandii,
administratorzy i dyrektorzy szkó∏, nauczyciele i nauczycielki Êwieccy i zakonni,

przedstawiciele stowarzyszeƒ rodziców i wy, drodzy rodzice,
którzy wybraliÊcie dla swoich dzieci wychowanie katolickie!

Witam was ca∏ym sercem i pragn´ zapewniç, ˝e odczuwam g∏´bokà radoÊç, i˝ mo-
g´ porozmawiaç z wami o tej szlachetnej i trudnej misji, którà pe∏nicie z mi∏oÊcià.

Chocia˝ u progu roku dwutysi´cznego mo˝e si´ to wydawaç dziwne, nauczanie jest
tà dziedzinà ludzkiego ˝ycia, która w bardzo wielu krajach rodzi liczne problemy. Nie
tylko, niestety, w tych regionach, w których sà analfabeci i które sà skazane na stagna-
cj´ spo∏ecznà, czy te˝ w krajach, gdzie paƒstwo arbitralnie ∏amie niepodwa˝alne prawo
rodziców do wyboru takiego wychowania, jakie odpowiada ich moralnym i religijnym
przekonaniom. Te problemy wyst´pujà równie˝ w krajach o rozwini´tej cywilizacji,
gdzie w∏aÊciwa komplementarnoÊç odpowiedzialnych instancji podlega napi´ciom,
gdzie przedmioty szkolne i metody pedagogiczne sà nieustannie kwestionowane tak da-
lece, ˝e zak∏óca to spokój wychowanków, zaskakuje rodziców i zniech´ca nauczycie-
li.

1. W Holandii szko∏y katolickie majà pozycj´, której wiele krajów mo˝e pozazdroÊciç.
Ustawodawstwo holenderskie okreÊlajàce prawa, które rzàdzà szkolnictwem prywatnym,
jest nawet uwa˝ane za jedno z najlepszych w Êwiecie.

RzeczywiÊcie, Konstytucja Holandii pozwala na swobodne okreÊlanie podstaw,
wyborów i — wed∏ug ustalonych przez prawo pewnych norm jakoÊciowych — samej
organizacji szkó∏ katolickich. Mo˝ecie równie˝ mianowaç profesorów, a nawet — za-
wsze na podstawie prawa — korzystaç z paƒstwowych subwencji, równych tym, jakie
przyznaje si´ szko∏om paƒstwowym. JesteÊcie winni wielkà wdzi´cznoÊç waszym
przodkom, którzy za cen´ niezliczonych trudnoÊci i wielkich ofiar doszli do tych osià-
gni´ç.

W poprzednim stuleciu i w poczàtkach naszego szkolnictwo katolickie Holandii roz-
win´∏o si´ i rozkwit∏o dzi´ki niestrudzonemu poÊwi´ceniu ksi´˝y, zakonników i zakon-
nic i dzi´ki ogromnemu wk∏adowi finansowemu rodziców.

Obecnie kierownictwem szkó∏ katolickich jak i nauczaniem w nich zajmujà si´
w wi´kszoÊci przypadków Êwieccy. Istotnie, dobre nauczanie katolickie stanowi jednà
z najskuteczniejszych i najowocniejszych form uczestnictwa Êwieckich w zbawczym po-
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s∏annictwie KoÊcio∏a. Cieszàc si´ z tej sytuacji, Êwiadczàcej o zaanga˝owaniu Êwieckich
w bardzo wa˝nà pos∏ug´ KoÊcio∏a, ˝yczy∏bym sobie, by — dla wzbogacenia i komple-
mentarnoÊci Êwiadectwa KoÊcio∏a — zgromadzenia zakonne, za∏o˝one z myÊlà o naucza-
niu i posiadajàce w tym zakresie d∏ugotrwa∏e doÊwiadczenie, z zapa∏em wspó∏pracowa-
∏y w ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej formacji m∏odzie˝y.

Wszystkim tu obecnym chcia∏bym z ca∏ego serca podzi´kowaç za codziennie po-
dejmowane wysi∏ki i wiernoÊç wobec cennego dziedzictwa pozostawionego przez
przodków.

Nowe wyzwania dla katolickiego nauczania

2. Jednak˝e spuÊcizna ta musi byç otoczona wielkà troskà, bowiem szko∏a katolicka, po-
dobnie jak inne tradycyjne instytucje, nieustannie staje w obliczu nowych problemów
spo∏ecznych, wymagajàcych od niej w∏aÊciwej i chrzeÊcijaƒskiej odpowiedzi.

Wielka rozmaitoÊç reakcji, tak charakterystyczna dla obecnego Êwiata katolickiego,
sprawia, ˝e przypadajàce wam zadanie staje si´ szczególnie trudne; macie bowiem ˝yç
i harmonijnie wspó∏pracowaç jedni z drugimi w duchu Chrystusowym.

- M∏odzi sà dziÊ ca∏kowicie lub cz´Êciowo pozbawieni dobrodziejstwa rodzinnej at-
mosfery, która podtrzymywa∏aby w nich ducha wiary.

- Do∏àcza si´ do tego fakt, ̋ e wielu z was sekularyzacja nie pozwala dostrzegaç czyn-
nej obecnoÊci Boga w naszym Êwiecie oraz tego, ˝e my, którym powierzy∏ On zarzà-
dzanie Jego stworzeniem, jesteÊmy obowiàzani troszczyç si´ o los ludzi i Êwiata.

- Dzieci nale˝àce do innych wyznaƒ religijnych i do rozmaitych kultur, które ucz´sz-
czajà do waszych szkó∏, wymagajà wi´cej uwagi i staraƒ z waszej strony.

- Wreszcie, dzieci stykajà si´ dziÊ z licznymi i rozbie˝nymi informacjami, pocho-
dzàcymi zazwyczaj ze Êrodków spo∏ecznego przekazu.

- W∏aÊnie te informacje, nie mówiàc ju˝ o tym, co dzieci widzà i s∏yszà we w∏asnym
otoczeniu, wystawiajà je na szkodliwe wp∏ywy wspó∏czesnego kryzysu moralnego.

Z tych, a tak˝e innych powodów zadanie wychowawców, polegajàce na podejmo-
waniu odpowiedzialnoÊci za m∏odzie˝ i na doprowadzaniu jej do osiàgni´cia „pe∏ni Chry-
stusa” (Ef 4, 13), co jest jednym z g∏ównych celów katolickiego nauczania, jest szcze-
gólnie trudne.

Celem dobrego nauczania jest zarówno dostarczenie dziecku pewnych wiadomoÊci,
jak równie˝ rozwijanie jego zdolnoÊci i inteligencji oraz doprowadzenie jego osobowo-
Êci do pe∏nego rozwoju ludzkiego i chrzeÊcijaƒskiego.

