
Nauczanie religii w polskiej szkole

SPOTKANIE Z KATECHETAMI, NAUCZYCIELAMI I UCZNIAMI
W KATEDRZE W¸OC¸AWSKIEJ, W¸OC¸AWEK, 6 CZERWCA 1991

1. Ciesz´ si´ bardzo i Bogu dzi´kuj´, a tak˝e organizatorom i obecnym za to, ˝e na mo-
im pàtniczym szlaku znalaz∏a si´ polska szko∏a, polscy nauczyciele i katecheci, polscy
pedagodzy. Witam wi´c i pozdrawiam nauczycielki i nauczycieli, katechetki i kateche-
tów Êwieckich, siostry i braci zakonnych, kap∏anów. Witam i pozdrawiam ksi´˝y kar-
dyna∏ów, biskupów, pana ministra, przedstawicieli w∏adz szkolnych i administracji. To
stosunkowo niewielkie zgromadzenie jest jednak bardzo reprezentatywne, gdy˝ sà tu tak-
˝e przedstawiciele rodziców oraz dzieci i m∏odzie˝y. Pragn´, aby s∏owo mojego pozdro-
wienia dotar∏o za waszym poÊrednictwem do wszystkich Êrodowisk, które reprezentu-
jecie. Do uczàcych i uczàcych si´, do rodzin i szkó∏.

Znajdujemy si´ w prastarej bazylice pod wezwaniem Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny, w Êwiàtyni konsekrowanej w 1411 r., jako wotum za zwyci´stwo pod
Grunwaldem.

Wspomnijmy, ˝e w tej katedrze otrzyma∏ sakr´ biskupià w sierpniu 1939 r., na dwa
tygodnie przed wybuchem wojny, wytrawny katecheta i pedagog, b∏. Micha∏ Kozal, któ-
ry za okupacji poniós∏ Êmierç m´czeƒskà za KoÊció∏ i Ojczyzn´. Pragn´ te˝ przywo∏aç
na pami´ç chorego wówczas na gruêlic´ diakona Stefana Wyszyƒskiego, któremu tu
udzieli∏ Êwi´ceƒ kap∏aƒskich równie˝ gruêlik, biskup sufragan Wojciech Owczarek
w r. 1924. Dzisiaj obaj ci s∏udzy KoÊcio∏a sà kandydatami na o∏tarze.

2. W tej katedrze us∏yszeliÊmy przed chwilà s∏owa ostatniego polecenia, mandatu skie-
rowanego przez Chrystusa do aposto∏ów po wszystkie czasy: „Uczcie wszystkie naro-
dy zachowywaç wszystko to, co wam przykaza∏em” (por. Mt 28, 20). KoÊció∏, wype∏-
niajàc swojà misj´, otwiera si´ na wszystkich ludzi ka˝dego j´zyka i narodu, na dzieci,
m∏odzie˝ i doros∏ych. Tak zrodzi∏a si´ od samego poczàtku i trwa u progu trzeciego ty-
siàclecia ewangelizacja, a w jej ramach katechizacja KoÊcio∏a, ró˝ne formy katechiza-
cji w zale˝noÊci od wieku, wykszta∏cenia, zawodu, Êrodowiska.

Wysoce znamienna jest tutaj obecnoÊç przyby∏ych z ca∏ej Polski nauczycieli i ka-
techetów, a wi´c Êrodowiska skupionego wokó∏ szko∏y, nauczania i wychowania. M∏o-
dzie˝ i dzieci sà przysz∏oÊcià Êwiata, sà przysz∏oÊcià narodu i KoÊcio∏a, sà tà przysz∏o-
Êcià oni, m∏odzi ludzie, ale sà nià w oparciu o rodzin´, o szko∏´, o KoÊció∏, o naród, o ca-
∏y naród. Dlatego te˝ Sobór Watykaƒski II uczy, i˝ szko∏a „mocà swego pos∏annictwa
kszta∏tuje (...) w∏adze umys∏owe, rozwija zdolnoÊç wydawania prawid∏owych sàdów,
wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przesz∏e pokolenia, kszta∏ci
zmys∏ wartoÊci, przygotowuje do ˝ycia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajem-
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nego zrozumienia si´, stwarzajàc przyjazne wspó∏˝ycie wÊród wychowanków ró˝nià-
cych si´ charakterem czy pochodzeniem” (Gravissimum educationis, 5).

Oto w wielkiej syntezie zadanie szko∏y, która ma kszta∏ciç i wychowywaç. W po-
dejmowaniu tego zadania nie wystarczy patrzeç tylko w wyimaginowanà przysz∏oÊç, ale
trzeba jà ju˝ teraz jakoÊ tworzyç, trzeba mieç przed oczyma ca∏à tradycj´ narodu, spo-
∏eczeƒstwa, paƒstwa. Powiedzia∏ ktoÊ s∏usznie, ˝e narody, które tracà pami´ç, schodzà
do rz´du plemienia.

Jest dziÊ w toku wielka dyskusja nad kszta∏tem obecnej i przysz∏ej Polski, jest i mu-
si byç dyskusja nad kszta∏tem polskiej szko∏y. Wiemy, jaka ta polska szko∏a by∏a pod-
czas zaborów, a potem pod okupacjà hitlerowskà. To tu, niedaleko stàd, um´czony zo-
sta∏ polski patriota i syn KoÊcio∏a Franciszek Stryjas za nauczanie dzieci w prywatnych
domach pacierza i katechizmu.

Wiemy, jak bardzo trudna — mówiàc z pozycji interesów i praw rodziny oraz na-
rodu — by∏a nasza szko∏a po zakoƒczeniu wojny, kiedy sta∏a si´ po prostu terenem wal-
ki ideologicznej, miejscem laicyzacji i sprzecznoÊci mi´dzy oficjalnym nauczaniem paƒ-
stwowym a tym, co czu∏ naród, czego pragn´∏a przeci´tna polska rodzina, zw∏aszcza ro-
dzina wierzàca.

Nie jestem tu po to, by przeprowadzaç rozliczenia. Jako Pasterz KoÊcio∏a pragn´ ra-
czej wyraziç uznanie i podzi´kowanie tym wszystkim wychowawcom i nauczycielom,
którzy w trudnych, a czasem bardzo trudnych warunkach, swoim s∏owem i post´powa-
niem, dzi´ki odwadze i màdrej roztropnoÊci pomogli w ogromnej mierze zachowaç
i przekazaç m∏odzie˝y autentyczne wartoÊci chrzeÊcijaƒskie i narodowe. To ich Êwia-
dectwo by∏o i pozostaje szczególnie cenne.

Przez wiele lat podstawowa katecheza by∏a z koniecznoÊci prowadzona w naszym
kraju poza szko∏à: w punktach katechetycznych i w pomieszczeniach prywatnych orga-
nizowanych przez KoÊció∏. S∏uchaliÊmy przed chwilà s∏ów, w których Chrystus naka-
zuje KoÊcio∏owi ewangelizacj´ ca∏ego Êwiata a˝ po jego kraƒce. Katechizacja jest jed-
nà z zasadniczych form g∏oszenia s∏owa Bo˝ego, dlatego te˝ na wszystkich chrzeÊcija-
nach spoczywa, w ró˝nym stopniu oczywiÊcie, ci´˝ar odpowiedzialnoÊci za nià. A obo-
wiàzkowi temu odpowiada prawo do nauczania i formacji dzieci i m∏odzie˝y wedle za-
sad w∏asnej religii. Wynika ono z prawa cz∏owieka do prawdy, do wolnoÊci religijnej,
a tak˝e z prawa rodziców do religijnego wychowania swoich dzieci.

3. Dzi´ki przemianom, jakie dokonujà si´ ostatnio w naszej Ojczyênie, katecheza wró-
ci∏a do sal szkolnych i znalaz∏a swoje miejsce i odbicie w systemie wychowawczym.

OsobiÊcie bardzo z tego si´ ciesz´. RównoczeÊnie jednak pragn´ tu powtórzyç
zwrot, którego cz´sto u˝ywam, bo odbija on ˝ywà prawd´ o ka˝dej ∏asce, ka˝dym da-
rze: jest wam to dane i równoczeÊnie zadane. W takim duchu trzeba ten dar przyjàç
w spo∏eczeƒstwie chrzeÊcijaƒskim i tak go sprawowaç. Potrzeba tutaj du˝o dobrej wo-
li, wysi∏ku, wszechstronnej ˝yczliwoÊci ze strony wszystkich: katechetów, nauczycie-
li, w∏adz oÊwiatowych, rodziców, przede wszystkim ze strony najbardziej zaintereso-
wanych, to znaczy m∏odzie˝y i dzieci.

4. Z nauczaniem religii, przede wszystkim religii katolickiej, w wi´kszoÊci krajów eu-
ropejskich wià˝e si´ ogromny wk∏ad energii i Êrodków KoÊcio∏a i poszczególnych
paƒstw. Nale˝y sobie uÊwiadomiç, ˝e z tego wzgl´du, jak równie˝ dlatego, ˝e obejmu-
je ono m∏ode pokolenie — dzieci i m∏odzie˝ — oraz ˝e jego treÊç jest wyrazem odnie-
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sienia do religijnego wymiaru ludzkiego ˝ycia, musi byç ono uznane za pierwszorz´d-
ny wk∏ad w budowanie Europy opartej na dziedzictwie chrzeÊcijaƒskiej kultury, które
jest dziedzictwem wspólnym Europy wschodniej i zachodniej; by∏a o tym mowa w cza-
sie niedawnego Sympozjum Rady Episkopatów Europy na temat nauczania religii
w szko∏ach publicznych.

JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, ˝e nie do pogodzenia z prawdà chrzeÊcijaƒska jest
postawa fanatyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, którzy w imi´ ideologii uwa˝ajà-
cej si´ za naukowà lub religijnà czujà si´ uprawnieni do narzucania innym w∏asnej kon-
cepcji prawdy i dobra. Metodà KoÊcio∏a jest poszanowanie wolnoÊci przy niezmiennym
uznawaniu transcendentnej godnoÊci osoby ludzkiej (por. Centesimus annus, 46). Trze-
ba o tym pami´taç, drodzy bracia i siostry. Ewangeliczna wra˝liwoÊç i czujnoÊç ochro-
nià nas przed emocjami i wzburzeniem, które ∏atwo mogà prowadziç do ksenofobii czy
jakiejÊ nietolerancji, sprzecznych z duchem Ewangelii, z duchem Boga, który jest
Stwórcà i mi∏ujàcym wszystkich ludzi Ojcem.

Szko∏a, jak uczy wspomniany ju˝ dokument soborowy, ma wykluczaç wszelki mo-
nopol, „który sprzeciwia si´ wrodzonym prawom osoby ludzkiej, a tak˝e post´powi
i upowszechnianiu samej kultury, pokojowemu wspó∏˝yciu obywateli i pluralizmowi ist-
niejàcemu dziÊ w bardzo licznych spo∏eczeƒstwach: (Gravissimum educationis, 6).

Niech˝e tedy szko∏a, a w niej katechizacja — która ma swoje dobrze okreÊlone i zna-
ne wam cele: wprowadzania wiernych do Êwiadomego uczestnictwa w ˝yciu Bo˝ym
i w ˝yciu KoÊcio∏a, do dojrza∏ej wiary, ukazywania sensu ludzkiego ˝ycia, prowadze-
nia do Êwi´toÊci poprzez umacnianie w Duchu Âwi´tym wi´zi z Chrystusem w drodze
do Ojca (por. Og. Instr. Katech., Notificationes, 1973, 21) — niech˝e ta szko∏a uczy
w wolnej Polsce m∏ode pokolenia, a tak˝e i starsze, ˝e „w∏aÊciwego korzystania z wol-
noÊci mo˝na si´ nauczyç tylko przez jej w∏aÊciwe u˝ywanie” (Jan XXIII, Mater et Ma-
gistra, 232).

Niech b´dà uwa˝nie i màdrze szanowane prawa ka˝dego dziecka i m∏odego cz∏o-
wieka do kszta∏towania i wyra˝ania na terenie szko∏y w∏asnego sumienia zgodnie ze swo-
jà formacjà otrzymanà w rodzinie, Êwiatopoglàdem oraz osobistymi, uczciwymi poszu-
kiwaniami duchowymi.

Kochana m∏odzie˝y, drodzy rodzice, katecheci i katechetki, bardzo was prosz´, by-
Êcie nie ˝a∏owali trudu i pomys∏owoÊci, aby lekcje religii mia∏y swój blask i Êwie˝oÊç,
a tak˝e ten szczególny urok, jaki z natury Objawienia Bo˝ego jest im w∏aÊciwy.

5. M∏ody cz∏owiek jest wra˝liwy na prawd´, sprawiedliwoÊç, pi´kno, na inne wartoÊci
duchowe. M∏ody cz∏owiek pragnie odnaleêç siebie samego, dlatego szuka, czasem
burzliwie szuka, prawdziwych wartoÊci i ceni tych ludzi, którzy ich nauczajà i wed∏ug
nich ˝yjà. Któ˝ z nas nie mia∏ w ˝yciu i nie wspomina z wdzi´cznoÊcià takiego cz∏owie-
ka: kap∏ana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umia∏ ods∏oniç nam nowy Êwiat
wartoÊci i wzbudziç dla niego trwa∏y entuzjazm czy nawet nadaç ca∏y kierunek ˝yciu?
W naszym Êwiecie, w Êwiecie wielorakiego post´pu i rozwoju, ale i dominujàcego ma-
terializmu, m∏odzie˝ szuka oparcia w KoÊciele, który kszta∏tuje wiar´ i ukazuje hory-
zonty chrzeÊcijaƒskiego humanizmu.

Jeszcze raz pozwol´ sobie zacytowaç s∏owa Soboru z tego samego dokumentu:
„Pi´kne (...) i wielkiej donios∏oÊci jest powo∏anie tych wszystkich, którzy pomagajàc ro-
dzicom w wype∏nianiu ich obowiàzku i zast´pujàc spo∏ecznoÊç ludzkà, podejmujà
w szko∏ach zadania wychowawcze; powo∏anie to wymaga szczególnych przymiotów
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umys∏u i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciàg∏ej gotowoÊci do odnowy i do-
stosowania” (Gravissimum educationis, 5).

Tego wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, z ca∏ego serca ˝ycz´. Tego ˝ycz´ pol-
skiej szkole i spo∏eczeƒstwu: ca∏ej Ojczyênie.