W tej dziedzinie motywacje i cele rodziców wyst´pujà w rozmaitych formach,
w zwiàzku z czym kierownictwo zak∏adu szkolnego winno czuwaç nad zachowaniem
podstaw katolickiego nauczania. Nauczyciele nie mogà traciç z oczu tych celów, do ja-
kich dà˝à, zgodnie ze specyfikà szko∏y katolickiej. Z tego punktu widzenia samo stu-
diowanie Ewangelii nie wystarcza. Powo∏aniem nauczycieli jest sta∏e, konkretne i wiel-
koduszne prze˝ywanie wiary w Syna Bo˝ego, Zbawiciela Êwiata, takiej jakà wyznaje
KoÊció∏. Jest to sprawa o pierwszorz´dnym znaczeniu, m∏odzie˝ bowiem tylko wtedy
uznaje autorytet doros∏ych, gdy sposób ich ˝ycia pozostaje w zgodzie z g∏oszonymi przez
nich zasadami. Stàd wzajemne stosunki i ca∏oÊciowa organizacja nauczania winny byç
przenikni´te wiernoÊcià wobec chrzeÊcijaƒskich wartoÊci i pozostawaç w zgodzie
z oczekiwaniami KoÊcio∏a.
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WartoÊci chrzeÊcijaƒskie

3. Âwiat∏o, jakie wnios∏a Deklaracja soborowa o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim i pobu-
dzajàca si∏a tego dokumentu pozostajà stale aktualne. Pozwol´ sobie zacytowaç z niej
kilka bardzo znamiennych zdaƒ: „ObecnoÊç KoÊcio∏a w dziedzinie szkolnictwa zazna-
cza si´ w szczególnoÊci przez szko∏´ katolickà. Nie mniej ni˝ inne szko∏y zdà˝a ona do
celów kulturalnych i do prawdziwie ludzkiej formacji m∏odzie˝y. 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 osobowo-
Êci wzrasta∏a (...) tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywajà odno-
Ênie do Êwiata, ˝ycia i cz∏owieka, by∏o oÊwietlone wiarà. W ten sposób szko∏a katolic-
ka, byleby tylko okazywa∏a postaw´ otwartà wobec potrzeb bie˝àcej chwili, naucza swo-
ich wychowanków skutecznego pomna˝ania dobra spo∏ecznoÊci ziemskiej i przygoto-
wuje ich do s∏u˝by w rozszerzaniu Królestwa Bo˝ego” (Gravissimum educationis, 8).

W takim kraju jak wasz, gdzie panuje rozmaitoÊç przekonaƒ, zw∏aszcza w wielkich
miastach, w których stykajà si´ ludzie przybywajàcy z krajów o odmiennych kulturach,
rozmaitoÊç ta bardziej ni˝ gdzie indziej wymaga szacunku dla drugiego cz∏owieka.
Ka˝da jednostka, bez wzgl´du na to, jakie sà jej mo˝liwoÊci i ograniczenia, jaki jest jej
charakter i pochodzenie, zosta∏a stworzona na obraz Boga, co nadaje jej wyjàtkowà god-
noÊç, zas∏ugujàcà na najwy˝szy szacunek.

Ka˝da jednostka ma prawo do przestrzeni i mo˝liwoÊci rozwoju, które pozwoli∏y-
by jej urzeczywistniç to przeznaczenie, jakie Bóg w swej dobroci dla niej zamierzy∏. W
owym poszanowaniu drugiego zawiera si´ równie˝ poj´cie poÊwi´cenia si´ dla bliênie-
go.

Zadaniem szkó∏ katolickich jest rozszerzyç to poszanowanie a˝ do wzajemnej soli-
darnoÊci. Wszyscy jesteÊmy braçmi i siostrami, dzieçmi tego samego Ojca. Du˝a licz-
ba dzieci imigrantów w waszym kraju mo˝e stworzyç niebezpieczeƒstwo widzenia
w „innym” obcià˝enia czy nawet zagro˝enie dla w∏asnej egzystencji. Ale ów „inny” to
nasz brat, nasza siostra. Jest wa˝ne, byÊmy go za takiego uwa˝ali.

Wy sami i dzieci powierzone waszej trosce — spotykacie si´ te˝ ze z∏o˝onymi
strukturami, które utrudniajà, a nawet zak∏ócajà ˝ycie w spo∏eczeƒstwie. M∏odzie˝ sta-
ra si´ zrozumieç i wyjaÊniç swoje problemy po to, by uniknàç pu∏apek zastawionych na
jej drodze. Szuka perspektywy, co jest zupe∏nie normalne. M∏odzie˝ bez przysz∏oÊci,
m∏odzie˝ bez nadziei — nie jest m∏odzie˝à. Defetyzm jest zgubny dla przysz∏oÊci oraz
teraêniejszoÊci dzieci i m∏odych ludzi. Chcà oni mieç jasne rozeznanie w tych skompli-
kowanych strukturach, ˝àdajà Êrodków, które by im pozwoli∏y oddaliç nieszcz´Êcie i za-
gro˝enie oraz zbudowaç Êwiat, w którym mo˝na ˝yç. Tu w∏aÊnie nale˝y im wskazaç
przyk∏ad Chrystusa, który jest naszà nadziejà (por. 1 Tm 1, 1).

Chrystus odrzuci∏ kr´pujàce przesàdy i przyzwyczajenia wielu swoich wspó∏wy-
znawców i rodaków, ̋ aden egoizm nie opóêni∏ Jego drogi; nawet groêba Êmierci nie na-
ruszy∏a Jego mi∏oÊci do s∏abych i uciÊnionych ani Jego wiary w wiernoÊç i przebacze-
nie Boga Ojca.

W ciàgu wieków nadzieja ta oraz zaufanie do ludzkoÊci i Êwiata przez nià stworzo-
nego by∏y chyba g∏ównymi cechami charakterystycznymi ducha chrzeÊcijaƒskiego,
a i obecnie sà najwi´kszym bogactwem, jakim mo˝ecie obdarowaç m∏odzie˝.

Ta nadzieja w przysz∏oÊç wyra˝a si´ nie tylko w solidarnoÊci i braterstwie mi´dzy-
ludzkim, ale równie˝ i w pewnoÊci, ˝e mi∏oÊç Boga jest czynnie obecna w nas i w Êwie-
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cie. Wiara i mi∏oÊç sà filarami nadziei. Ws∏uchiwanie si´ w tajemnic´, doÊwiadczenie
i grzech, przyjaêƒ i mi∏oÊç pomogà m∏odym odkryç sens ˝ycia. Was tak˝e prosz´, by-
Êcie ukazywali m∏odym przyk∏ad wiary.

Katecheza

4. WÊród wszystkich czynników harmonijnego rozwoju osobowoÊci zupe∏nie wyjàtko-
we miejsce zajmuje katecheza, która jest istotnym elementem nauczania katolickiego.
Sama z siebie nie wystarcza, by szko∏´ uczyniç katolickà. Przeciwnie, w∏aÊnie struktu-
ry, a zw∏aszcza ogólny klimat szko∏y katolickiej umo˝liwiajà katechez´. Jej funkcjà jest
rozwijanie u dzieci i m∏odzie˝y postawy religijnej i przekazywanie im ˝ywego, stopnio-
wego oczywiÊcie, lecz kompletnego poznania prawd wiary. Katecheza polega równie˝
na roztropnym aktualizowaniu skarbów Objawienia w taki sposób, aby ˝ycie dzisiejszej
m∏odzie˝y, wraz z jej pytaniami i konkretnymi sytuacjami, zosta∏o oÊwietlone przez Pa-
na i Jego KoÊció∏, stró˝a depozytu wiary. Taka katecheza pomo˝e m∏odzie˝y w popraw-
nym rozró˝nianiu mi´dzy prawdà a b∏´dem oraz w wejÊciu na drogi szcz´Êcia, i ustrze-
˝e jà przed rozczarowaniami i rozpaczà. Adhortacja apostolaska Catechesi tradendae
zawiera wiele sugestii na ten temat. Dobre ich przyswojenie przynieÊç mo˝e niewàtpli-
wie korzyÊci.

OczywiÊcie, zadaniem ka˝dego nauczyciela jest wytworzenie takiej atmosfery, by
katecheza w naturalny sposób mog∏a si´ w∏àczyç w ˝ycie szkolne. Jest to mo˝liwe tyl-
ko wtedy, kiedy chrzeÊcijaƒskie wartoÊci stanowià centrum, wokó∏ którego organizuje
si´ nauczanie. Personel administracyjny i kierowniczy, stowarzyszenia rodziców
uczniów i sami uczniowie przyczyniajà si´ — ka˝de wed∏ug w∏asnych zdolnoÊci — do
stworzenia ze szko∏y wspólnoty, w której wn´trzu wartoÊci ewangeliczne b´dà mog∏y
si´ w pe∏ni rozwijaç.

Katecheza mo˝e zapuÊciç korzenie tylko w glebie dobrze przygotowanej. Personel
administracyjny i kierowniczy ma czuwaç nad tym, by profesorowie i uczniowie mie-
li czas i mo˝liwoÊci regularnego i systematycznego przybli˝ania si´ do niewyczerpanych
bogactw, jakie przynosi nauka Chrystusowa.

Jest to pasjonujàce zadanie dla szkolnej katechezy: umo˝liwiç w sposób jak najbar-
dziej owocny, by Objawienie Bo˝e rozÊwietla∏o doÊwiadczenia prze˝ywane przez m∏o-
dzie˝ w ciàgu rozmaitych etapów jej rozwoju. Z pewnoÊcià nie jest to ∏atwe. W czasach
jednak, gdy m∏odzie˝ jest najcz´Êciej pozbawiona wi´zi z jakàÊ wspólnotà wierzàcych
— wi´zi mogàcej nadaç sens jej pytaniom i doÊwiadczeniom — rola nauczania religij-
nego polega na rozpatrywaniu tych pytaƒ i doÊwiadczeƒ w Êwietle Objawienia Bo˝e-
go, by m∏odym w miar´ ich potrzeb i stopniowo dostarczaç takich perspektyw, jakie sà
dla nich niezb´dne.

Takà interpretacj´ katechezy rozwin´li biskupi holenderscy w liÊcie pasterskim
z 1982 roku, zatytu∏owanym: „Przekazywanie wiary wÊród dzieci i doros∏ych”.

Wiem, ̋ e sà tu dziÊ obecni przedstawiciele instytucji katolickiego nauczania uniwer-
syteckiego. Ârodki, jakimi dysponujà i trudnoÊci, jakie napotykajà, sà specyficzne.
Brak im czasu, by zajàç si´ tym tematem. Ch´tnie rozwa˝y∏bym razem z wami te pro-
blemy, jakie stawia zetkni´cie si´ wiary katolickiej z doÊwiadczeniem naukowym.
Mam nadziej´, ˝e rozpatrzycie te zagadnienia z moimi wspó∏pracownikami, którzy
zajmujà si´ sprawami nauczania, wiedzy i kultury.
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Katolicy holenderscy, ilu˝ chrzeÊcijan w ca∏ym Êwiecie zazdroÊci wam doskona∏e-
go systemu szkolnego, który wasi ojcowie wraz z braçmi protestantami potrafili zreali-
zowaç! Zachowajcie ten system, odnawiajàc go dla dobra waszego KoÊcio∏a i wasze-
go spo∏eczeƒstwa!

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1985 nr I, ss. 4-5.



OdpowiedzialnoÊç nauczycieli

SPOTKANIE Z LAIKATEM, LIÈGE (BELGIA), 19 MAJA 1985

13. Drodzy nauczyciele pracujàcy w instytucjach chrzeÊcijaƒskich i poza nimi: wzi´li-
Êcie na siebie bardzo szczególnà odpowiedzialnoÊç. Powierzyli jà wam rodzice, którzy
w pierwszym rz´dzie i przede wszystkim odpowiadajà za wychowanie swoich dzieci.
Oczekuje si´ od was, ̋ e przygotujecie przysz∏oÊç m∏odzie˝y, ̋ e jà ukierunkujecie. Wa-
sze zadanie jest trudne, poniewa˝ — bardziej ni˝ inni — stajecie wobec dwuznaczno-
Êci i konfliktów w obr´bie tego, co nasz obecny Êwiat przedstawia jako wartoÊci. Trze-
ba, abyÊcie stale mieli na uwadze doÊwiadczenia waszych uczniów, przeobra˝enia
Êwiata i pedagogii. Bywa, ˝e zaczynacie wàtpiç w wartoÊç i skutecznoÊç waszych wy-
si∏ków. Wa˝ne jest, abyÊcie mogli liczyç na czynnà wspó∏prac´ rodziców po to, by wraz
z nimi tworzyç prawdziwà wspólnot´ ludzi wychowujàcych, w której ka˝da ze stron jest
szanowana i uznawana i gdzie szczególnà uwag´ poÊwi´ca si´ najs∏abszym i najbardziej
pozbawionym Êrodków. Niech troska o osobisty sukces nie rozwija si´ kosztem solidar-
noÊci i dzielenia si´ z innymi. Do was nale˝y podj´cie tego wyzwania: nauczaç tak, aby
zostawiaç miejsce dla g∏´bszej refleksji i dla szukania màdroÊci; otwieraç serca m∏odzie-
˝y na Ewangeli´; pomagaç w budowaniu w duchu chrzeÊcijaƒskim prawdziwych wspól-
not ˝ycia. Zw∏aszcza przy nauczaniu religii Êwiadectwo o Jezusie musi byç dawane
w sposób jasny, odwa˝ny i cierpliwy. M∏odzie˝y otwartej na takie przes∏anie jest wi´-
cej, ni˝ si´ sàdzi, kiedy jest ono przedstawiane i prze˝ywane w sposób autentyczny.

S. Urbaƒski (red.): Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000, s. 281.



Wychowanie m∏odego pokolenia

MSZA ÂWI¢TA DLA M¸ODZIE˚Y, DOUALA (KAMERUN), 13 SIERPNIA 1985 

„Oto synowie sà darem Pana, / a owoc ∏ona nagrodà” (Ps 127 [126], 3).

Drodzy bracia i siostry.

Sprawujàc t´ Eucharysti´ w sercu wielkiego miasta portowego, a zarazem prowincji
koÊcielnej Zachodniego Wybrze˝a, myÊlimy w sposób szczególny o m∏odzie˝y, która sta-
nowi szeÊçdziesiàt procent mieszkaƒców Douala. Dzi´kujemy Bogu za szans´, jakà sta-
nowi ta m∏odzie˝. Polecamy Mu jej przysz∏oÊç. Jednak˝e jej wychowanie jest tak˝e po-
wa˝nym wyzwaniem. Czy potrafimy jà wychowaç. Albo raczej: w jaki sposób umo˝li-
wimy dzieciom i m∏odzie˝y rozwój osobowoÊci godnej cz∏owieka, godnej syna Bo˝ego,
córki Bo˝ej? Czy˝ nie takie w∏aÊnie, wielkie pytanie staje przed rodzicami, wychowaw-
cami, przed instancjami spo∏ecznymi i administracyjnymi, przed duszpasterzami i ca∏à
wspólnotà KoÊcio∏a? A sama m∏odzie˝, czy˝ nie powinna si´ zastanawiaç nad sposobem
przygotowania swej przysz∏oÊci? Po Mszy Êw. zwróc´ si´ do niej bezpoÊrednio.