6. Na zakoƒczenie mo˝e warto przytoczyç jeszcze Êwiadectwo zapisane w aktach be-
atyfikacyjnych wspomnianego tu Micha∏a Kozala, jakie z∏o˝y∏a o nim Janina G∏´boc-
ka, bydgoska nauczycielka w tej samej co on szkole. Oto jej s∏owa:

„Ten m∏ody ksiàdz, cichy, ma∏omówny, nie narzucajàcy si´ nikomu, w krótkim cza-
sie pozyska∏ sobie szacunek i mi∏oÊç m∏odzie˝y i grona nauczycielskiego. Podczas spo-
wiedzi szkolnych konfesjona∏ jego by∏ obl´˝ony, choç zazwyczaj uczennice i ucznio-
wie nie lubià si´ spowiadaç u swoich ksi´˝y profesorów. (...) A dla grona nauczyciel-
skiego, wÊród którego nie wszyscy byli katolikami praktykujàcymi, ksiàdz Kozal by∏
wzorem prawego cz∏owieka i kap∏ana katolickiego”.

Niech ta w∏oc∏awska katedra, która tyle nam mówi o KoÊciele, o Polsce, o ludziach
˝yjàcych na tej ziemi, katedra, która jest miejscem nauczania biskupa, a tak˝e jego tra-
dycyjnych spotkaƒ z m∏odzie˝à i nauczycielami, katedra, która dziÊ przyjmuje nas z ca-
∏à goÊcinnoÊcià ziemi kujawskiej, niech b´dzie dla wszystkich przypomnieniem i zach´-
tà do wiernoÊci poleceniu Chrystusa: „Uczcie (...) zachowywaç wszystko, co wam
przykaza∏em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a˝ do skoƒczenia Êwiata” (Mt
28, 20).

Powinien bym na tym zakoƒczyç, ale nie mog´. Nie mog´, bo uÊwiadomi∏em sobie
— wszed∏szy naprzód na dziedziniec, gdzie znajduje si´ chyba wi´ksza cz´Êç uczest-
ników tego spotkania, a potem do katedry — co ja zawdzi´czam polskiej szkole. Trud-
no to wymierzyç, trudno to wywa˝yç, bo tak bardzo to nosimy w sobie, ˝e po prostu
z tym si´ uto˝samiamy. To jesteÊmy my! Przecie˝ to zosta∏o nam dane, nam zosta∏o prze-
kazane, zaszczepione. Cz∏owiek jest sobà przez kultur´. Naród jest sobà przez kultur´.
Cz∏owiek jest cz∏onkiem swojego narodu, uczestniczàc w dziedzictwie jego kultury. To
jest olbrzymie dziedzictwo, które zaczyna si´ od pierwszych s∏ów wypowiadanych
przez dziecko za matkà, za rodzicami. I potem ca∏y ten proces wychowawczy: dom,
szko∏a, KoÊció∏.

Kiedy patrz´ na to miasto, na t´ rzek´, przypomina mi si´, ˝e data mojego urodze-
nia zbiega si´ z okresem wielkiego zagro˝enia dopiero co odrodzonej Rzeczypospoli-
tej: 1920 r. I tutaj toczy∏y si´ decydujàce walki. Mi´dzy innymi tutaj. To wszystko zo-
sta∏o dane temu nowo narodzonemu cz∏owiekowi, który mia∏ przed sobà nieznanà dro-
g´ ˝ycia, a do tej drogi ˝ycia przygotowa∏a go rodzina, szko∏a i KoÊció∏, tak jak to wy-
k∏ada Pius XI w swojej klasycznej encyklice na temat wychowania Divini illius Magi-
stri.

Ja przez takà szko∏´ przeszed∏em. Ogromnie wiele jej zawdzi´czam. Trudno po pro-
stu wymierzyç, jak wiele. Nieraz ju˝ o tym mówi∏em. Mo˝e najbardziej uÊwiadomi∏em
to sobie, kiedy znalaz∏em si´ w Pary˝u na wielkim Êwiatowym zgromadzeniu UNESCO,
gdzie byli przedstawiciele tylu narodów, starych i m∏odych, europejskich i pozaeuropej-
skich, gdzie mog∏em i musia∏em powiedzieç, musia∏em wyznaç t´ prawd´, ̋ e naród, któ-
remu odbierano jego politycznà niepodleg∏oÊç w sposób czasem brutalny, gwa∏towny,
pozosta∏ sobà przez swojà kultur´. I to dziedzictwo ka˝dy z nas, a ja w sposób szcze-
gólny, nosimy w sobie. To nam przekazujà nasze matki i nasi ojcowie, to nam przeka-
zuje nasza szko∏a. To dziedzictwo jest chrzeÊcijaƒskie, jest wi´c równoczeÊnie zakorze-
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nione w KoÊciele, w tysiàcleciu chrzeÊcijaƒstwa polskiego. Dlatego pragn´ dzisiaj tu,
z tego miejsca i przy okazji tego spotkania, po prostu uca∏owaç jeszcze raz r´ce moim
rodzicom, a równoczeÊnie uca∏owaç r´ce wszystkim moim nauczycielom, nauczyciel-
kom i moim katechetom, którzy uczyli mnie w szkole podstawowej, w gimnazjum, a˝
do matury, k∏adàc fundamenta pod przysz∏oÊç cz∏owieka.

Dzisiaj, kiedy ta przysz∏oÊç sta∏a si´ jakàÊ ju˝ szczególnà rzeczywistoÊcià, trudno
nie patrzeç wstecz w stron´ tych fundamentów i trudno nie poczuwaç si´ do wielkiego
d∏ugu, d∏ugu wdzi´cznoÊci. I mo˝e to Êwiadectwo jest potrzebne dla was, drodzy paƒ-
stwo, bracia i siostry, moi rodacy, którzy na tym nowym etapie dziejów — ma∏o powie-
dzieç, zajmujecie si´ sprawà polskiej szko∏y — spraw´ t´ reprezentujecie i realizujecie,
wszyscy na swój sposób, od ministerstwa zaczynajàc, poprzez kuratoria, poprzez dyrek-
torów i nauczycieli wszystkich szkó∏, wszystkich stopni, wszystkich rodzajów. Mo˝e
trzeba daç to Êwiadectwo, a˝eby jasny by∏ wymiar sprawy. Taki jest wymiar tej spra-
wy. KoÊció∏ — nie wiem dlaczego — jest posàdzany o to, ˝e chce czego innego. Ko-
Êció∏ chce s∏u˝yç. To jest jego powo∏anie. KoÊció∏ chce s∏u˝yç, cz∏owiekowi chce s∏u-
˝yç, spo∏eczeƒstwu chce s∏u˝yç. Prosz´ tych moich dawnych profesorów, katechetów
nie˝yjàcych, a˝eby przyj´li, w wymiarze Êwi´tych obcowania, to podzi´kowanie, któ-
re im sk∏adam dzisiaj, które im sk∏ada jeden z uczniów, które im sk∏ada polski papie˝.

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1991 nr 6, s. 3-5.



Wychowanie m∏odego pokolenia

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ÂWIATA NAUKI I KULTURY, 
BUDAPESZT [W¢GRY], 17 SIERPNIA 1991

6. Jednym z wa˝niejszych czynników kultury jest wychowanie. Polega ono jednak
nie tylko na przekazywaniu m∏odszym generacjom zwi´z∏ego kompendium nauko-
wych osiàgni´ç i zdobyczy techniki. Bardzo dobrze wiem, ˝e wasz system szkolnictwa
zas∏uguje na wielkie uznanie z racji doskona∏ego wykszta∏cenia zawodowe, jakie pozwa-
la zdobywaç m∏odzie˝y. Równie du˝y, a nawet jeszcze wi´kszy wysi∏ek potrzebny jest
jednak na polu formacji wychowawczej, która ma wspieraç proces dojrzewania osobo-
woÊci m∏odych ludzi, kszta∏towaç ich wizj´ Êwiata, ich system wartoÊci, sfer´ relacji oso-
bowych. Zredukowana koncepcja cz∏owieka w sposób nieunikniony znajduje odbicie
w pracy formacyjnej, jak tego dowodzi doÊwiadczenie niedawnej przesz∏oÊci, kiedy to
ucià˝liwemu, ale absolutnie koniecznemu procesowi wychowawczemu nie poÊwi´ca-
no ca∏ej nale˝nej mu uwagi.

Dzisiaj jest dla wszystkich jasne, ̋ e na tej skomplikowanej i trudnej drodze nie mo-
˝e wystarczyç kilka wskazówek moralnych udzielonych przez nauczycieli czy rodziców.
M∏odzi ludzie ˝yjà w konkretnej rodzinie i w okreÊlonym otoczeniu spo∏ecznym:
wszystko, co si´ wokó∏ nich dzieje, wp∏ywa na rozwój ich osobowoÊci, sprzyjajàc ich
wzrostowi ku coraz pe∏niejszej dojrza∏oÊci albo hamujàc ich wewn´trzny post´p, a na-
wet niszczàc naturalne pragnienie doskona∏oÊci i szcz´Êcia.

Spo∏eczeƒstwo w´gierskie prze˝ywa g∏´boki kryzys okresu przejÊciowego. Ponosi
bolesne konsekwencje minionych dziesi´cioleci dyktatury i jest powa˝nie zagro˝one se-
kularyzmem. Nierzadko podstawowe cnoty moralne sà lekcewa˝one albo nawet wyÊmie-
wane. Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ, jakie nowo uzyskana wolnoÊç stawia przed
przedstawicielami Êwiata kultury, jest budowa nowego spo∏eczeƒstwa opartego na fun-
damentalnych ludzkich cnotach, takich jak uczciwoÊç, sprawiedliwoÊç, wzajemny sza-
cunek, solidarnoÊç, zgoda i pracowitoÊç.

Ten kto ponosi odpowiedzialnoÊç za wychowanie m∏odego pokolenia, musi staran-
nie selekcjonowaç elementy Êrodowiska oddzia∏ujàce na m∏odzie˝, a tak˝e zapewniç tej
m∏odzie˝y wszelkie warunki konieczne dla harmonijnego rozwoju osobowego. Nieste-
ty, liczne rodziny nie sà ju˝ dzisiaj w stanie same zapewniç takiej atmosfery. Rodzice
majà dla swych dzieci za ma∏o czasu. Byç mo˝e, te˝ sami prze˝ywajà g∏´boki kryzys
duchowy, który zachwia∏ ich podstawowymi przekonaniami i wskutek tego stracili za-
interesowanie prawdziwym i ostatecznym sensem ̋ ycia. Naród powinien zweryfikowaç
swój system wychowania, aby przez zastosowanie odpowiednich Êrodków sprzyjaç
dojrzewaniu autentycznych osobowoÊci.
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KoÊció∏ ze swej strony jest gotów wnieÊç swój wk∏ad w realizacj´ tego szlachetne-
go dzie∏a. W tym celu zamierza równie˝ otworzyç w∏asne szko∏y. W przesz∏oÊci zosta∏
odsuni´ty od wychowania m∏odego pokolenia, dziÊ zatem jest dla niego powodem do
radoÊci fakt, ̋ e coraz wi´cej rodziców pragnie zapewniç swym dzieciom dobre wycho-
wanie w katolickich szko∏ach. Wiele osób, zw∏aszcza zakonników i zakonnic, czyni
wszystko, co jest w ich mocy, aby spe∏niç te oczekiwania, jakkolwiek proces odrodze-
nia mo˝e post´powaç jedynie powoli i z trudem, co po czterdziestu latach wymuszone-
go braku aktywnoÊci jest rzeczà a˝ nadto zrozumia∏à. Wszystkich, których intencje sà
szlachetne i bezinteresowne, zapraszam do wspó∏pracy. Chodzi o to, aby stworzyç lep-
szy i pe∏niejszy system wychowania, wykorzystujàcy równie˝ wk∏ad zgromadzeƒ za-
konnych i zaanga˝owanych katolików.

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1991 nr 9-10, s. 10-11. 



Pos∏uga nauczyciela religii

AUDIENCJA DLA PRZEDSTAWICIELI URZ¢DU DO SPRAW SZKOLNICTWA
I OÂWIATY, ODPOWIEDZIALNYCH ZA SZKOLENIE NAUCZYCIELI RELIGII

W DIECEZJI GRAZ-SECKAU W AUSTRII, WATYKAN, 14 LISTOPADA 1991

Wielce szanowni Panowie,

Uczestniczycie w podró˝y do Rzymu, zorganizowanej przez Urzàd ds. Szkolnictwa
i OÊwiaty diecezji Graz-Seckau dla osób odpowiedzialnych za nauczanie religii w szko-
∏ach lub za kszta∏cenie i dokszta∏canie nauczycieli religii w ró˝nych typach szkó∏.
Wszystkich was bardzo serdecznie witam.

Jakkolwiek nauka religii — w przeciwieƒstwie na przyk∏ad do katechezy parafial-
nej — stanowi w waszym kraju zadanie nie tylko KoÊcio∏a, ale równie˝ zadanie szko-
∏y, to jednak zgodnie z samowiedzà KoÊcio∏a oraz uzgodnieniami mi´dzy paƒstwem
a KoÊcio∏em nale˝y ona do tej sfery dzia∏alnoÊci koÊcielnej, jakà jest przepowiadanie.
Dlatego ciesz´ si´, ˝e mog´ was powitaç równie˝ jako wspó∏pracowników w pos∏udze
duszpasterskiej.

Wspólne zadanie ewangelizacji mo˝ecie spe∏niaç tylko w warunkach szko∏y. Szko-
∏a jednak nierzadko ulega dziÊ wp∏ywom powszechnej laicyzacji ˝ycia i wyraênej pry-
watyzacji sfery religijnej.

Zanik poczucia transcendencji, powszechny agnostycyzm, zniekszta∏cona hierarchia
wartoÊci, a przede wszystkim rosnàca oboj´tnoÊç wobec wiary i KoÊcio∏a to tylko nie-
które zjawiska okreÊlajàce dzisiaj atmosfer´ i Êrodowisko, w jakich przychodzi praco-
waç nauczycielom religii. 

Towarzyszy temu fakt, ˝e wielu rodziców nie jest ju˝ w stanie przekazywaç wiary
pokoleniu swoich dzieci.