Obecnie chcia∏bym z wami wszystkimi i przed Bogiem zastanowiç si´ nad perspek-
tywami wychowania, przekonany, ˝e „je˝eli Pan domu nie zbuduje, na pró˝no si´ tru-
dzà ci, którzy go wznoszà” (Ps 127 [126], 1).

2. Wychowanie dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych w wierze katolickiej jest jednym z pod-
stawowych celów ka˝dego dzie∏a misyjnego.

Spójrzmy na naszego Mistrza: Jezus „obchodzi∏ okoliczne wsie i naucza∏” (Mk 6,
6). Aby zaÊ rozszerzyç zasi´g swego or´dzia, zaczà∏ wysy∏aç przed sobà dwunastu
Aposto∏ów, po dwóch. Uczniowie ci g∏osili, ˝e blisko jest Królestwo Bo˝e i wzywali do
nawrócenia, do tego, by w pewnym sensie wejÊç na Bo˝à drog´ wychowawczà. I od ra-
zu usuwali stojàcà przed ludêmi przeszkod´, wyp´dzajàc duchy nieczyste, s∏abym zaÊ
objawiali dobroç Boga, który pragnie uzdrawiaç i zbawiaç.

Taka by∏a pierwsza misja uczniów Jezusa. Trudno mi nie wspomnieç tu o pierwszej
ewangelizacji Kamerunu. Nieca∏e sto lat temu ksi´˝a pallotyni przybyli z KoÊcio∏a
w Niemczech, za∏o˝yli w Marienburgu, na terenie tutejszej diecezji, pierwszà placów-
k´ misyjnà. Z tego miejsca pozdrawiam t´ kolebk´ katolicyzmu w Kamerunie, która po-
zostaje dla wszystkich parafii tego kraju wa˝nym miejscem duchowym, od poczàtku po-
Êwi´conym Królowej Aposto∏ów. Apostolscy pionierzy przyszli tu ca∏kowicie ubodzy,
tak jak uczniowie Jezusa w Ewangelii. Pallotyni, a potem misjonarze NajÊwi´tszego Ser-
ca z Saint-Quentin musieli opuÊciç te strony w 1914 roku, z przyczyn nie majàcych ˝ad-
nego zwiàzku z misjà. Nie musieli jednak strzepywaç prochu ze swych sanda∏ów, gdy˝
ludnoÊç ju˝ wówczas przepi´knie odpowiedzia∏a na Dobrà Nowin´. Ponad pi´çdziesiàt
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tysi´cy Kameruƒczyków, ochrzczonych lub katechumenów, przyj´∏o wiar´ katolickà,
przygotowano ju˝ wtedy ponad dwustu katechistów. Misjonarze g∏osili z ca∏à prostotà
S∏owo Bo˝e, troszczyli si´ o chorych, a tak˝e za∏o˝yli ponad dwieÊcie szkó∏ z blisko dwu-
dziestoma tysiàcami uczniów.

Wiedzieli oni, ̋ e dla przysz∏oÊci misji wychowanie katolickie ma znaczenie podsta-
wowe.

Ojcowie duchacze, a póêniej i inni misjonarze: kap∏ani, bracia, zakonnice i Êwiec-
cy, odwa˝nie przej´li to dzie∏o. I dzisiaj jestem szcz´Êliwy, mogàc pozdrowiç ten kwit-
nàcy, autentycznie afrykaƒski KoÊció∏. Serdecznie dzi´kuj´ waszemu arcypasterzowi,
arcybiskupowi Simonowi Tonyé za zgotowane mi przyj´cie, witam równie˝ jego po-
przednika ksi´dza biskupa Thomasa Mongo, ksi´˝y biskupów z Bafussam i Nkongsam-
ba oraz biskupów z innych prowincji, którzy przybyli tu, aby si´ modliç razem z nami.
Witam wszystkie grupy etniczne reprezentowane w ∏onie tego KoÊcio∏a: tworzymy bo-
wiem jedno Cia∏o, Cia∏o Chrystusowe. Witam równie˝ tych, którzy — nie podzielajàc
w pe∏ni naszej wiary — szanujà jà i wspó∏pracujà z wami; pragn´ ich zapewniç o mych
braterskich uczuciach. ¸àczy nas to, ˝e mamy do spe∏nienia analogiczne zadanie wy-
chowywania — ogromne zadanie, nad którym chcia∏bym si´ teraz wraz z wami zasta-
nowiç.

3. We wszystkich cywilizacjach wychowanie jest podstawowym warunkiem zachowa-
nia ciàg∏oÊci. Za poÊrednictwem rodziców, nauczycieli, ca∏ego spo∏eczeƒstwa, przeka-
zuje si´ m∏odym pokoleniom pewne dziedzictwo: dziedzictwo wiedzy, umiej´tnoÊci,
sposobu myÊlenia i etyki ˝ycia. Chodzi o to, aby umo˝liwiç m∏odemu cz∏owiekowi czyn-
ne przyswojenie tego, co osiàgn´∏a jego rodzina, a tak˝e wspólnego dziedzictwa plemie-
nia, ludu czy narodu, z którymi jest on zwiàzany przez jednoÊç kultury, j´zyka, histo-
rii (por. List do m∏odych, 31 marca 1985, 11). KoÊció∏ równie˝ ma pewne dziedzictwo
do przekazania: jest nim Ewangelia oraz sposób, w jaki w nià wierzy∏y i w jaki prze˝y-
wa∏y jà pokolenia chrzeÊcijan pod kierunkiem Magisterium

Ale w wychowaniu, rozpatrywanym od strony osoby, która zeƒ korzysta, chodzi
o doprowadzenie do ludzkiej dojrza∏oÊci, chodzi o to, aby wychowanek nauczy∏ si´
„byç”, a nie tylko „wiedzieç”, aby naprawd´ umia∏ odpowiedzieç na swe powo∏anie. So-
bór Watykaƒski II jasno sformu∏owa∏ cel, do którego zmierza dobrze poj´te wychowa-
nie: kszta∏towaç osob´ ze wzgl´du na jej najwy˝szy cel i najwznioÊlejsze dà˝enia spo-
∏eczeƒstwa, w którym b´dzie ona ˝y∏a jako cz∏owiek doros∏y; harmonijnie rozwijaç
wszystkie jej zdolnoÊci, zdolnoÊç do wysi∏ku i poczucie odpowiedzialnoÊci; pomóc mu
w osiàgni´ciu panowaniu nad w∏asnà wolnoÊcià, panowania, w którym kierowaç si´ b´-
dzie uznanymi wartoÊciami moralnymi i wiarà, nie tylko wyuczonà, ale i prze˝ytà (por.
Gravissimum educationis, 1-2). Niech m∏ody cz∏owiek stopniowo przyswaja to, co
prawdziwe, dobre i pi´kne! Niech ca∏ym swym jestestwem odpowiada na zamys∏ Bo-
˝y, który nosi w sobie: jako m´˝czyzna czy jako kobieta, istota stworzona na podobieƒ-
stwo Bo˝e, a potem naznaczone ∏askà chrztu!

OczywiÊcie, trzeba myÊleç realistycznie. Takie wychowanie napotyka na wiele
przeszkód: na opory wewn´trzne, na przeciwne wp∏ywy z zewnàtrz. Wychowawca
musi stopniowo pomagaç m∏odemu cz∏owiekowi w osiàganiu jasnoÊci osàdu i we
wzmacnianiu woli, aby dokonywa∏ on wyborów opartych na prawdzie, na dobru, na
ofiarnoÊci. Zadanie towarzyszàcego mu wychowawcy jest trudne, ale porywajàce. Wie-
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cie, jak wielkà wag´ przywiàzuje doƒ KoÊció∏ i jak g∏´bokim szacunkiem darzy to
szlachetne powo∏anie!

4. Wychowanie katolickie nale˝y w pierwszym rz´dzie do rodziny. Ci, którzy dali
dziecku ̋ ycie, majà niezbywalne prawo i obowiàzek doprowadzenia go do dojrza∏oÊci,
co podkreÊli∏ papie˝ Pius XI w encyklice Divini illius Magistri (31 grudnia 1929). Do-
tyczy to przede wszystkim rodziców, a wraz z nimi tych, którzy tworzà wielkà rodzi-
n´, tak jak si´ jà zazwyczaj pojmuje u was. Bóg wyposa˝y∏ ich do tego w naturalnà w∏a-
dz´: oby umieli korzystaç z niej stanowczo i z mi∏oÊcià, sami przy tym s∏u˝àc przyk∏a-
dem! Wszyscy uznajà zasadniczà rol´ ojca lub — w wypadku sierot — tego, kto go za-
st´puje, oraz pierwszorz´dnà rol´ matki, której czu∏a obecnoÊç zawsze jest otwarta na
potrzeby dziecka.

Drodzy rodzice chrzeÊcijaƒscy, czy doceniacie ten wielki dar Boga, który chcia∏ mieç
w was swoich wspó∏pracowników, nie tylko w przekazywaniu ˝ycia dzieciom, ale
i w ich wychowaniu? Jest to talent, który otrzymaliÊcie, aby go pomna˝aç. Chcia∏bym,
˝ebyÊcie na nowo odczytali w Biblii, w czwartym rozdziale Ksi´gi Tobiasza, wspania-
∏e rady, których starszy Tobiasz, tak ci´˝ko doÊwiadczony przez los ojciec, udziela∏ sy-
nowi, gdy ten wyrusza∏ w dalekà podró˝, w poszukiwaniu pieni´dzy i ˝ony: „Szanuj swo-
jà matk´... Pami´taj na Pana przez wszystkie dni twoje. Nie pope∏niaj dobrowolnie grze-
chu... Spe∏niaj uczynki mi∏osierne. Nie chodê drogami nieprawoÊci... Nie odwracaj
twarzy od ˝adnego biedaka... Czym sam si´ brzydzisz, nie czyƒ tego nikomu... Szukaj
rady u ka˝dego màdrego... W ka˝dej chwili uwielbiaj Pana Boga i proÊ Go, aby drogi
twoje by∏y proste... Nie bój si´, dziecko, ˝eÊmy zbiednieli. Ty masz wielkie bogactwa,
jeÊli ty Boga si´ b´dziesz ba∏” (por. Tb 4, 3-21). ˚yd, który to mówi∏, wygnaniec ˝yjà-
cy w pogaƒskim kraju, nie przestawa∏ wspieraç swych s∏ów w∏asnym przyk∏adem: ry-
zykowa∏ ˝ycie dla wiernoÊci, grzebiàc swych zmar∏ych rodaków, w pracy zarobkowej
zachowywa∏ skrupulatnà uczciwoÊç, dawa∏ ja∏mu˝n´ i codziennie si´ modli∏. Rzeczy-
wiÊcie uda∏o mu si´ wychowanie syna. A ksi´ga biblijna pokazuje, jak Bóg go nagro-
dzi∏.

Nie wàtpi´, ˝e rodziny afrykaƒskie tak w∏aÊnie chcà pe∏niç swà rol´, ale znam
i trudnoÊci, z którymi si´ spotykacie. Dzieci zdobywajà w szkole wiedz´, której nie po-
siadajà ich rodzice, i dlatego sà mniej wra˝liwe na ich màdroÊç, mniej uwa˝nie s∏ucha-
jà ich rad. W wielu rodzinach dialog staje si´ trudny. Chocia˝ wykszta∏cenie jest samo
w sobie jednym z podstawowych dóbr cywilizacji, to niejednokrotnie m∏odzi ludzie ze
swego wykszta∏cenia zachowujà przede wszystkim ducha krytyki i sk∏onnoÊç do scep-
tycyzmu podatnego na rozliczne pràdy myÊlowe, których wartoÊci nie potrafià w∏aÊci-
wie oceniç. Ze wzgl´du na nauk´ muszà niejednokrotnie przebywaç z dala od domu ro-
dzinnego. I nazbyt cz´sto po skoƒczeniu szko∏y pozostajà bez pracy, a przebywajàc bez-
czynnie w miastach, wystawieni sà na pastw´ wszelkiego rodzaju niew∏aÊciwego towa-
rzystwa i pokus.

Tak, drodzy rodzice, rozumiem, ˝e nieraz trudno wype∏niaç wam wasze zadanie. A
jednak prosz´ was, nigdy nie rezygnujcie! Wasze dzieci, a nawet wnuki, potrzebujà was
bardziej ni˝ kiedykolwiek. Nawiàzane mi´dzy wami wi´zi sà bezcenne dla ich wycho-
wania, sà bowiem naznaczone naturalnym autorytetem i mi∏oÊcià. Zgodnie z autentycz-
nà koncepcjà ma∏˝eƒstwa, ta mi∏oÊç rodzicielska znajduje oparcie w jakoÊci mi∏oÊci ma∏-
˝eƒskiej. Kiedy rodzina jest rozbita, dzieci — nawet jeÊli zawsze ktoÊ si´ nimi zaopie-
kuje — odczuwajà brak ma∏˝eƒskiej mi∏oÊci swych naturalnych rodziców. Dzieci rodzà
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si´ poza ma∏˝eƒstwem: m∏odzi ludzie powinni sobie zdawaç spraw´ z wielkiej odpowie-
dzialnoÊci, jakà podejmujà! Gdy natomiast rodzina w atmosferze wiary i modlitwy da-
je przyk∏ad zgodnego ˝ycia ma∏˝eƒskiego, dzieci sà szcz´Êliwe, ufne, otwarte na dialog.
Spo∏eczeƒstwo winno wam pomagaç w pe∏nieniu waszej roli; KoÊció∏ wspiera was
i modli si´ za was; macie do dyspozycji ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Rodzin Kame-
runu, jednka nikt nie mo˝e was zastàpiç.