Równie˝ praca z m∏odzie˝à w parafiach z regu∏y nie mo˝e te˝ wyrównaç braku wy-
chowania religijnego w domu rodzicielskim. To sprawia, ˝e nauczyciel religii spotyka
si´ z wieloma oczekiwaniami i wymaganiami, które trudno mu spe∏niç w sposób zado-
walajàcy. Wynikajà one z ró˝nych jego funkcji: urz´dnika paƒstwowego i osoby dzia-
∏ajàcej z mandatu KoÊcio∏a, nauczyciela swych uczniów i partnera ich rodziców. Fakt,
˝e pomimo to nauka religii w wielu miejscach przebiega pomyÊlnie, nale˝y zawdzi´czaç
przede wszystkim zaanga˝owanej postawie nauczycieli religii, ale z pewnoÊcià tak˝e
wielu zas∏u˝onym instytucjom, takim jak wasza, które s∏u˝à im konkretnà pomocà. Je-
Êli nawet niektórzy nauczyciele religii znajdujà si´ obecnie w trudnej sytuacji, to jed-
nak mogà mieç ÊwiadomoÊç, ˝e ich pos∏uga jest dziÊ potrzebna bardziej ni˝ kiedykol-
wiek. Chodzi przy tym nie tylko o interesy KoÊcio∏a: nauka religii przyczynia si´ rów-
nie˝ do humanizacji samej szko∏y i do realizacji jej specyficznych celów.
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W obliczu tej sytuacji pragn´ zwróciç waszà uwag´ na trzy zadania, które w najbli˝-
szej przysz∏oÊci b´dà odgrywa∏y wa˝nà rol´ w dzia∏alnoÊci waszych instytucji.

1. Jak wszyscy wiemy, sukces wychowania religijnego zale˝y w istotnej mierze od har-
monii i wspó∏pracy mi´dzy poszczególnymi Êrodowiskami, na których spoczywa obo-
wiàzek wychowania w tej dziedzinie, a wi´c mi´dzy rodzinà, szko∏à i parafià. Dlatego
wa˝nym celem dokszta∏cania nauczycieli religii jest przygotowanie ich do dialogu
i wspó∏pracy z rodzicami i kap∏anami: nale˝y im w tym pomagaç oraz wskazywaç
i wypróbowywaç konkretne formy kontaktu.

2. Dokszta∏canie nie mo˝e polegaç tylko na poszerzaniu kompetencji zawodowej nauczy-
ciela religii, jakkolwiek jest to bardzo wa˝ne.

Konieczne jest przede wszystkim rozwijanie jego duchowoÊci, dzi´ki czemu b´dzie
on móg∏ stawiç czo∏o rozmaitym oczekiwaniom i wymaganiom, nie tracàc przy tym swej
to˝samoÊci, spe∏niaç pos∏ug´ poÊrednictwa, ale nie przyjmowaç przy tym postawy
stronniczej ani oboj´tnej. Potrzebna jest duchowoÊç, która pozwoli nauczycielowi reli-
gii pozostawaç wiernym Bogu i ludziom, byç w jednej osobie Êwiadkiem i krzewicie-
lem wiedzy. Nale˝y wspieraç nauczyciela religii w∏aÊnie w funkcji Êwiadka. Mój po-
przednik, papie˝ Pawe∏ VI, w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi wskaza∏ wy-
raênie na to, ˝e „cz∏owiek naszych czasów ch´tniej s∏ucha Êwiadków ani˝eli nauczycie-
li; a jeÊli s∏ucha nauczycieli, to dlatego, ˝e sà Êwiadkami” (n. 41). W∏aÊnie Êwiadectwo
˝ycia ma decydujàce znaczenie w sytuacji, gdy m∏odzie˝ poszukujàca sensu ˝ycia spo-
tyka si´ z tak wieloma ró˝nymi odpowiedziami.

3. Wi´ksza dojrza∏oÊç duchowa pozwoli równie˝ nauczycielowi religii lepiej ni˝ dotych-
czas realizowaç duszpasterski aspekt swej pracy. Dzi´ki temu b´dzie móg∏ docieraç do
m∏odzie˝y g∏´biej i w inny sposób, ni˝ to jest mo˝liwe przy samej tylko nauce religii.

Na koniec pragn´ wam, a za waszym poÊrednictwem wszystkim nauczycielom re-
ligii w diecezji Graz-Seckau i w Republice Austrii podzi´kowaç za waszà wiernà po-
s∏ug´. Zach´cam wszystkich, byÊcie t´ pos∏ug´ nadal pe∏nili, dochowujàc wiernoÊci Bo-
gu i ludziom. Na t´ drog´ udzielam wam z serca mego apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa.

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1992 nr 2, s. 11-12.



Âwiadkowie Chrystusa w szkole

AUDIENCJA DLA CZ¸ONKÓW RADY ÂWIATOWEJ UNII NAUCZYCIELI
KATOLICKICH, WATYKAN, 28 KWIETNIA 1992

Panie i Panowie!

Ciesz´ si´, ˝e mog´ was przyjàç z okazji zebrania nowej Rady Âwiatowej Unii Na-
uczycieli Katolickich, które si´ odbywa po XIV Kongresie Generalnym waszej organi-
zacji. Poprzez spotkanie z Nast´pcà Piotra, pragn´liÊcie wyraziç swoje przywiàzanie do
KoÊcio∏a i wiernych. Pozdrawiam szczególnie serdecznie pana Harry’ego Mellona, do-
tychczasowego przewodniczàcego Unii. Dzi´kuj´ mu goràco za oddanie i entuzjazm,
z jakim pe∏ni∏ t´ zaszczytnà funkcj´. Równie serdecznie dzi´kuj´ panu Arnoldusowi
Backsowi, który b´dzie sta∏ na czele Unii do nast´pnego kongresu generalnego. Prosz´
tak˝e o zapewnienie wszystkich nauczycieli katolickich, cz∏onków waszej organizacji
o uznaniu i zaufaniu Papie˝a, który wysoce ceni ich apostolat. Waszym zadaniem
w systemie oÊwiaty — katolickim bàdê Êwieckim — jest s∏u˝enie m∏odzie˝y i przyczy-
nianie si´ do rozwoju ich osobowoÊci. Musicie szanowaç ich godnoÊç osobistà, zabie-
gajàc o wolnoÊç religijnà i nauczanie religii katolickiej. Realizujàc swe szczególne po-
wo∏anie katoliccy nauczyciele wspierajà misj´ KoÊcio∏a w dziedzinie wychowania hu-
manistycznego, moralnego i duchowego (Gravissimum educationis, n. 7-6). Dost´p do
wiedzy, a szerzej — do kultury umacnia poczucie godnoÊci cz∏owieka.

Podstawowym zadaniem waszych organizacji jest sta∏a formacja nauczycieli. Szcze-
gólnà wag´ winniÊcie przywiàzywaç do kszta∏cenia takich nauczycieli, którzy b´dà wy-
chowawcami i Êwiadkami: nauczycielami w dziedzinie nauki chrzeÊcijaƒskiej i Êwiad-
kami poprzez swoje ˝ycie. M∏ode pokolenia pragnà, by doroÊli ukazali im dzisiaj war-
toÊci i modele ˝ycia prowadzàce do szcz´Êcia, lecz równoczeÊnie chcà, by urzeczywist-
niajàc w ˝yciu moralnoÊç zgodnà z nauczaniem KoÊcio∏a, dostarczali im wzorów do na-
Êladowania, które pomogà im w budowaniu w∏asnej osobowoÊci. Jako nauczyciele, ale
równie˝ jako katoliccy rodzice powinniÊcie cierpliwie towarzyszyç m∏odym a˝ do pro-
gu dojrza∏oÊci, po to, by zdo∏ali us∏yszeç wezwanie Chrystusa i dokonali wyboru dro-
gi odpowiadajàcej ich powo∏aniu — w ma∏˝eƒstwie, w ˝yciu konsekrowanym czy
w kap∏aƒstwie.

Wasza misja wychowawcza jest zakorzeniona w misji wyp∏ywajàcej z chrztu. Aby
codziennie dawaç Êwiadectwo trzeba najpierw staç si´ uczniem jedynego Nauczyciela,
Chrystusa. Nale˝y zatem rozwijaç swe ˝ycie duchowe przez modlitw´, s∏uchanie s∏o-
wa Bo˝ego, uczestnictwo w ˝yciu sakramentalnym i przyj´cie nauki KoÊcio∏a.

Po przywróceniu wolnoÊci we wschodniej Europie nauczyciele katoliccy tych kra-
jów wstàpili do waszej Unii. Pragn´ was zapewniç, ˝e wysoko ceni´ pomoc, jakiej im
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udzielacie, organizujàc sta∏à formacj´ wielu nauczycieli, zarówno gdy udajecie si´ do
nich, jak te˝ gdy goÊcicie ich u siebie. Wasze tradycje chrzeÊcijaƒskiego systemu oÊwia-
towego stanà si´ bezcennym wk∏adem w wychowaniu pokoleƒ, na których jutro spocznie
brzemi´ kierowania paƒstwami, budujàcymi stopniowo demokracj´ po odzyskaniu
wolnoÊci. Dzi´ki tym gestom urzeczywistniacie solidarnoÊç chrzeÊcijaƒskà. Pomagacie
ca∏ym narodom i poszczególnym ludziom w budowaniu spo∏eczeƒstwa, w którym ka˝-
dy mo˝e rozwijaç otrzymane talenty i dzieliç si´ z braçmi tym, co ma najlepszego.

Zadanie waszej Rady polega na wspieraniu ró˝nych stowarzyszeƒ, nale˝àcych do
Unii i zach´caniu ich, by poprzez dzia∏alnoÊç przyczyni∏y si´ do promocji wychowania
i wartoÊci chrzeÊcijaƒskich. W mi´dzynarodowych organizacjach zajmujàcych si´ roz-
wojem oÊwiaty i kultury wykorzystujecie swojà wiedz´ i doÊwiadczenie, oparte na za-
sadach ewangelicznych. Wspólnie z mi´dzynarodowymi organizacjami katolickimi
i dykasteriami Stolicy Apostolskiej uczestniczycie we wznios∏ej misji rozwijania w ka˝-
dym cz∏owieku zarodka ˝ycia zasianego przez Stwórc´.

Na zakoƒczenie tego spotkania chcia∏bym was zach´ciç do kontynuowania pracy
w tych dziedzinach, które w∏aÊnie wymieni∏em. Niech Duch Âwi´ty wspiera swoim Êwia-
t∏em wasze obrady, abyÊcie stali si´ Êwiadkami Zmartwychwsta∏ego! Z ca∏ego serca wam
b∏ogos∏awi´; b∏ogos∏awi´ wasze rodziny i wszystkich, którzy jako cz∏onkowie waszej
organizacji na ca∏ym Êwiecie poÊwi´cajà swe si∏y wychowaniu cz∏owieka przysz∏oÊci.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000, s. 345-347.



Nauka religii w szko∏ach niemieckich

AUDIENCJA DLA BISKUPÓW NIEMIECKICH PRZYBY¸YCH Z WIZYTÑ
„AD LIMINA APOSTOLORUM", WATYKAN, 4 GRUDNIA 1992

6. W ramach nowej ewangelizacji donios∏à rol´ odgrywa nauka religii w szko∏ach wa-
szego kraju. Jako normalny przedmiot nauczania jest ona chroniona przez konstytucj´
Republiki Federalnej Niemiec, jak niemal w ˝adnym innym paƒstwie. Dlatego nale˝y
szczególnie pozytywnie oceniç fakt, ̋ e dzi´ki szkolnej nauce religii osiàgni´to w Niem-
czech zgodnoÊç co do odpowiedzialnoÊci KoÊcio∏a za przekazywanie wiary oraz co do
ogólnych zadaƒ paƒstwa i spo∏eczeƒstwa w dziedzinie kszta∏cenia.

Dla wielu m∏odych ludzi nauka religii jest dzisiaj jedynà okazjà, by spotkaç si´ z or´-
dziem wiary i przez stosunkowo d∏ugi okres regularnie uczestniczyç w ˝yciu KoÊcio-
∏a. Dla wszystkich osób i instancji odpowiedzialnych za t´ sfer´ stwarza to du˝à szan-
s´, a zarazem powa˝ny obowiàzek wspó∏dzia∏ania w kszta∏towaniu i rozwijaniu religii,
aby zapewniç jej atrakcyjnoÊç i zabezpieczyç jej miejsce w programie nauczania.

Z uznaniem nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e nauczycielki i nauczyciele religii dzia-
∏ajàc w ramach swej s∏u˝by KoÊcio∏owi, z inicjatywy istniejàcych stowarzyszeƒ czy te˝
we w∏asnym zakresie, dà˝à z wielkim zaanga˝owaniem do o˝ywienia wiary. Przejawia
si´ to zw∏aszcza w coraz intensywniejszych staraniach o rozwój duszpasterstwa szkol-
nego i kszta∏cenie nauczycieli, a szczególnie wyraênie w samoÊwiadomoÊci prywatnych
szkó∏ katolickich, które wiedzà, ˝e sà konkurencyjnà, a tym samym motywacyjnà si∏à
w systemie szkolnym waszego kraju.

Sfera szko∏y jest jednak równie˝ potwierdzeniem tego, co powiedzia∏em poprzed-
nio o sytuacji wiary i roli KoÊcio∏a w skali ogólnospo∏ecznej. Laicyzacja wszystkich dzie-
dzin ˝ycia i prywatyzacja religijnoÊci nie omijajà szko∏y. Utrata zmys∏u transcendencji,
zmieniona hierarchia wartoÊci i wzrastajàca oboj´tnoÊç wobec wiary i KoÊcio∏a — oto
niektóre tylko zjawiska, wyraênie okreÊlajàce atmosfer´ szko∏y i Êrodowisko zawodo-
we, w którym ˝yjà nauczyciele religii. W tej sytuacji szkolna nauka religii staje si´
w pewnej mierze „wysuni´tà placówkà” KoÊcio∏a w pluralistycznym spo∏eczeƒstwie.

7. Wasza konstytucja gwarantuje konfesyjny charakter nauki religii w szkole. Równie˝
w przysz∏oÊci musi ona byç dzie∏em i obowiàzkiem KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich, czer-
pie bowiem swoje ˝ycie i egzystencjalne potwierdzenie z zaanga˝owania konkretnych
wspólnot i pragnie zarazem we wspólnoty te wprowadzaç. W tym kontekÊcie chcia∏bym
przypomnieç oÊwiadczenie, jakie wydali w kwietniu 1991 r. uczestnicy mi´dzynarodo-
wego sympozjum, obradujàcego w Rzymie na temat nauki religii w publicznych szko-
∏ach w Europie. Otó˝ stwierdza si´ w nim, ˝e „konfesyjna nauka religii jest najlepszà
formà” realizacji wymiaru religijnego w wychowaniu szkolnym i „stanowi dlatego
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trwa∏y sk∏adnik europejskiego szkolnictwa”. Post´pujcie zatem odwa˝nie dotychczaso-
wà drogà i starajcie si´ równie˝ w przysz∏oÊci ∏àczyç autonomi´ katolickiej nauki reli-
gii z gotowoÊcià do ekumenicznego porozumienia i z wytrwa∏à pracà na rzecz umac-
niania roli szko∏y w spo∏eczeƒstwie. Zasad´ konfesyjnoÊci w nauce religii popierajà prze-
cie˝ tak˝e nasi ewangeliccy bracia i siostry; negacja tej zasady jest raczej przejawem sta-
rej i ciàgle na nowo od˝ywajàcej strategii „antyewangelizacji”. Nauka religii przyczy-
nia si´ istotnie do pe∏nego wychowania m∏odzie˝y. Broni niezbywalnych wartoÊci, tam
gdzie przecenia si´ ludzkà ratio albo gdzie mog∏yby uzyskaç przewag´ nadmierny in-
dywidualizm i konsumpcyjny sposób ˝ycia. Przeciwstawia si´ samorealizacji jednostek
kosztem innych, tam gdzie celem jest ca∏oÊciowy rozwój ludzkiej osoby i dobro spo∏ecz-
noÊci a jednoczeÊnie otwarcie si´ na Absolut, na Boga (por. Pawe∏ VI, Evangelii nun-
tiandi, 33-34). Nauka religii, dzi´ki przekazywanej prze nià wizji Boga i cz∏owieka, po-
zwala te˝ rozeznawaç i wystrzegaç si´ nowych pseudobogów i zast´pczych religii —
poczynajàc od okultyzmu, a koƒczàc na gardzàcych cz∏owiekiem formach nacjonalizmu
i rasizmu.

Ze szczególnà uwagà obserwujemy rozwój sytuacji w krajach Europy Ârodkowej
i Wschodniej, w których jeszcze do niedawna w∏adza komunistyczna odmawia∏a rodzi-
com i dzieciom prawa do religijnego wychowania w szkole. Z satysfakcjà dostrzegamy
wysi∏ki zmierzajàce do tego, aby równie˝ w tych krajach do programu nauczania
w szko∏ach wprowadzona zosta∏a nauka religii. Prosz´ was o wspó∏dzia∏anie w tej spra-
wie w miar´ si∏ i o wspieranie waszych braci w nowych krajach zwiàzkowych w dzie-
le tworzenia systemu wychowania i szkolnej nauki religii.

8. Rezultaty nauki religii zale˝à w decydujàcej mierze od wyk∏adowców uniwersytetów
i innych wy˝szych uczelni, którzy kszta∏cà nauczycieli religii. Drodzy bracia, troszcz-
cie si´ o to, by ca∏y depozyt wiary by∏ tam przekazywany w sposób pe∏ny i zgodny
z Urz´dem Nauczycielskim KoÊcio∏a.

Z wdzi´cznoÊcià patrzymy na tych, którzy w ró˝nych typach szkó∏ pe∏nià nie∏atwà
w dzisiejszych czasach pos∏ug´ nauczania. Dlatego zach´cam was, abyÊcie licznemu za-
st´powi katolickich nauczycielek i nauczycieli religii nadal poÊwi´cali szczególnà uwa-
g´, byli wra˝liwi na ich troski i problemy i umacniali ich w ich ˝yciu duchowym i wier-
noÊci KoÊcio∏owi. Starajcie si´ jednak równie˝ o to, by relacje mi´dzy nauczycielami
a duchownymi w parafiach oparte by∏y na wzajemnym zaufaniu i by dzi´ki temu nauka
religii i katecheza parafialna skutecznie si´ uzupe∏nia∏y.

9. Publikacja nowego Katechizmu KoÊcio∏a Katolickiego jest wydarzeniem o historycz-
nej donios∏oÊci; ma on s∏u˝yç odnowie wiary i nowej ewangelizacji i stanowi kontynu-
acj´ dzie∏a Soboru Watykaƒskiego II. Starajcie si´, drodzy bracia, aby równie˝ w wa-
szym kraju znalaz∏ dobre przyj´cie.

W∏aÊciwà intencjà, przyÊwiecajàcà pracy nad Katechizmem, by∏a ch´ç dania odpo-
wiedzi na ludzkie pragnienie Boga. Katechizm jest przy tym przeznaczony nie tylko dla
katolików, lecz dla wszystkich ludzi szukajàcych w ˝yciu drogowskazów. Istnia∏a tak-
˝e potrzeba przedstawienia depozytu wiary KoÊcio∏a w sposób kompletny. Zw∏aszcza
ludzie m∏odzi nie mogà pozostaç bezradni i niemi w obliczu ˝ycia i rozmaitych ideolo-
gii naszych czasów, lecz muszà otrzymaç dzi´ki spotkaniu z osobà i or´dziem Jezusa
Chrystusa, potrzebne wskazania, by móc stawiç czo∏o ˝yciu.
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10. Nowy Katechizm b´dzie mia∏ wa˝ne znaczenie równie˝ dla katechezy pozaszkol-
nej. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi, pierwszej Komunii Êw. i bierzmowania od-
bywa si´ na ogó∏ w parafiach. Osoby Êwieckie prowadzàce katechez´ powinny mieç za-
pewnionà porad´ i pomoc ze strony proboszcza.

Jeszcze wi´cej ni˝ dotychczas uwagi trzeba b´dzie poÊwi´ciç katechezie m∏odzie-
˝y i doros∏ych. Wa˝ne jest przy tym, „by katecheza dzieci, m∏odzie˝y, katecheza doro-
s∏ych, katecheza ciàg∏a nie by∏a jak gdyby terenami oddzielonymi od siebie czy pozba-
wionymi wzajemnej ∏àcznoÊci. Jeszcze wa˝niejsze jest, by nie dosz∏o mi´dzy nimi do
ca∏kowitego roz∏amu, lecz wr´cz przeciwnie trzeba, aby si´ one mi´dzy sobà uzupe∏nia-
∏y. DoroÊli bowiem majà wiele do dania m∏odzie˝y i dzieciom w dziedzinie katechezy,
ale mogà te˝ wiele od nich otrzymaç dla wzrostu w∏asnego ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego” (Ca-
techesi tradendae, 45).

W obliczu rozpowszechnionej oboj´tnoÊci i ignorancji religijnej, jakie znamionujà
dzisiejsze spo∏eczeƒstwo, doraêne i czàstkowe inicjatywy w dziedzinie katechezy po-
zaszkolnej oczywiÊcie ju˝ nie wystarczajà. Musimy si´ staraç o systematycznà forma-
cj´ i nauczanie osób ochrzczonych, aby na nowo o˝ywiaç wiar´ i przetwarzaç jà w Êwia-
dectwo chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia. To z kolei jest zadaniem Êwiadomych swej odpowie-
dzialnoÊci wiernych Êwieckich, których przygotowanie winno byç priorytetowym ce-
lem dzisiejszego duszpasterstwa.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000, s. 348-352.



Wychowanie cz∏owieka do wartoÊci moralnych

AUDIENCJA DLA UCZESTNIKÓW XIV ÂWIATOWEGO KONGRESU SZKÓ¸
KATOLICKICH, WATYKAN, 5 MARCA 1994

Panie Przewodniczàcy, Panie Sekretarzu Generalny, drodzy Przyjaciele!

1. Z radoÊcià goszcz´ dzisiaj uczestników XIV Âwiatowego Kongresu zorganizowane-
go przez Mi´dzynarodowe Biuro Szkolnictwa Katolickiego, obradujàcego na temat
„Szko∏a katolicka w s∏u˝bie wszystkich”. Wasza obecnoÊç w Rzymie Êwiadczy o tym,
˝e staracie si´ wype∏niaç swà misj´ oÊwiatowà w duchu Ewangelii i zgodnie z naucza-
niem Magisterium oraz ˝e pragniecie coraz bardziej umacniaç wi´zi ∏àczàce was ze Sto-
licà Apostolskà. Szczególne pozdrowienie kierujà do waszego przewodniczàcego bpa
Angelo Innocenta Fernandesa i sekretarza generalnego o. Andresa Delgado Hernande-
za, którym serdecznie dzi´kuj´ za dynamicznà i ofiarnà prac´; jest ona kontynuacjà dzia-
∏alnoÊci zmar∏ego niedawno br. Paulusa Adamsa, którego dusz´ powierzamy Bogu. Mu-
sz´ te˝ wspomnieç o za∏o˝ycielach waszego stowarzyszenia, zw∏aszcza o ks. pra∏. Mi-
chelu Descamps, który poÊwi´ci∏ wiele lat ˝ycia sprawie szkolnictwa katolickiego.

2. W imieniu ca∏ego KoÊcio∏a pragn´ wam serdecznie podzi´kowaç za waszà dzia∏al-
noÊç, a za waszym poÊrednictwem wyraziç g∏´bokà wdzi´cznoÊç wszystkim ludziom,
którzy na wszystkich kontynentach pracujà na polu oÊwiaty katolickiej. Wasz biuletyn
jest Êwiadectwem misyjnego zapa∏u, jaki o˝ywia spo∏ecznoÊç katolickich nauczycieli.
Doceniam tak˝e wasze przywiàzanie do KoÊcio∏a i wol´ wiernej realizacji jego wska-
zaƒ w dziedzinie oÊwiaty i wychowania. Liczne dokumenty Magisterium na temat wy-
chowania, wydane zw∏aszcza po Soborze, istotnie stanowià dla was wa˝ne êród∏o in-
spiracji.

Spe∏niacie jedno z podstawowych pos∏annictw ca∏ego KoÊcio∏a: jest nim wychowy-
wanie m∏odych i prowadzenia ich przez kolejne etapy wzrastania a˝ do pe∏nej dojrza-
∏oÊci ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej. Âw. Jan Chryzostom ujmowa∏ ca∏e to zadanie w dwóch
wzajemnie powiàzanych nakazach: „Ka˝dego dnia uwa˝nie przyglàdajcie si´ m∏odym”
i „Wychowujcie zapaÊników Chrystusowych” (O wychowaniu dzieci, 22. 19).

3. Jak g∏osi temat waszego kongresu, w swoim dzia∏aniu kierujecie si´ s∏usznym dà˝e-
niem do tego, by wszyscy m∏odzi ludzie, niezale˝nie od przekonaƒ religijnych i rasy,
mieli dost´p do takiej oÊwiaty, do jakiej majà prawo ze wzgl´du na swà osobowà god-
noÊç (por. Gravissimum educationis, 1). Zgodnie z zasadà pomocniczoÊci, stale g∏oszo-
nà przez KoÊció∏ (por. List do Rodzin, 16), rodzice powinni mieç mo˝liwoÊç wyboru
szko∏y, publicznej lub prywatnej, której zamierzajà powierzyç swoje dzieci. Zadaniem
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rzàdów, na których spoczywa powa˝na odpowiedzialnoÊç za organizacj´ systemu
oÊwiaty, jest stworzenie konkretnych warunków umo˝liwiajàcych korzystanie z tej
wolnoÊci.

W waszej dzia∏alnoÊci dà˝ycie do tego, by d∏ugi okres formacji m∏odych ludzi
sprzyja∏ wzrastaniu ca∏ego cz∏owieka i ka˝dego cz∏owieka; wystrzegacie si´ przy tym
elitarnej wizji szko∏y katolickiej, poniewa˝ jest ona powo∏ana, by ka˝demu dawaç szan-
s´ kszta∏towania w∏asnej osobowoÊci, swego ˝ycia moralnego i duchowego, a tak˝e w∏à-
czenia si´ w spo∏eczeƒstwo. To dà˝enie wynika z zasad ewangelicznych, którymi kie-
rujecie si´ w swej pracy oÊwiatowej. Troska szko∏y katolickiej o tych, którzy nie zawsze
mogà sobie pozwoliç na op∏acenie takiej szko∏y, do jakiej majà przecie˝ prawo, jest jesz-
cze jednym przejawem macierzyƒskiej misji KoÊcio∏a. Kto dysponuje jedynie ograni-
czonymi Êrodkami finansowymi, nie otrzymuje ˝adnej pomocy, nie ma wiary albo ro-
dziny — powinien mieç szczególnie u∏atwiony dost´p do oÊwiaty katolickiej (por.
Gravissimum educationis, 8).

4. KoÊció∏ katolicki nie mo˝e si´ ograniczaç do formacji umys∏owej m∏odych pokoleƒ.
Szko∏a jest bowiem dla wszystkich — nauczycieli i uczniów — wspólnotà, wielkà ro-
dzinà wychowawczà (por. List do Rodzin, 16), w której ka˝dy m∏ody cz∏owiek spoty-
ka si´ z szacunkiem niezale˝nie od swoich zdolnoÊci i mo˝liwoÊci intelektualnych, ja-
ko ˝e nie mo˝na ich uwa˝aç za jedyne bogactwo osoby. Jest to podstawowy warunek
rozwoju indywidualnych talentów ka˝dego ucznia. Pierwszoplanowa misja szko∏y ka-
tolickiej polega bowiem na wychowywaniu m´˝czyzn i kobiet, którzy w przysz∏oÊci b´-
dà umieli oddawaç swoje najlepsze zdolnoÊci dla dobra spo∏eczeƒstwa i KoÊcio∏a. Ró˝-
ne katolickie oÊrodki oÊwiatowe nie powinny nigdy traciç z oczu tego szczególnego za-
dania, jakie majà wype∏niaç. Nauczyciele i wychowawcy majà nie tylko zapewniç
uczniom wysokiej jakoÊci wykszta∏cenie, ale winni te˝ wpajaç im wartoÊci moralne i du-
chowe o fundamentalnym znaczeniu w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka, a tak˝e byç Êwiadka-
mi Chrystusa jako êród∏a i centrum wszelkiego ˝ycia. Niech starajà si´ zawsze „uzasad-
niaç nadziej´, która w nich jest” (por. 1 P 3, 15). Kszta∏towaniu umys∏u musi koniecz-
nie towarzyszyç formacja sumienia i rozwój ˝ycia moralnego poprzez praktyk´ cnót,
a tak˝e wdra˝anie do ˝ycia spo∏ecznego i otwieranie na sprawy ca∏ego Êwiata. Takie in-
tegralne wychowanie jest nieodzownà drogà rozwoju i post´pu jednostek i narodów, dro-
gà solidarnoÊci i braterstwa zrozumienia, drog´ Chrystusa i KoÊcio∏a (por. Redemptor
hominis, 14).

We wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie wychowanie do wartoÊci jest bez wàtpienia naj-
powa˝niejszym wyzwaniem dla ca∏ej spo∏ecznoÊci edukacyjnej, jakà stanowicie. Prze-
kazywanie kultury nie mo˝e si´ dokonywaç bez jednoczesnego przekazu tego, co sta-
nowi jej najg∏´bszy fundament i istot´ — objawionej przez Chrystusa prawdy i godno-
Êci ˝ycia i cz∏owieka, który w Bogu znajduje swój poczàtek i kres. Dzi´ki takiemu prze-
kazowi m∏odzi odkryjà g∏´boki sens swego istnienia i b´dà mogli zachowaç nadziej´.