5. Jednak˝e musicie liczyç tak˝e na innych wychowawców. Zauwa˝yliÊcie w czytaniu
biblijnym, ˝e Tobiaszowi zale˝a∏o na tym, by jego syn mia∏ dobrego towarzysza podró-
˝y (Tb 5, 9), rzetelnego przewodnika, który wska˝e drog´, zaopiekuje si´, wyleczy,
udzieli rad pod spojrzeniem Boga i pozostanie wierny a˝ do koƒca swej misji. Taki po-
winien byç ka˝dy wychowawca. Oddaje on nieocenione us∏ugi, wa˝niejsze od wszel-
kich dóbr materialnych: aby go wynagrodziç, nie wystarcza ofiarowana przez Tobiasza
po∏owa przywiezionych pieni´dzy (por. Tb 12, 1-5).

PowinniÊcie wi´c wprowadzaç waszà m∏odzie˝ w kr´gi szersze ani˝eli rodzina.
Ich wychowawcami mogà byç ksi´˝a, zakonnicy, zakonnice, Êwieccy, doroÊli czy star-
sza m∏odzie˝. Wiedzcie, komu powierzacie swe dzieci!

6. Po rodzinie najwa˝niejszym Êrodowiskiem wychowawczym jest szko∏a. Misjà szko-
∏y jest nie tylko kszta∏cenie, przezwyci´˝anie analfabetyzmu, pomoc wychowankom
w wyra˝aniu siebie, przekazywaniu wiedzy naukowej i technicznej i przygotowanie do
zawodu, uczenie odczytywania wielkiej ksi´gi przyrody i dzie∏ ludzkich. Wed∏ug sobo-
rowej koncepcji, którà przed chwilà przypomnia∏em, szko∏a ma wychowywaç wspó∏-
pracujàc z rodzinami. Wymagania nauczycieli ró˝nià si´ od wymagaƒ rodziny i stano-
wià ich uzupe∏nienie. Zrozumia∏e wi´c, ˝e nauczyciele sprawdzajà, co zosta∏o przyswo-
jone, stosujàc prace kontrolne i egzaminy: w ˝yciu szko∏y jest to metoda zach´cajàca
do powa˝nego i trwa∏ego przyswajania wiadomoÊci o wiele bardziej, ni˝ samo przyzna-
wanie dyplomów i tytu∏ów.

Dla chrzeÊcijaƒskich dzieci sprawà zasadniczej wagi jest to, aby ich kszta∏cenie re-
ligijne mog∏o post´powaç w zgodnoÊci z rytmem ogólnego wykszta∏cenia. Trzeba ko-
niecznie to umo˝liwiç. Jak˝e rozumieli to pionierzy misji w Kamerunie, którzy zak∏a-
dali tu pierwsze szko∏y! DziÊ, zarówno w tej prowincji, jak i w ca∏ym kraju, posiadacie
wiele katolickich szkó∏ podstawowych i Êrednich. Umo˝liwia to stworzenie wspólno-
ty, w której ˝ywa wiara w Jezusie Chrystusie i modlitwa sà w sposób naturalny w∏àczo-
ne w proces nauczania, zaÊ duch ewangeliczny stanowi inspiracj´ wychowania moral-
nego i atmosfery ˝ycia szko∏y. Bardzo zach´cam katolickich rodziców, których na to
staç, aby niezale˝nie od normalnych subwencji, wspierali te szko∏y, zaÊ duszpasterzy
i nauczycieli prosz´, aby czuwali nad ich poziomem, pod wzgl´dem ludzkim i ducho-
wym.

Wiem, ˝e zw∏aszcza w Douala istnieje tak˝e wiele paƒstwowych szkó∏ podstawo-
wych i Êrednich, ˝e sà te˝ szko∏y prywatne. Trzeba, aby w tej sytuacji rodzice, probosz-
czowie oraz nauczyciele dobrej woli wspó∏pracowali z sobà w celu zapewnienia dzie-
ciom i m∏odzie˝y traktowanego powa˝nie wychowania chrzeÊcijaƒskiego, zw∏aszcza po-
przez instytucj´ kapelanów szkolnych. Katolikom nie wolno zaniedbywaç kszta∏cenia
swych dzieci w wierze.
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7. Poza rodzinà i szko∏à wiele jeszcze innych wspólnot — Êrodowisko pracy i instytu-
cje zajmujàce si´ organizacjà wolnego czasu — wywiera dziÊ wp∏yw na m∏odzie˝. Tu
tak˝e jest miejsce na dzia∏alnoÊç formacyjnà. Wiara, zw∏aszcza dla chrzeÊcijan, nie spro-
wadza si´ do samej wiedzy, lecz jest pewnym doÊwiadczeniem KoÊcio∏a. Rozpoczyna
si´ ono w chrzeÊcijaƒskiej rodzinie, b´dàcej domowym sanktuarium Boga. Mo˝e znaj-
dowaç przed∏u˝enie w katolickiej szkole. Ale przede wszystkim dokonuje si´ w para-
fii, gdzie m∏odzie˝ winna zajmowaç szczególne miejsce. ChrzeÊcijaƒstwo m∏odych lu-
dzi mo˝e dojrzewaç dzi´ki katechetom, dzi´ki grupom modlitewnym, w ramach ruchów
Akcji Katolickiej, bractw oraz ró˝norodnych stowarzyszeƒ, gdzie w klimacie przyjaê-
ni bardzo odpowiadajàcym m∏odzie˝y, we w∏asnym gronie i razem z wychowawcami
uczà si´ myÊleç i dzia∏aç po chrzeÊcijaƒsku.

8. Choç rodzina, szko∏a, organizacje pe∏nià funkcj´ wychowawczà, to jednak sama do-
rastajàca m∏odzie˝ powinna podjàç zadania swego w∏asnego wychowania (por. List do
m∏odych, 13), budowania w∏asnej osobowoÊci w oparciu o otrzymane dziedzictwo oraz
odkrywane wartoÊci moralne i duchowe. Wszelkie kontakty ludzkie, ca∏a wiedza,
wszystko powinno s∏u˝yç temu wzbogaceniu, zw∏aszcza zaÊ praca, która kszta∏tuje
cz∏owieka, i to ka˝dy jej rodzaj, bowiem pracy fizycznej nale˝y si´ taki sam szacunek,
jak pracy umys∏owej.

9. Jednak˝e, jeÊli m∏odzie˝ odpowiada za swoje samowychowanie, to musi ona znajdo-
waç w spo∏eczeƒstwie odpowiednie warunki i sprzyjajàcy klimat. I tutaj wa˝nà rol´ do
spe∏nienia majà osoby odpowiedzialne za dobro wspólne i osoby kierujàce Êrodkami
przekazu, niezale˝nie od wyznawanej religii. Tak˝e wspólnoty religijne majà wiele do
zrobienia w zakresie poprawy tych warunków.

Czy wy, doroÊli, przywiàzujecie dostatecznie du˝à wag´ do wartoÊci moralnych i du-
chowych, do uczuciowoÊci, do bezinteresownej s∏u˝by bliênim? Czy przeciwnie, na
pierwszym miejscu stawiacie pieniàdz, zysk i egoistycznà przyjemnoÊç? Czy nie upra-
wiacie systematycznego krytykanctwa i sceptycyzmu, który prowadzi do cynizmu?