5. D∏uga tradycja waszej dzia∏alnoÊci i ogromne doÊwiadczenie na polu edukacji zapew-
niajà wam trwa∏e miejsce w mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci wychowawczej; dzi´ki te-
mu Êwiat mo˝e us∏yszeç g∏os KoÊcio∏a, którego pierwszym celem jest integralny roz-
wój osoby, a nie eksploatacja jej dla potrzeb systemu politycznego i ekonomicznego,
do czego dà˝y nieraz w swoim myÊleniu i dzia∏aniu wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo. Zach´-
cam was zatem do kontynuacji i rozwijania ró˝nych mo˝liwych form wspó∏pracy z Kon-
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ferencjami Episkopatów, aby wasza dzia∏alnoÊç stanowi∏a integralnà ca∏oÊç z pracà dusz-
pasterzy, a tak˝e do wspó∏dzia∏ania z organizacjami mi´dzynarodowymi i stowarzysze-
niami kontynentalnymi i krajowymi, które s∏u˝à sprawie kszta∏cenia i wychowanie
m∏odzie˝y. Musicie tak˝e pozostawaç w kontakcie ze sprawujàcymi w∏adz´ w poszcze-
gólnych krajach, aby postulaty KoÊcio∏a dotyczàce oÊwiaty, wychowania i poszanowa-
nia wartoÊci moralnych by∏y w coraz wi´kszej mierze uwzgl´dniane, zw∏aszcza w okre-
sach, gdy programy nauczania sà rewidowane i zmieniane w Êwietle nowych wymogów
naukowych. Wiele krajów potrzebuje dziÊ waszej pomocy. Mam na myÊli kraje Trze-
ciego Âwiata, w których realizowane sà programy alfabetyzacji i kszta∏cenia podstawo-
wego, a tak˝e kraje wschodniej Europy i kraje ogarni´te wojnà. Reorganizacja systemu
oÊwiaty jest jednà z najwa˝niejszych dróg przebudowy kraju i w∏àczenia si´ w nurt ˝y-
cia mi´dzynarodowego.

6. Koƒczàc nasze spotkanie, pragn´ was zapewniç o moim poparciu i zaufaniu oraz o mo-
dlitwie w intencji niestrudzonej pracy prowadzonej przez waszà organizacj´. ˚ycz´ wam,
byÊcie po zakoƒczeniu obrad mogli z nowymi si∏ami podjàç swà misj´ edukacyjnà. Po-
wierzam was wstawiennictwu Êw. Jana Bosco, aposto∏a m∏odzie˝y, i z ca∏ego serca
udzielam wam apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa, pragnàc nim ogarnàç wszystkich cz∏on-
ków Mi´dzynarodowego Biura Szkolnictwa Katolickiego i ich rodziny, a tak˝e m∏odzie˝
powierzonà waszej niestrudzonej opiece.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000, s. 359-363.



Dzieƒ Szkó∏ Katolickich

SPOTKANIE Z WIERNYMI PODCZAS NIEDZIELNEJ MODLITWY
„ANIO¸ PA¡SKI", WATYKAN, 27 PAèDZIERNIKA 1996

2. Diecezja rzymska obchodzi dziÊ Dzieƒ Szkó∏ Katolickich. Czerpiàc inspiracj´ z za-
mys∏u „zakorzenionego w Ewangelii”, szko∏y katolickie pe∏nià donios∏à s∏u˝b´ na rzecz
KoÊcio∏a i spo∏eczeƒstwa jako nowoczesne placówki wychowawcze, otwarte równie˝
dla uczniów innych narodowoÊci, kultur i religii. Popierajàc starania wszystkich, któ-
rzy zabiegajà o to, by wybór takiego modelu edukacji nie odbija∏ si´ w sposób krzyw-
dzàcy na bud˝ecie rodzinnym, zach´cam ca∏à wspólnot´ diecezjalnà, aby tak jak dotych-
czas wspiera∏a modlitwà i solidarnoÊcià misj´ szkó∏ katolickich.

3. Skoro mówimy o szkole, skierujmy spojrzenie ku NajÊwi´tszej Maryi Pannie i Jej ob-
lubieƒcowi, Êw. Józefowi. W ich szkole ma∏y Jezus dorasta∏, wychowywany w pogod-
nej atmosferze ˝ycia zgodnego z prawem Bo˝ym i wzbogaconego mi∏oÊcià. Niech ich
wznios∏y przyk∏ad b´dzie natchnieniem dla ka˝dej wspólnoty wychowawczej, kierujàc
jej pracà pedagogicznà, wychowaniem moralnym i duchowym, które ma s∏u˝yç zdro-
wemu i harmonijnemu wzrastaniu m∏odego pokolenia.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000, s. 369.



Trzeba odró˝niaç prawdziwych nauczycieli 
od fa∏szywych

PRZES¸ANIE DO INSTRUKTORÓW KATOLICKIEGO SKAUTINGU
WE W¸OSZECH, WATYKAN, 2 SIERPNIA 1997

Do czcigodnego Brata bpa Arrigo Miglio, ordynariusza Iglesias,
generalnego asystenta koÊcielnego AGESCI

1. Ju˝ wkrótce odb´dzie si´ Krajowy Rajd Wspólnot Instruktorów waszego stowarzy-
szenia, który zakoƒczy si´ wielkim zlotem na Piani di Verteglia w prowincji Avellino,
gdzie zgromadzi si´ ok. 12 tys. instruktorów skautów w∏oskich, aby podjàç wspólnà re-
fleksj´ na temat: „Idee i drogi na przysz∏oÊç”.

Z ca∏ego serca dzi´kuj´ ksi´dzu biskupowi oraz kierownictwu AGESCI za zapro-
szenie mnie do udzia∏u w tym wa˝nym zgromadzeniu, które przywodzi mi na myÊl ra-
dosne spotkanie z m∏odzie˝à harcerskà uczestniczàcà w krajowym zlocie na Piani di Pez-
za 9 sierpnia 1986 r. Wspominajàc tamte chwile wielkiego m∏odzieƒczego entuzjazmu
i ˝arliwego Êwiadectwa ewangelicznego, a nie mogàc tym razem niestety przybyç oso-
biÊcie, pragn´ przekazaç ksi´dzu biskupowi i wszystkim uczestnikom spotkania to spe-
cjalne przes∏anie.

2. Drodzy instruktorzy, wychowawcy zrzeszeni w AGESCI, witam was pozdrowieniem,
które jest wam dobrze znane i które wiele razy wymienialiÊmy, spotykajàc si´ podczas
moich wizyt w parafiach Rzymu i w diecezjach W∏och: Dobrej drogi!

Dzi´kuj´ Bogu za formacj´, jakà przeszliÊcie w szeregach skautów, oraz za zaan-
ga˝owanie i wytrwa∏oÊç, z jakimi pe∏nicie dziÊ funkcj´ wychowawców: jesteÊcie cen-
nymi wspó∏pracownikami KoÊcio∏a i ca∏ego w∏oskiego spo∏eczeƒstwa w misji wycho-
wywania powierzonych wam dzieci i m∏odzie˝y.

Uczestniczàc w krajowym rajdzie, przemierzaliÊcie jako „pielgrzymi” ró˝ne regio-
ny kraju, tworzàc jak gdyby duchowy ∏aƒcuch, który po∏àczy∏ je ze sobà nawzajem we
wspólnym solidarnym dzia∏aniu dla dobra m∏odych pokoleƒ. Teraz zaÊ zgromadziliÊcie
si´ w „mieÊcie” zbudowanym z namiotów, które jest wyrazistym symbolem chrzeÊci-
jaƒskiego ludu, w´drujàcego do „miasta zbudowanego na silnych fundamentach, któ-
rego architektem i budowniczym jest sam Bóg” (Hbr 11, 10). To spotkanie jest dla ka˝-
dego z was i dla ca∏ego stowarzyszenia niezwyk∏ym wydarzeniem, które pozwoli wam
oceniç dotychczasowe dokonania, a tak˝e pobudzi do dalszego wysi∏ku, pomo˝e dok∏ad-
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niej okreÊliç istotne elementy waszej obecnoÊci i dzia∏alnoÊci w KoÊciele oraz w spo-
∏eczeƒstwie, skieruje was i powierzonà wam m∏odzie˝ na szlak wiodàcy ku horyzontom
nadziei i nowej wiary w pi´kno ˝ycia i s∏u˝by, pozwoli wam pomagaç sobie nawzajem
w pokonywaniu trudnoÊci, jakie napotykacie w pracy wychowawczej, oraz czerpaç
z bogatej i d∏ugiej ju˝ tradycji katolickiego skautingu, której jesteÊcie spadkobiercami.

3. WyruszyliÊcie w drog´, wys∏uchawszy uprzednio wielu „wezwaƒ”, które docierajà
do was z ró˝nych stron: od dzieci i od ich rodzin, od m∏odzie˝y, od spo∏eczeƒstwa, od
KoÊcio∏ów partykularnych, do których nale˝ycie. Te wezwania s∏yszycie te˝ pe∏niàc
swojà pos∏ug´ wychowawczà, która wymaga, abyÊcie wy sami jako pierwsi przeszli pro-
ces formacji duchowej i osobowej i stali si´ dzi´ki temu wiarygodnymi Êwiadkami war-
toÊci, które g∏osicie. Wszyscy jesteÊmy g∏´boko przekonani, ˝e — jak powiedzia∏ mój
czcigodny poprzednik s∏uga Bo˝y Pawe∏ VI — Êwiat bardziej potrzebuje dziÊ Êwiadków
ni˝ nauczycieli (por. Evangelii nuntiandi, 41). Dlatego podczas waszego rajdu skiero-
waliÊcie wzrok przede wszystkim ku jedynemu Nauczycielowi, Jezusowi Chrystusowi,
s∏uchajàc codziennie Jego g∏osu i szukajàc odbicia Jego oblicza w tych, którzy wiernie
realizujà w ˝yciu Jego nauczanie i dlatego zas∏ugujà na miano nauczycieli: m´˝czyzn
i kobiet, których Chrystus pozwala nam spotkaç jako Êwiadków w naszej drodze. „Ma-
jàc doko∏a siebie takie mnóstwo Êwiadków”, wpatrujcie si´ w Niego, w Jezusa, Nauczy-
ciela, „abyÊcie nie ustawali, z∏amani na duchu” (por. Hbr 12, 1-3), ale uczyli si´ od Nie-
go, jak odró˝niaç prawdziwych nauczycieli od fa∏szywych, nauczycieli ̋ ycia od nauczy-
cieli Êmierci.

Wychowawca, instruktor musi byç zawsze zdolny do takiego rozeznania, musi byç
czujny. Estote parati! — tak brzmi wasze has∏o. Uczcie si´ badaç nieustannie horyzont
niczym wartownik stojàcy na stra˝y, aby odkrywaç wcià˝ nowe cele, ku którym wzy-
wa was Duch Paƒski. Jakà wizj´ m´˝czyzny i kobiety, ma∏˝eƒstwa i rodziny ma dziÊ pro-
ponowaç wychowawca? Co znaczy dzia∏aç konkretnie na rzecz Êwiata bardziej solidar-
nego i sprawiedliwego? Jak wspó˝yç harmonijnie ze spo∏eczeƒstwem o skomplikowa-
nej i zró˝nicowanej strukturze, a jednoczeÊnie pozostaç ewangelicznà solà ziemi i Êwia-
t∏oÊcià Êwiata?

Zwracajà si´ do was coraz cz´Êciej dzieci i m∏odzie˝ z rodzin i Êrodowisk dalekich
od ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego lub wyznajàcych inne religie, przyciàgni´ci pi´knem i mà-
droÊcià skautingu — metody wychowawczej otwartej na mi∏oÊç przyrody i na wartoÊci
ludzkie, przenikni´tej religijnoÊcià i wiarà w Boga, skutecznie przygotowujàcej do od-
powiedzialnoÊci i do wolnoÊci. Jest to powa˝ne wyzwanie, które wymaga od was g∏o-
szenia jednoznacznej i pe∏nej propozycji ˝ycia ewangelicznego, ale zarazem umiej´t-
nego ∏àczenia go z dialogiem respektujàcym ró˝norodnoÊç kultur i indywidualnych lo-
sów, które splatajà si´ dziÊ ze sobà tak˝e we W∏oszech.

4. B´dziecie mogli podjàç z ufnoÊcià te wyzwania i sprostaç im, opierajàc si´ na trady-
cji skautingu katolickiego — na doÊwiadczeniach dwóch stowarzyszeƒ, które was po-
przedzi∏y — ASCI i AGI, oraz na tych, które wasze stowarzyszenie, AGESCI, groma-
dzi od ponad dwudziestu lat. Spotkanie skautingu z wiarà katolickà nie zepchn´∏o by-
najmniej na drugi plan, ale raczej podkreÊli∏o i ukaza∏o w pe∏niejszym Êwietle pi´kno
i znaczenie wartoÊci humanistycznych, typowych dla tej metody wychowawczej, w któ-
rej wiele jest zbie˝noÊci z wartoÊciami ewangelicznymi i z podstawowymi za∏o˝enia-
mi antropologii respektujàcej stwórczy zamys∏ Boga oraz godnoÊç i fundamentalne
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prawa cz∏owieka.
Drodzy wychowawcy — instruktorzy zrzeszeni w AGESCI, pozwólcie si´ prowa-

dziç Temu, który jest jedynym prawdziwym Nauczycielem — kochajàcym, ale wyma-
gajàcym. Nie bójcie si´ g∏osiç w ca∏oÊci Jego nauczania, które jest trudne, ale nigdy nie
sprawia zawodu. Nie bójcie si´ ˝àdaç od m∏odych, by podejmowali dzie∏a, które wyma-
gajà wysi∏ku, ale pozwalajà wspinaç si´ na wierzcho∏ki gór, odkrywaç êród∏a radoÊci
i sensu ˝ycia.

Wasz za∏o˝yciel, Baden Powell, cz´sto wskazywa∏ na dwie wielkie ksi´gi, które mu-
sicie umieç odczytywaç: ksi´g´ natury i ksi´g´ s∏owa Bo˝ego, czyli Bibli´. Jest to dro-
ga nieomylna i p∏odna. Kochajàc natur´, wspó∏˝yjàc z nià i szanujàc jà, uczycie si´ ∏à-
czyç wasze g∏osy z tysiàcem g∏osów lasu, które chwalà Boga; zanurzeni w naturze prze-
˝ywacie chwile modlitwy i sprawujecie wasze liturgie, które pozostanà w sercach m∏o-
dzie˝y jako niezapomniane doÊwiadczenie. Kultywujàc tradycj´ mi∏oÊci do Biblii i stu-
dium s∏owa Bo˝ego, b´dziecie znajdywaç nowe Êcie˝ki i oryginalne drogi skutecznej
katechezy, w∏àczonej w ca∏oÊç pracy katechetycznej KoÊcio∏a w∏oskiego, bogatej w ty-
powe dla skautingu symbole i motywy, zgodnie z cennymi wskazaniami zawartymi
w podr´cznikach katechetycznych Progetto unitario di catechesi i Sentiero Fede
(Ogólny program katechetyczny i Na Êcie˝ce wiary), które w ostatnich latach opraco-
waliÊcie jako potrzebnà pomoc w pracy wychowawczej z dzieçmi i m∏odzie˝à, za któ-
rà wy, jako instruktorzy-wychowawcy, jesteÊcie wspó∏odpowiedzialni.

5. Drodzy instruktorzy z AGESCI, z ca∏ego serca pragnà∏bym byç dzisiaj razem z wa-
mi poÊród wspania∏ej przyrody Piani di Verteglia, ale nie pozwalajà mi na to okolicz-
noÊci. Mam nadziej´ spotkaç niektórych z was w Pary˝u na Âwiatowym Dniu M∏odzie-
˝y, gdzie skauci b´dà mogli wraz z wieloma innymi rozmawiaç o „ideach i drogach na
przysz∏oÊç” — przysz∏oÊç nadziei i pokoju w nowym tysiàcleciu, której twórcami b´-
dziecie równie˝ wy oraz m∏odzi powierzeni waszej opiece.

Niech towarzyszy wam zawsze Maryja — Matka Skautów, która ca∏kowicie zawie-
rzy∏a s∏owu Bo˝emu i niezw∏ocznie wyruszy∏a w drog´, aby s∏u˝yç innym.

Tobie, drogi bracie, wszystkim kap∏anom dzia∏ajàcym w AGESCI, wam — in-
struktorzy i wychowawcy oraz waszym podopiecznym udzielam z ca∏ego serca specjal-
nego apostolskiego b∏ogos∏awieƒstwa.

Jan Pawe∏ II, papie˝
Watykan, 2 sierpnia 1997 r.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000, s. 370-374.



Rola szko∏y w wychowaniu

SPOTKANIE Z WIERNYMI PODCZAS NIEDZIELNEJ MODLITWY
„ANIO¸ PA¡SKI", CASTEL GANDOLFO, 13 WRZEÂNIA 1998

1. W wielu krajach wrzesieƒ jest miesiàcem, w którym rozpoczyna si´ rok szkolny. Dzi-
siejsze rozwa˝anie pragn´ poÊwi´ciç dzieciom i m∏odzie˝y, która w tych dniach wraca
do szkó∏, a zarazem ˝yczyç im pracowitego i owocnego roku szkolnego.

Drodzy uczniowie, szanujcie szko∏´! Wracajcie do niej z radoÊcià, uwa˝ajcie jà za
wielki dar, za swoje podstawowe prawo, które oczywiÊcie nak∏ada te˝ na was pewne obo-
wiàzki. PomyÊlcie o tylu waszych rówieÊnikach, którzy w wielu krajach Êwiata nie mo-
gà zdobyç nawet najbardziej podstawowego wykszta∏cenia. Analfabetyzm jest plagà, jest
ucià˝liwym „kalectwem”, które towarzyszy pladze g∏odu i innym upoÊledzeniom. Anal-
fabetyzm jest nie tylko jednym z problemów ekonomicznych czy politycznych, ale do-
tyka samej godnoÊci cz∏owieka. Prawo do wykszta∏cenia oznacza prawo do bycia w pe∏-
ni cz∏owiekiem.

A wi´c wszystkiego najlepszego, droga m∏odzie˝y szkolna! Te ̋ yczenia kieruj´ tak-
˝e do was, drodzy nauczyciele, którzy nierzadko wykonujecie swojà prac´ w trudnych
warunkach. Macie do spe∏nienia wielkà misj´. Spo∏eczeƒstwo powinno to sobie coraz
g∏´biej uÊwiadamiaç i dawaç szkole wszystko, czego potrzebuje, aby sprostaç swoim za-
daniom: wydatki na szkolnictwo sà zawsze owocnà inwestycjà.

2. Poczàtek roku szkolnego jest sposobnoÊcià do refleksji nad tym, czym powinna byç
szko∏a. W systemie szkolnictwa mo˝na i zapewne powinno si´ zmieniç wiele. Jedno jed-
nak powinno byç jasne: szko∏a nie mo˝e jedynie dostarczaç m∏odym informacji z ró˝-
nych dziedzin wiedzy; musi im tak˝e pomagaç w poszukiwaniu — we w∏aÊciwym kie-
runku — sensu ˝ycia.

Na tym polega jej odpowiedzialnoÊç, zw∏aszcza w epoce takiej jak nasza, w której
wielkie przemiany spo∏eczne i kulturowe zdajà si´ czasem zagra˝aç nawet najbardziej
podstawowym wartoÊciom moralnym.

Szko∏a musi pomagaç m∏odym w przyswajaniu sobie tych wartoÊci, tworzàc warun-
ki sprzyjajàce harmonijnemu rozwojowi wszystkich wymiarów ich osobowoÊci — wy-
miaru fizycznego i duchowego, kulturowego i spo∏ecznego. Spe∏niajàc to zadanie, sta-
je u boku rodziny, której podstawowym i niezbywalnym zadaniem jest wychowanie.
W∏aÊnie dlatego rodzice majà prawo i obowiàzek wybraç szko∏´ która najlepiej odpo-
wiada ich wartoÊciom i potrzebom wychowawczym ich dzieci.
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3. Zwracajàc si´ teraz w modlitwie „Anio∏ Paƒski” do NajÊwi´tszej Panny, rozwa˝aj-
my Jej dzie∏o wychowania Jezusa, które podj´∏a razem z Józefem. Dom w Nazarecie by∏
ma∏à „szko∏à” dla Tego, który — choç by∏ najdoskonalszym Nauczycielem — chcia∏ staç
si´ uczniem jak wszystkie dzieci i wszyscy m∏odzi ludzie na Êwiecie. Maryja, która by-
∏a dla Niego Matkà i nauczycielkà, niech pomaga rodzicom i wychowawcom w dobrym
spe∏nianiu ich misji o tak decydujàcym znaczeniu dla przysz∏oÊci ich dzieci i ca∏ej
ludzkoÊci.

S. Urbaƒski (red.) Wychowanie w nauczaniu Jana Paw∏a II, Warszawa 2000,  s. 377-378.



Pomagajmy m∏odym budowaç fundament 
pod ich przysz∏e ˝ycie

MSZA ÂWI¢TA DLA WYCHOWAWCÓW I M¸ODZIE˚Y, 
¸OWICZ, 14 CZERWCA 1999

1. „¸aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa: (Ga 1, 3).
S∏owami aposto∏a Paw∏a witam serdecznie wszystkich zgromadzonych podczas tej Eu-
charystii. Pragn´ w tym miejscu wspomnieç przede wszystkim prastary tum ∏´czycki,
który by∏ Êwiadkiem ˝ycia KoÊcio∏a na tej piastowskiej ziemi, wielu synodów i wielu
dokumentów ustawodawczych, które Êwiadczy∏y o màdroÊci biskupów, pasterzy Ludu
Bo˝ego.

Sk∏adam dzi´ki OpatrznoÊci Bo˝ej za ∏ask´ tego spotkania. Stajàc poÊrodku was, przy
tym o∏tarzu, pragn´ zjednoczyç si´ ze wszystkimi, którzy tu przybyli, ale tak˝e z tymi,
którzy ka˝dego dnia gromadzà si´ w Êwiàtyniach wokó∏ swoich kap∏anów, dajàc Êwia-
dectwo wierze, nadziei i mi∏oÊci. W Eucharystii Chrystus objawi∏ w sposób najdosko-
nalszy i nieskoƒczony mi∏oÊç Boga do cz∏owieka: „Nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tej, gdy
ktoÊ ˝ycie swoje oddaje za przyjació∏ swoich” (J 15, 13).

Pozdrawiam KoÊció∏ ∏owicki, który jest m∏ody, pozdrawiam jego pasterza biskupa
Alojzego oraz biskupa pomocniczego Józefa. Pozdrawiam wszystkich goÊci — kardy-
na∏ów, arcybiskupów i biskupów, a równoczeÊnie duchowieƒstwo diecezjalne i zakon-
ne, braci i siostry oraz wszystkich wiernych tej diecezji, a w sposób szczególny licznie
tu zgromadzone dzieci i m∏odzie˝. Witam tak˝e przyby∏ych na to spotkanie pielgrzymów
z sàsiednich archidiecezji warszawskiej i ∏ódzkiej, jak równie˝ z diecezji p∏ockiej i w∏o-
c∏awskiej, wraz z ich pasterzami, a tak˝e pielgrzymów z innych stron Polski i z zagra-
nicy.

Witaj, ziemio ∏owicka, ze swà bogatà historià. To przecie˝ tutaj w ¸owiczu rezydo-
wali przez wieki arcybiskupi gnieênieƒscy — prymasi Polski. Wielu z nich znalaz∏o
miejsce wiecznego spoczynku w podziemiach dawnej kolegiaty, a dzisiejszej katedry.

Witaj, ziemio b∏. Marii Franciszki Siedliskiej, za∏o˝ycielki zgromadzenia sióstr na-
zaretanek; ziemio b∏. Boles∏awy Lament — fundatorki zgromadzenia Sióstr Âwi´tej Ro-
dziny. Tutaj tak˝e, za sprawà ks. Stanis∏awa Konarskiego, dokona∏a si´ reforma szkol-
nictwa pijarskiego. Wiemy z historii, jak wielkie znaczenie mia∏a ona w okresie polskie-
go OÊwiecenia i jak wielkie owoce tej reformy zbiera∏y pokolenia Polaków ˝yjàce pod
zaborami. Bàdê pozdrowiona, ziemio tak hojnie ubogacona tradycjà chrzeÊcijaƒskà
i wiarà twojego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwa∏ przy
Chrystusie i Jego KoÊciele.
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2. Pisze Êw. Pawe∏ do Efezjan: „Zach´cam was ja, wi´zieƒ w Panu, abyÊcie post´powa-
li w sposób godny powo∏ania, jakim zostaliÊcie wezwani” (4, 1). Tymi s∏owami móg∏-
by zwróciç si´ do nas, jako swoich rodaków, bp Micha∏ Kozal, wi´zieƒ obozu koncen-
tracyjnego w Dachau. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie tego wiernego Êwiad-
ka Chrystusa. ¸aska, która „zosta∏a mu dana przez Boga, nie okaza∏a si´ daremna” (por.
1 Kor 15, 10) i po dzieƒ dzisiejszy przynosi owoce. B∏. bp Micha∏ Kozal wzywa nas,
abyÊmy post´powali w sposób zgodny z naszym powo∏aniem ludzkim i chrzeÊcijaƒskim,
jako synowie i córki tej ziemi, tej Ojczyzny, której on równie˝ by∏ synem.

Âw. Pawe∏ wskazuje na wielkoÊç tego powo∏ania. JesteÊmy cz∏onkami Cia∏a Chry-
stusa, to jest KoÊcio∏a, który On ustanowi∏ i jest jego G∏owà. W tym KoÊciele Duch Âwi´-
ty rozdziela ustawicznie swoje dary s∏u˝àce do ró˝nych pos∏ug i zadaƒ. Stanowià one
wielkie bogactwo KoÊcio∏a i s∏u˝à dobru wszystkich.

Przypominajàc te s∏owa, myÊl´, zw∏aszcza o was, drodzy rodzice. Bóg obdarzy∏ was
szczególnym powo∏aniem. By zachowaç ˝ycie ludzkie na ziemi, powo∏a∏ do istnienia
spo∏ecznoÊç rodzinnà. To wy jesteÊcie pierwszymi stró˝ami i opiekunami ˝ycia jeszcze
nie narodzonego, ale ju˝ pocz´tego. Przyjmujcie dar ˝ycia jako najwi´kszà ∏ask´ Boga,
jako Jego b∏ogos∏awieƒstwo dla rodziny, dla narodu i KoÊcio∏a. Tu, z tego miejsca, zwra-
cam si´ do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i ca∏ego Êwiata, do wszystkich lu-
dzi bez wyjàtku: ka˝dy cz∏owiek pocz´ty w ∏onie matki ma prawo do ˝ycia! „˚ycie ludz-
kie jest Êwi´te. Nikt w ˝adnej sytuacji nie mo˝e roÊciç sobie prawa do bezpoÊredniego
zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg sam jest Panem ˝ycia cz∏owieka, ukszta∏to-
wanego na Jego obraz i podobieƒstwo (por. Rdz 1, 26-28). ̊ ycie ludzkie ma zatem cha-
rakter Êwi´ty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla si´ nienaruszalnoÊç samego
Stwórcy” (por. Evangelium vitae, 53). Bóg chroni∏ ˝ycie zdecydowanym zakazem wy-
powiedzianym na Synaju: „Nie b´dziesz zabija∏” (Wj 20, 13). Dochowajcie wiernoÊci
temu przykazaniu. Kard. Stefan Wyszyƒski, Prymas Tysiàclecia, powiedzia∏: „Pra-
gniemy byç narodem ˝ywych, a nie umar∏ych”.

Rodzina jest powo∏ana równie˝ do wychowania swoich dzieci. Pierwszym miejscem,
gdzie rozpoczyna si´ proces wychowawczy m∏odego cz∏owieka, jest dom rodzinny. Ka˝-
de dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania w∏asnej rodziny: rodziców
i rodzeƒstwa, wÊród których rozpoznaje, i˝ jest osobà potrzebujàcà uczucia mi∏oÊci i ˝e
tym uczuciem mo˝e obdarzyç innych, a zw∏aszcza najbli˝szych. Zawsze niech b´dzie
dla was przyk∏adem Âwi´ta Rodzina z Nazaretu, w której wzrasta∏ Chrystus przy Mat-
ce Maryi i przy opiekunie Józefie. Poniewa˝ rodzice dajà ˝ycie swoim dzieciom, dla-
tego przys∏uguje im prawo do tego, by byli uznani za pierwszych i g∏ównych ich wy-
chowawców. Oni te˝ majà obowiàzek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojo-
nej mi∏oÊcià i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyja∏a osobistemu i spo∏eczne-
mu wychowaniu dzieci. Jak˝e wielkà rol´ ma tu do spe∏nienia matka. Dzi´ki szczegól-
nie g∏ebokiej wi´zi, jaka ∏àczy jà z dzieckiem, mo˝e skutecznie zbli˝aç je do Chrystu-
sa i do KoÊcio∏a. Zawsze jednak oczekuje na pomoc swego m´˝a — ojca rodziny.