Czy starcie si´, aby wasze wspólnoty chrzeÊcijaƒskie by∏y ˝ywe i otwarte? JeÊli nie
potrafià one serdecznie przyjmowaç m∏odych ludzi, to pójdà oni szukaç gdzie indziej
takiej atmosfery. JeÊli zaÊ nie otrzymali dostatecznej formacji chrzeÊcijaƒskiej, nie b´-
dà umieli dostrzec s∏aboÊci proponowanych im doktryn.

Czy dostatecznie zdajemy sobie spraw´ z dramatu m∏odych ludzi skazanych na bez-
czynnoÊç, wystawianych na pokus´ si´gania po wszelkie Êrodki pozwalajàce prze˝yç,
nawet nieuczciwe? Czy spo∏eczeƒstwo dostatecznie stara si´ zaradziç wykorzenianiu si´
m∏odzie˝y z rodzin, czy ich zach´ca do szukania mo˝liwoÊci pracy i jej podejmowania?

Tobiasz mia∏ takiego syna, na jakiego zas∏u˝y∏, wy te˝ b´dziecie mieli takà m∏odzie˝,
na jakà zas∏u˝ycie.

10. Drodzy bracia i siostry, chcia∏bym tu przypomnieç wymagania, które mogà si´ wy-
daç trudne, ale wzywam was do ufnoÊci. Dzie∏o katolickiego wychowania przekracza-
∏oby nasze si∏y, gdybyÊmy byli pozostawieni samym sobie. Zjednoczmy si´ i powierz-
my Bogu wspó∏prac´, której On oczekuje w tym, co odnosi si´ do naszych dzieci, Je-
go dzieci: „Je˝eli Pan domu nie zbuduje, na pró˝no si´ trudzà ci, którzy go wznoszà”.

Nieustannie spoglàdamy na Chrystusa. On jest Nauczycielem, który wychowa∏
Aposto∏ów do wiary, do wiernoÊci, poÊród wielu prób i przeciwnoÊci, z niestrudzonà
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cierpliwoÊcià. On jest Zbawicielem, który wybawia od z∏ego, a zarazem wskazuje nam
drog´. Wi´cej jeszcze, daje nam Ducha Âwi´tego, który dzia∏a jako nauczyciel w ser-
cach naszych dzieci, podczas gdy napominamy je zewnàtrz. Ka˝demu z nich Chrystus
ofiarowuje sakramenty, aby umocniç swe przymierze z nami.

B´dziemy go prosiç modlàc si´ za nich, za was, za wszystkich wychowawców, tak
jak On modli∏ si´ za swych Aposto∏ów, a˝eby „nikt z nich nie zginà∏” (por. J 17, 12).
On uzna∏ za swojà naszà modlitw´: „gdzie sà dwaj albo trzej zebrani w imi´ moje, tam
jestem poÊród nich” (Mt 18, 20).

Zbierzmy w jednà ca∏oÊç wysi∏ek wychowawczy ludu Bo˝ego w Kamerunie: niech
Chrystus uczyni ten dar swojà ofiarà, z∏àczonà z Ofiarà, która zbawia Êwiat! Niech On
nas uczyni wiecznym darem, a˝eby ta ofiara podoba∏a si´ Bogu i jednoczeÊnie owoco-
wa∏a w ˝yciu doczesnym ka˝dego i wszystkich! Prze˝ywamy t´ Eucharysti´ zjednocze-
ni z Mi´dzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Nairobi, w którym wezm´
udzia∏, a którego temat brzmi: „Eucharystia i rodzina chrzeÊcijaƒska”.

Maryja Panna mia∏a swój udzia∏ w wychowaniu uczniów Jezusa: „Zróbcie wszyst-
ko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Wzniesiona do nieba, prowadzi i podtrzymuje na-
dziej´ tego ludu, który jeszcze jest w drodze (por. prefacja Mszy Êwi´tej). Jako Matka,
lepiej ni˝ jakakolwiek matka ziemska, czuwa nad nami, aby nasze serca zwraca∏y si´
ku Bogu.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II,  Warszawa 2000, s. 282-291.



Kryzys szko∏y jest bardziej szkodliwy 
ni˝ kryzys ekonomiczny

SPOTKANIE Z POLSKIMI PIELGRZYMAMI, 
CASTEL GANDOLFO, 9 WRZEÂNIA 1986

Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów z Polski w Êwi´to Narodzenia Matki
Bo˝ej, które jest nam bardzo bliskie. W wielu diecezjach i parafiach szczególnie
obchodzone, zw∏aszcza w parafii tarnowskiej, która z tym Êwi´tem ∏àczy w roku
bie˝àcym dwusetnà rocznic´ swojego powstania. Modlimy si´ w wielu sprawach, które
zresztà zosta∏y tak˝e wyra˝one w modlitwie wiernych. Modlimy si´ w sposób szczególny
za m∏odzie˝ rozpoczynajàcà rok szkolny. Jest to moment zwyczajny, coroczny, a
równoczeÊnie za ka˝dym razem wa˝ny, poniewa˝ od tego ka˝dego po kolei roku
szkolnego zale˝y przysz∏oÊç m∏odego pokolenia, a wraz z tym tak˝e i przysz∏oÊç
Narodu.

Biskupi polscy w ostatnich czasach dawali wyraz szczególnej troski, troski ca∏ego
spo∏eczeƒstwa katolickiego o szko∏´, o wychowanie w szkole i o jego kierunki. Czytamy
w liÊcie pasterskim biskupów z 2 maja tego roku: „W naszym kraju w ostatnich
miesiàcach nasilajà si´ wypowiedzi i konkretne dzia∏ania na ró˝nych szczeblach,
interpretujàce w swoisty sposób ÊwieckoÊç szko∏y, od przedszkola do uniwersytetu; nie
tylko nie mo˝e w niej byç nauki religii, lecz na szko∏´ i nauczycieli nak∏ada si´
obowiàzek wpajania uczniom tzw. naukowego poglàdu na Êwiat. Z wieloletnich
doÊwiadczeƒ wiemy, ˝e chodzi o wpajanie poglàdu materialistycznego, podwa˝ajàcego
wartoÊci religijne. Przeciwstawianie wiary i nauki prowadzi do wniosku, ̋ e nauczyciel,
profesor uniwersytetu czy cz∏onek Akademii Nauk nie mo˝e byç jednoczeÊnie
wierzàcym. Szko∏a polska - piszà dalej biskupi - jest wprawdzie paƒstwowa, ale to nie
znaczy, ˝e nale˝y tylko do jednej grupy naszej spo∏ecznoÊci. Jest ona w∏asnoÊcià ca∏ego
narodu; ogromna wi´kszoÊç wyznaje wszak˝e Êwiatopoglàd chrzeÊcijaƒski, wÊród
pozosta∏ych zaÊ cz∏onków spo∏ecznoÊci przewa˝ajà nie walczàcy ateiÊci, lecz agnostycy
- ludzie poszukujàcy prawdy o Êwiecie i o cz∏owieku”.