Drodzy rodzice, dobrze wiecie, ˝e nie jest ∏atwo w dzisiejszych czasach stworzyç
chrzeÊcijaƒskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czyniç wszystko, a˝e-
by Bóg by∏ obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej mo-
dlitwie codziennej, zw∏aszcza wieczornej; o Êwi´towaniu niedzieli i uczestniczeniu we
Mszy Êw. niedzielnej. JesteÊcie dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy
i cnót chrzeÊcijaƒskich i nikt was w tym nie mo˝e zastàpiç. Zachowujcie religijne zwy-
czaje i piel´gnujcie tradycj´ chrzeÊcijaƒskà, uczcie wasze dzieci szacunku dla ka˝dego
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cz∏owieka. Niech waszym najwi´kszym pragnieniem b´dzie wychowanie m∏odego po-
kolenia w ∏àcznoÊci z Chrystusem i KoÊcio∏em. Tylko w ten sposób dochowacie wier-
noÊci waszemu powo∏aniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci.

3. Rodzina nie mo˝e pozostaç sama w tym odpowiedzialnym obowiàzku wychowania.
Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony KoÊcio∏a i paƒstwa. Chodzi tu nie o wyr´-
czanie rodziny w jej obowiàzkach, ale o harmonijne zjednoczenie wszystkich w tym
wielkim zadaniu.

Zwracam si´ wi´c do was, bracia kap∏ani, oraz do wszystkich zaanga˝owanych w ka-
techizacj´ — otwierajcie na oÊcie˝ drzwi KoÊcio∏a, aby z jego ogromnego duchowego
skarbca mogli czerpaç obficie i skorzystaç wszyscy, a zw∏aszcza m∏ode pokolenie. Ko-
Êció∏ dzisiaj w naszym kraju mo˝e bez przeszkód prowadziç nauczanie religii w szko-
∏ach. Min´∏y czasy zmagaƒ o swobod´ katechizacji. Wielu z was wie, ile to kosztowa-
∏o ofiar i odwagi spo∏eczeƒstwo katolickie w Polsce. Zosta∏a naprawiona jedna z krzywd,
która spotka∏a ludzi wierzàcych w czasach systemu totalitarnego.

To wielkie dobro, jakim jest nauczanie religii w szkole, domaga si´ szczerego i od-
powiedzialnego zaanga˝owania. WinniÊmy z tego dobra jak najlepiej skorzystaç. Dzi´-
ki katechezie KoÊció∏ mo˝e prowadziç swojà dzia∏alnoÊç ewangelizacyjnà z jeszcze
wi´kszà skutecznoÊcià i w ten sposób poszerzaç zasi´g swojej misji.

Zwracam si´ równie˝ do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podj´liÊcie si´
wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci
i m∏odzie˝y. Stoicie przed trudnym i powa˝nym wezwaniem. M∏odzi was potrzebujà.
Oni poszukujà wzorców, które by∏yby dla nich punktem odniesienia. Oczekujà te˝ od-
powiedzi na wiele zasadniczych pytaƒ, jakie nurtujà ich umys∏y i serca, a nade wszyst-
ko domagajà si´ od was przyk∏adu ˝ycia. Trzeba, abyÊcie byli dla nich przyjació∏mi,
wiernymi towarzyszami i sprzymierzeƒcami w m∏odzieƒczej walce. Pomagajcie im
budowaç fundamenty pod ich przysz∏e ˝ycie.

Cieszy mnie fakt, ˝e w Polsce powstaje coraz wi´cej szkó∏ katolickich. Jest to znak,
˝e KoÊció∏ pozostaje obecny w sposób konkretny w dziedzinie szkolnictwa. Szko∏y te
nale˝y popieraç i stwarzaç takie warunki, aby we wspó∏pracy z ca∏ym szkolnictwem
w Polsce mog∏y przys∏u˝yç si´ wspólnemu dobru spo∏eczeƒstwa. Przyk∏ad takiej dzia-
∏alnoÊci pozostawi∏ nam z pewnoÊcià ks. Stanis∏aw Konarski.

Potrzeba szczególnej wra˝liwoÊci ze strony wszystkich, którzy pracujà w szkole, a˝e-
by stworzyç w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szko∏ach
niech panuje duch kole˝eƒstwa i wzajemnego szacunku, co by∏o i jest charakterystycz-
ne dla szko∏y polskiej. Szko∏a winna staç si´ kuênià cnót spo∏ecznych tak bardzo potrzeb-
nych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczyni∏ si´ do tego, by dzieci i m∏o-
dzie˝ mog∏y otwarcie przyznawaç si´ do swoich przekonaƒ religijnych i zgodnie z ni-
mi post´powaç. Starajmy si´ rozwijaç i pog∏´biaç w sercach dzieci i m∏odzie˝y uczu-
cia patriotyczne i wi´ê z Ojczyznà. Wyczulaç na dobro wspólne narodu i uczyç m∏odzie˝
odpowiedzialnoÊci za przysz∏oÊç. Wychowanie m∏odego pokolenia w duchu mi∏oÊci Oj-
czyzny ma wielkie znaczenie dla przysz∏oÊci narodu. Nie mo˝na bowiem s∏u˝yç dobrze
narodowi, nie znajàc jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi
otwartych na Êwiat, ale kochajàcych swój rodzinny kraj.

Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragn´ podkreÊliç wasz trud, jaki
wk∏adacie w wychowanie m∏odego pokolenia. Serdecznie wam dzi´kuj´ za t´ szczegól-
nie wa˝nà i trudnà prac´. Dzi´kuj´ za waszà s∏u˝b´ Ojczyênie. Sam mam osobisty
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d∏ug wdzi´cznoÊci wobec polskiej szko∏y, wobec nauczycieli i wychowawców, których
pami´tam do dzisiaj i modl´ si´ za nich codziennie. To, co otrzyma∏em w latach szkol-
nych, do dzisiaj owocuje w moim ˝yciu.

Dobro m∏odego pokolenia niech b´dzie troskà waszego ˝ycia i waszej pracy wycho-
wawczej. Mówi Êw. Pawe∏: „Zach´cam was, abyÊcie post´powali w sposób godny po-
wo∏ania (...) celem budowania Cia∏a Chrystusowego” (Ef 4, 1. 12). Czy˝ mo˝e byç wi´k-
sze powo∏anie od tego, którym Bóg was obdarzy∏?

4. „Ka˝demu zaÊ z nas zosta∏a dana ∏aska wed∏ug miary daru Chrystusowego” (Df 4, 7)
— poucza dalej Êw. Pawe∏ i uÊwiadamia zarazem, ˝e ∏aska jest darem, przez który Bóg
obdarza nas swoim ˝yciem, czyniàc swoimi dzieçmi i uczestnikami Bo˝ej natury. Po-
wstaje zatem pytanie, w jaki sposób mam ˝yç, aby jak najpe∏niej objawi∏a si´ we mnie
ta moc Bo˝ej ∏aski, tak jak objawia si´ tajemnicza moc ziarna przynoszàcego plon sto-
krotny.

Drodzy ch∏opcy i dziewcz´ta, uczniowie szkó∏ podstawowych i szkó∏ Êrednich
z diecezji ∏owickiej i z diecezji sàsiednich, a tak˝e z ca∏ej Polski. Dobrze, ˝e jesteÊcie
dzisiaj tu obecni. Bardzo si´ z tego ciesz´. To, co przed chwilà s∏yszeliÊcie, dotyczy
w szczególny sposób was i waszego wychowania. Chc´ was zapewniç: Papie˝ bardzo
mi∏uje m∏odzie˝ i zale˝y mu bardzo na waszej przysz∏oÊci. Wszystkim nam zale˝y na
waszej przysz∏oÊci, abyÊcie dobrze przygotowali si´ do zadaƒ, jakie was czekajà.

Zbli˝amy si´ do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Wielu z was mo˝e zadaje sobie
w zwiàzku z tym wydarzeniem pytanie: jakie b´dzie nadchodzàce nowe, trzecie tysiàc-
lecie? Czy lepsze od tego, które si´ koƒczy? Czy przyniesie jakieÊ wa˝ne, pozytywne
zmiany w Êwiecie, czy te˝ wszystko zostanie po dawnemu? Pragn´ wam powiedzieç,
˝e w du˝ej mierze przysz∏oÊç Êwiata, Polski i KoÊcio∏a zale˝y od was. Wy b´dziecie t´
przysz∏oÊç kszta∏towaç, na was spoczywa wielkie zadanie budowy czasów, które nad-
chodzà. Rozumiecie teraz, dlaczego tak du˝o powiedzia∏em wczeÊniej o wychowaniu
m∏odych ludzi.

Nie l´kajcie si´ wejÊç na drog´ waszego powo∏ania, nie l´kajcie si´ szukaç prawdy
o sobie i otaczajàcym was Êwiecie. Tak bardzo bym pragnà∏, abyÊcie wszyscy mieli
w waszych domach atmosfer´ prawdziwej mi∏oÊci. Bóg da∏ wam rodziców i za ten wiel-
ki dar winniÊcie Panu Bogu cz´sto dzi´kowaç. Szanujcie i mi∏ujcie waszych rodziców.
Oni was zrodzili i wychowujà. Oni sà dla was zast´pcami Boga Stwórcy i Ojca. Sà te˝,
powinni byç, najbli˝szymi przyjació∏mi, u których mo˝ecie szukaç pomocy i rady
w waszych ˝yciowych problemach. W tej chwili myÊl´ z bólem i wielkà troskà o tych
waszych rówieÊnikach, którzy nie majà domu rodzinnego i pozbawieni sà mi∏oÊci i cie-
p∏a rodziców. Powiedzcie im, ˝e Papie˝ o nich pami´ta w swoich modlitwach.

Wiek wasz jest porà ˝ycia najbardziej korzystnà dla zasiewów i przygotowania
gruntu pod przysz∏e zbiory. Im ˝ywsze b´dzie zaanga˝owanie, a jakim podejmiecie wa-
sze obowiàzki, tym lepiej i skuteczniej b´dziecie spe∏niaç wasze pos∏annictwo w przy-
sz∏oÊci. Przyk∏adajcie si´ do nauki z wielkim zapa∏em. Uczcie si´ poznawaç coraz to no-
we przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi
cz∏owieka. Prawdziwie wielki jest ten cz∏owiek, który chce si´ czegoÊ nauczyç.

M∏odoÊç poszukuje wzorów i przyk∏adów. Z pomocà przychodzi wam sam Jezus
Chrystus, który poÊwi´ci∏ ca∏e swoje ˝ycie dla dobra innych. Ku Niemu kierujcie wzrok.
Niech b´dzie obecny w waszych myÊlach, podczas waszych zabaw i w waszych rozmo-
wach. Z nim winniÊcie zawsze ˝yç w szczególnej przyjaêni. Pan Jezus chce wam po-
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magaç. Chce byç dla was podporà i umacniaç w m∏odzieƒczej walce o zdobywanie cnót,
takich jak: wiara, mi∏oÊç, uczciwoÊç, szlachetnoÊç, czystoÊç, wielkodusznoÊç. Gdy b´-
dzie wam trudno, gdy b´dziecie w ˝yciu prze˝ywaç jakieÊ niepowodzenia czy zawody,
niech wasza myÊl biegnie ku Chrystusowi, który was mi∏uje, który jest wiernym towa-
rzyszem i który pomaga przetrwaç ka˝dà trudnoÊç. Wiedzcie, ˝e nie jesteÊcie samotni.
Towarzyszy wam KtoÊ, kto nigdy nie zawodzi. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnie-
nia waszego serca. On czeka na waszà mi∏oÊç i na wasze Êwiadectwo.

5. „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braçmi jesteÊcie” (Mt 23, 8).
Drodzy bracia i siostry, kierujemy nasze serca ku Chrystusowi, „Êwiat∏oÊci praw-

dziwej, która oÊwieca ka˝dego cz∏owieka” (por. J 1, 9). On jest Nauczycielem, Zmar-
twychwstaniem, który ma ˝ycie w sobie i pozostaje zawsze obecny w KoÊciele i w Êwie-
cie. To On objawia nam wol´ Ojca i uczy, jak trzeba spe∏niaç powo∏anie otrzymane od
Boga za sprawà Ducha Âwi´tego. Zawierzmy wielkie dzie∏o wychowania Chrystusowi.
Chrystus wie, co kryje si´ we wn´trzu ka˝dego serca. Chrystus dzisiaj mówi do nas:
„beze Mnie nic nie mo˝ecie uczyniç” (J 15, 5) — Ja, wasz Nauczyciel, chc´ byç dla was
drogà i Êwiat∏em, ˝yciem i prawdà „przez wszystkie dni, a˝ do skoƒczenia Êwiata” (Mt
28, 20). Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 1999 nr 8, s. 89-91.



Patron wychowawców, dzieci i m∏odzie˝y

PRZES¸ANIE Z OKAZJI 350 ROCZNICY URODZIN ÂW. JANA CHRZCICIELA
DE LA SALLE, WATYKAN 26 KWIETNIA 2001

Brat Alvaro Rodríguez Echeverria
Prze∏o˝ony generalny Braci Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich

1. Z okazji 350 rocznicy dies natalis Êw. Jana Chrzciciela de La Salle z radoÊcià jedno-
cz´ si´ z Braçmi Szkó∏ ChrzeÊcijaƒskich i z osobami ̋ yjàcymi idea∏em lasaliaƒskimi, sk∏a-
dajàc dzi´ki za przyk∏ad pozostawiony przez tego „szczególnego patrona wychowawców
dzieci i m∏odzie˝y”, który za∏o˝y∏ wasze zgromadzenie, aby „zapewniç chrzeÊcijaƒskie
wychowanie ubogim i utwierdzaç m∏odych na drodze prawdy”. Z sercem pe∏nym rado-
Êci z powodu wielkich dzie∏, jakich dokonali bracia w ciàgu swoich dziejów, wzywam
was, byÊcie „odwa˝nie podejmowali twórczà inicjatyw´ oraz naÊladowali Êwi´toÊç”
swojego za∏o˝yciela (por. Vita consecrata, 37), a˝eby w ka˝dym z was umacnia∏o si´ pra-
gnienie ofiarnej realizacji charyzmatu waszej rodziny zakonnej.