Zadaniem tych, którzy sprawujà w∏adz´, jest stworzenie w polskiej szkole takich
warunków jej dzia∏ania, by by∏a ona dla wszystkich m∏odych Polaków nie tylko
Êrodowiskiem przejmowania dziedzictwa historii i kultury narodowej oraz zdobywania
prawdziwej i rzetelnej wiedzy, ale tak˝e pozytywnym i twórczym Êrodowiskiem
wychowawczym, cechujàcym si´ poszanowaniem odr´bnoÊci Êwiatopoglàdowych i
przekonaƒ religijnych. Wa˝ne jest równoczeÊnie to, co czytamy w komunikacie z 214
Konferencji Episkopatu: „Rodzina jest pierwszà i podstawowà szko∏à uspo∏ecznienia,
pierwszà i ˝ywotnà komórkà spo∏eczeƒstwa; ale obok rodziny równie˝ szko∏a winna
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kszta∏towaç prawdomównoÊç, samodzielnoÊç myÊlenia i odwag´ obrony swego zdania,
otwartoÊç i poszanowanie drugiego cz∏owieka oraz poczucie sprawiedliwoÊci. Winna
wychowywaç odpowiedzialnego i twórczego obywatela. Tymczasem tzw. weryfikacja
nauczycieli przyjmuje czasami form´ presji niedopuszczalnej w Êwietle praw
konstytucyjnych i prowadzi w konsekwencji do wypaczeƒ sumieƒ i charakterów,
powodujàc ukrywanie swoich przekonaƒ, Êwiatopoglàdu, wyznawanej wiary czy
wreszcie praktyk religijnych. Taki system szkolnego wychowania wprowadza rozdêwi´k
mi´dzy szko∏à a rodzinà, utrudnia czy wr´cz uniemo˝liwia chrzeÊcijaƒskim rodzicom
skutecznà trosk´ o chrzeÊcijaƒskie wychowanie dzieci, zgodnie z naukà przekazywanà
przez KoÊció∏. Mo˝e te˝ rodziç nieodwracalne szkody w wychowaniu kolejnych
pokoleƒ, stanowiç zagro˝enie moralnych i patriotycznych wartoÊci oraz przysz∏ych
stosunków spo∏ecznych. Kryzys szko∏y jest bardziej szkodliwy ni˝ nawet d∏ugotrwa∏y
kryzys ekonomiczny. Nikt zatroskany o przysz∏oÊç naszego narodu i paƒstwa nie mo˝e
przejÊç oboj´tnie obok tego palàcego dziÊ problemu”. Przeczyta∏em te fragmenty z
wypowiedzi biskupów polskich i ja jestem te˝ jednym z tych, którzy sà zatroskani o
przysz∏oÊç szko∏y, o przysz∏oÊç wychowania cz∏owieka wsz´dzie, poniewa˝
pos∏annictwo Biskupa Rzymu jest zwiàzane z KoÊcio∏em uniwersalnym. Jestem jednak
w szczególny sposób przej´ty tym problemem w stosunki do mojego Narodu i do mojej
Ojczyzny. Dlatego te˝ ta Msza Êw. dzisiejsza by∏a w intencji m∏odzie˝y rozpoczynajàcej
rok szkolny, w intencji szkó∏, nauczycieli, profesorów, uczniów, studentów. Na tym
wa˝nym etapie ich ˝ycia, w tym wa˝nym momencie, jakim jest poczàtek nowego roku
szkolnego, jesteÊmy z nimi.

Bardzo dzi´kuj´ wszystkim tutaj obecnym pielgrzymom za waszà obecnoÊç, za
uczestnictwo, za wspólnà modlitw´ w sprawach, które sà nam tak bardzo bliskie.
RównoczeÊnie dzi´kuj´ wam te˝ za modlitw´ w intencji mojego pos∏ugiwania na Stolicy
Apostolskiej.

Mówi si´ o tym, ˝e Papie˝, obecny Papie˝, jest Papie˝em „w´drujàcym”, itinerante
- tak mówià o nim po w∏osku - Papa itinerant. I to nawet si´ sprawdza tak˝e i przy
spotkaniach z Rodakami, tutaj - w Castel Gandolfeo, bo teraz, zgodnie z zarzàdzeniem
ojca Konrada, b´d´ w´drowa∏ od grupy do grupy, a˝eby z wszystkimi zrobiç fotografi´.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000, s. 296-298.



Wychowywaç w prawdzie

POZDROWIENIE GRUPY POLAKÓW OBECNYCH NA AUDIENCJI GENERALNEJ,
WATYKAN, 7 LISTOPADA 1986

Pragn´ serdecznie powitaç wszystkich obecnych, wszystkie grupy. Zwracam uwa-
g´ na grupy, jeÊli tak mo˝na powiedzieç, zawodowe, albo lepiej mówiàc — powo∏anio-
we. Takà grupà sà kap∏ani. Wszyscy wiemy, ˝e kap∏aƒstwo jest powo∏aniem i cieszy-
my si´ z licznych powo∏aƒ kap∏aƒskich w Polsce. Pragniemy, a˝eby te powo∏ania doj-
rzewa∏y w duchu Chrystusa-Kap∏ana, w duchu Wieczernika, ˝eby dojrzewa∏y w duchu
KoÊcio∏a. A tak˝e wedle tradycji naszej chrzeÊcijaƒskiej, polskiej kultury.

O nauczycielach — to jest druga grupa, mo˝na powiedzieç, zawodowa — rzadziej
si´ mówi, ˝e to jest powo∏anie. Ale z punktu widzenia chrzeÊcijaƒskiego, z punktu wi-
dzenia nauki wyra˝onej w licznych dokumentach Soboru Watykaƒskiego II o Ludzie Bo-
˝ym, o apostolstwie Êwieckich — tan zawód trudny ma wyraêne cechy powo∏ania, bo
chodzi w nim o wychowywanie cz∏owieka. Wychowywaç mo˝na tylko w prawdzie. Wy-
chowywaç mo˝na tylko mi∏oÊcià, prawdziwà mi∏oÊcià, takà, jakiej zarys zostawi∏ nam
Êw. Pawe∏ w LiÊcie do Koryntian, w pierwszym liÊcie, rozdzia∏ trzynasty. Dlatego rów-
nie˝ i obecnym tu nauczycielom polskim ˝ycz´ tego, a˝eby rozumieli swojà prac´
w duchu powo∏ania i ˝eby temu trudnemu powo∏aniu wychowawczemu umieli sprostaç.
To powo∏anie mieÊci si´ mi´dzy rodzinà, KoÊcio∏em a narodem. Nauczyciele otrzymu-
jà przede wszystkim od rodziców podstawowy mandat wychowawczy, bo rodzice sà
pierwszymi wychowawcami. A od narodu otrzymujà mandat wynikajàcy z tradycji,
z dziedzictwa polskiej kultury, którà szko∏a przekazuje coraz to nowym pokoleniom,
wspomagajàc w tym rodzin´. KoÊció∏ jest zjednoczony i ze szko∏à w tym wielkim dzie-
le wychowywania nowych pokoleƒ, wychowywania cz∏owieka (...)

Wszystkim tym trzem zespo∏om: kap∏anom, nauczycielom i rolnikom, ˝ycz´, a˝e-
by w duchu Ewangelii patrzyli na swoje ˝ycie i powo∏anie, i ˝eby w tym duchu spe∏-
niali je te˝ dla dobra swoich rodzin, dla dobra Ojczyzny wspólnej, a zw∏aszcza nowych
pokoleƒ. (...)

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II,  Warszawa 2000, s. 299-300. 