2. Ju˝ poprzednio mia∏em sposobnoÊç przypomnieç geniusz pedagogiczny Jana Chrzci-
ciela de La Salle, a tak˝e donios∏oÊç waszej misji wÊród dzieci i m∏odzie˝y, zw∏aszcza ubo-
gich oraz znajdujàcych si´ w trudnych sytuacjach. Wasz zawsze aktualny idea∏ potrzebu-
je nowych adeptów, którzy pozwolà si´ kszta∏towaç Bogu, a podejmujàc z entuzjazmem
dzie∏o wychowania i ewangelizacji b´dà umieli budziç w m∏odych chrzeÊcijaƒskà nadzie-
j´ i wskazywaç im sens ̋ ycia. Pomagajàc m∏odym odkryç porywajàcà postaç waszego za-
∏o˝yciela, zach´cacie ich, aby w jego szkole prze˝yli doÊwiadczenie g∏´bokiego spotka-
nia z Chrystusem i uczycie ich, co znaczy owo „spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy
Âwi´tej, która zamieszkuje w nas i której blask nale˝y dostrzegaç tak˝e w obliczach bra-
ci ˝yjàcych wokó∏ nas” (Novo millennio ineunte, 43).

3. Sekret Jana Chrzciciela de La Salle polega na g∏´bokiej i ˝ywej wi´zi z Chrystusem,
utrzymywanej przez codziennà modlitw´, z którego to êród∏a czerpa∏ on w∏aÊciwà so-
bie twórczà odwag´. Ws∏uchujàc si´ w g∏os Boga, otrzymywa∏ od Niego Êwiat∏o, któ-
re pozwala∏o mu rozpoznawaç stopniowo pilne potrzeby swojej epoki, aby odpowied-
nio je zaspokajaç. Przynaglani przez Ducha, „który w was mieszka” i który „winien do
g∏´bi przeniknàç wasze dusze” (Jan Chrzciciel de la Salle, Méditations pour tous le di-
manches de l’année, 62, 3), starajcie si´ ˝yç w sposób coraz bardziej godny daru, jaki
otrzyma∏ wasz za∏o˝yciel. Usilnie zach´ca∏ on swoich braci, aby ˝yli jako „ludzie we-
wn´trzni” (Explications de la méthode d’oraison, 3), zaÊ w skarbcu swoich pism od-
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s∏ania przed nami kontemplacyjny wymiar swego ˝ycia, a wi´c tak˝e ka˝dego ˝ycia
chrzeÊcijaƒskiego i misyjnego. Idàc za jego przyk∏adem odnowieni przez osobiste spo-
tkanie z Chrystusem, bracia b´dà potrafili g∏osiç Ewangeli´ m∏odym, powierzonym ich
pieczy oraz wspomagaç umiej´tnie ich rozwój osobowy, moralny i duchowy.

4. Pragn´ zwróciç uwag´ cz∏onków zgromadzenia na istotne znaczenie, jakie ma Êwia-
dectwo ˝ycia braterskiego. Jan Chrzciciel de La Salle uwa˝a∏, ˝e odgrywa ono bardzo
wa˝nà rol´, pozwalajàc braciom jak najlepiej wykonywaç ich misj´ wychowawczà
i ewangelizacyjnà. „Winni oni szczególnie zabiegaç o to, aby byç zjednoczeni w Bogu,
mieç jedno serce i jednego ducha; nade wszystko zaÊ winna ich o˝ywiaç myÊl, ˝e — jak
powiada Êw. Jan — kto trwa w mi∏oÊci, trwa w Bogu, a Bóg w nim” (Méditations, 113,
3). Powo∏aniem wspólnoty jest widzialne ukazywanie daru braterstwa, jaki Chrystus ofia-
rowa∏ KoÊcio∏owi, ma ona zatem obowiàzek „byç Êrodkiem g∏´bokiej braterskiej komu-
nii, a przez to znakiem i bodêcem dla wszystkich ochrzczonych” (˚ycie braterskie we
wspólnocie, 2b). Staje si´ wówczas w naturalny sposób porywajàcym wzorem, zaÊ ra-
doÊç ̋ ycia, promieniujàca z niej nawet poÊród trudnoÊci, staje si´ Êwiadectwem, które na-
daje ˝yciu zakonnemu ogromnà si∏´ przyciàgania i staje si´ êród∏em powo∏aƒ.

5. W tym kontekÊcie zach´cam braci, aby czynili swoje domy szko∏ami ̋ ycia braterskie-
go, „rozwijali i krzewili autentycznà duchowoÊç komunii” (por. Novo millennio ineun-
te, 43), w∏àczajàc w nià m∏odych, powierzonych ich pieczy, i Êwieckich wspó∏pracujà-
cych z ich misjà, oraz pomagajàc wszystkim odkrywaç i przyswajaç sobie charyzmat
zgromadzenia. Ciesz´ si´ z podj´tych ju˝ inicjatyw, takich jak utworzenie Réseau Las-
salien Jeunes (Lasaliaƒskiej Sieci M∏odych), które warto kontynuowaç i rozwijaç.
Dzi´ki nim nawiàzuje si´ dialog, który pozwala ochrzczonym odkrywaç i w pe∏ni re-
alizowaç w ˝yciu swoje powo∏anie, braciom zaÊ przypominaç o potrzebie owej „wyso-
kiej miary zwyczajnego ̋ ycia chrzeÊcijaƒskiego”, jakà jest Êwi´toÊç, poprzez „pedago-
gik´ Êwi´toÊci, która zdolna jest dostosowaç si´ do rytmu poszczególnych osób” (No-
vo milennio ineunte, 31), zw∏aszcza m∏odych.

6. „PowinniÊcie nie tylko wspominaç i opowiadaç swojà chwalebnà przesz∏oÊç, ale tak-
˝e budowaç nowà wielkà histori´! Wpatrujcie si´ w przysz∏oÊç, ku której kieruje was
Duch, aby znów dokonaç z wami wielkich dzie∏” (Vita consecrata, 110). Drodzy bra-
cia, niech ta rocznica odnowi waszà wiernoÊç Chrystusowi i Ewangelii. Przed rodzinà
lasaliaƒskà otwiera si´ nowe tysiàclecie, w którym ma ona iÊç naprzód, „liczàc na po-
moc Chrystusa” (Novo millennio ineunte, 58). Jezus, którego kontemplujemy i mi∏u-
jemy, raz jeszcze wzywa nas, byÊmy szli za Nim.

Na tej drodze towarzyszy nam NajÊwi´tsza Panna. Zawierzy∏em Jej trzecie tysiàc-
lecie i wzywam Jà jako Gwiazd´ nowej ewangelizacji. Niech towarzyszy Ona tak˝e du-
chowym synom Êw. Jana Chrzciciela de La Salle i sprawia, aby wzrasta∏a ich ofiarnoÊç
i Êwi´toÊç oraz rozwija∏a si´ ich s∏u˝ba Chrystusowi i braciom! Zawierzajàc was wsta-
wiennictwu waszego za∏o˝yciela i wszystkich Êwi´tych waszego zgromadzenia, z ca-
∏ego serca udzielam wszystkim braciom Apostolskiego B∏ogos∏awieƒstwa, którym
ogarniam m∏odych, cz∏onków waszych wspólnot wychowawczych i wszystkich naÊla-
dowców idea∏u lasaliaƒskiego.

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 2001 nr 6, s. 33-34.



Zadania szko∏y katolickiej dzisiaj

PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW MI¢DZYNARODOWEGO KONGRESU
KATOLICKICH SZKÓ¸ EUROPY, WATYKAN 28 KWIETNIA 2001

Ksi´˝e Kardynale, drodzy Przyjaciele!

1. Witam was serdecznie z okazji Mi´dzynarodowego Kongresu Katolickich Szkó∏
Europy, zorganizowanego przez Europejski Komitet Wychowania Katolickiego. ¸àczàc
si´ z wami w ˝arliwej modlitwie, ˝ycz´ wam, aby z tego spotkania zrodzi∏a si´ nowa
ÊwiadomoÊç roli i szczególnej misji szko∏y katolickiej w europejskiej przestrzeni histo-
rycznej i kulturowej. Czerpiàc z bogactwa swoich tradycji pedagogicznych, macie od-
wa˝nie poszukiwaç w∏aÊciwych odpowiedzi na wyzwania, jakie niosà ze sobà nowe sty-
le myÊlenia i post´powania dzisiejszej m∏odzie˝y, aby dzi´ki temu szko∏a katolicka by-
∏a Êrodowiskiem wychowania integralnego, które kieruje si´ jasnym programem wycho-
wawczym i ma fundament w Chrystusie. Temat waszego kongresu:,,Misja wychowa-
nia — dawaç Êwiadectwo o ukrytym skarbie”, stawia w centrum programu wychowaw-
czego szko∏y katolickiej podstawowe zadanie ka˝dego chrzeÊcijaƒskiego wychowaw-
cy: przekazywaç prawd´ nie tylko s∏owami, ale dawaç o niej wyraziste Êwiadectwo w∏a-
snym ˝yciem.

Zapewniajàc nauczanie na wysokim poziomie, szko∏a katolicka pokazuje zarazem
chrzeÊcijaƒskà wizj´ cz∏owieka i Êwiata, która umo˝liwia m∏odym podj´cie owocnego
dialogu mi´dzy wiarà a rozumem. Jej powinnoÊcià jest te˝ przekazywanie wartoÊci, któ-
re majà sobie przyswoiç, oraz prawd, które winni odkrywaç,,ze ÊwiadomoÊcià, ˝e
wszystkie ludzkie wartoÊci znajdujà pe∏ne urzeczywistnienie i w konsekwencji swà jed-
noÊç w Chrystusie”(Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, List okólny z 28 grud-
nia 1997 r., n. 9).

2. Gwa∏towne przemiany kulturowe, globalizacja kontaktów, relatywizacja wartoÊci mo-
ralnych i niepokojàcy rozk∏ad wi´zi rodzinnych — wszystko to rodzi w wielu m∏odych
ludziach ˝ywe poczucie zagro˝enia, które nieuchronnie wp∏ywa na ich style ˝ycia, pro-
ces uczenia si´ i wizj´ w∏asnej przysz∏oÊci. Ta sytuacja jest wezwaniem dla europejskich
szkó∏ katolickich, aby przedstawi∏y autentyczny program wychowawczy, który pozwo-
li m∏odym nie tylko osiàgnàç dojrza∏oÊç psychicznà, moralnà i duchowà, ale tak˝e w∏à-
czyç si´ czynnie w dzie∏o przebudowy spo∏eczeƒstwa i pracowaç gorliwie, aby przysz∏o
Królestwo Bo˝e. B´dà wówczas mogli wnosiç w kultur´ spo∏eczeƒstw europejskich,
a tak˝e krajów rozwijajàcych si´, których post´p szko∏a katolicka mo˝e wspomagaç,
ukryty skarb Ewangelii, aby budowaç cywilizacje mi∏oÊci, braterstwa, solidarnoÊci
i pokoju.
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3. Aby sprostaç licznym wymaganiom, jakie muszà podejmowaç, Êrodowiska wycho-
wawcze winny k∏aÊç nacisk na formacj´ nauczycieli zakonnych i Êwieckich, tak, aby co-
raz g∏´biej uÊwiadamiali sobie sojà misj´ wychowawczà, ∏àczàc kompetencje zawodo-
we z dobrowolnie przyj´tym zadaniem konsekwentnego dawania Êwiadectwa o warto-
Êciach duchowych i moralnych, inspirowanych ewangelicznym or´dziem „wolnoÊci i mi-
∏oÊci”(Gravissimun educationis, 8). Âwiadom wznios∏oÊci, ale tak˝e trudnoÊci misji na-
uczania i wychowania w dzisiejszych czasach, pragn´ dodaç otuchy wszystkim pracow-
nikom katolickiego systemu wychowawczego, zach´cajàc ich, aby umacniali nadziej´
w m∏odych i mieli ambicj´ „proponowaç im zdobycie mo˝liwie jak najszerszej i najg∏´b-
szej wiedzy, a jednoczeÊnie stawiajàc im wysokie wymagania, wychowywali konse-
kwentnie do prawdziwej ludzkiej wolnoÊci oraz prowadzili dzieci i m∏odzie˝, powierzo-
nà ich pieczy, do najwy˝szego idea∏u, jaki istnieje: do Jezusa Chrystusa i Jego ewan-
gelicznego or´dzia”(przemówienie do Rady Âwiatowej Unii Nauczycieli Katolickich,
1983 r.). DoÊwiadczenie zdobyte przez wspólnoty wychowawcze szkó∏ katolickich
w Europie, w duchu „twórczej wiernoÊci” charyzmatowi realizowanemu i przekazywa-
nemu przez za∏o˝ycieli i za∏o˝ycielki rodzin zakonnych dzia∏ajàcych na polu edukacji
jest niezastàpione. Pozwala ono zacieÊniaç nieustannie wi´ê ∏àczàcà pierwotne intuicje
wychowawcze i duchowe z ich konkretnym zastosowaniem w dà˝eniu do integralnego
rozwoju m∏odzie˝y obj´tej pracà wychowawczà. A czy˝ mo˝na nie podkreÊliç równie˝
potrzeby Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy szko∏à a rodzinà, zw∏aszcza w obecnym okresie, kie-
dy wi´zi rodzinne sà os∏abione? Niezale˝nie od tego, jaka jest struktura szkolnictwa, ro-
dzice ponoszà najwi´kszà odpowiedzialnoÊç za wychowanie w∏asnych dzieci. Zadaniem
wspólnot wychowujàcych jest pobudzanie tej wspó∏pracy, tak, aby rodzice na nowo
uÊwiadomili sobie w∏aÊciwà sobie rol´ wychowawczà i byli wspomagani w spe∏nianiu
swego podstawowego zadania, ale tak˝e po to, aby program wychowawczy i duszpa-
sterski szko∏y katolickiej odpowiada∏ s∏usznym oczekiwaniom rodziny.

4. Szko∏y katolickie muszà te˝ podejmowaç jeszcze jedno wyzwanie, jakim jest kon-
struktywny dialog w wielokulturowym spo∏eczeƒstwie naszej epoki. „Wychowanie
przyczynia si´ w szczególny sposób do budowy Êwiata bardziej solidarnego i pokojo-
wego. Mo˝e te˝ sprzyjaç rozkrzewianiu integralnego humanizmu, otwartego na wymiar
etyczny i religijny, który potrafi dostrzec, jak istotne znaczenie ma znajomoÊç i posza-
nowanie kultur i wartoÊci duchowych ró˝nych cywilizacji” (Or´dzie na XXXIV Âwia-
towy Dzieƒ Pokoju 2001 r., 8 grudnia 2000 r., 20; „L’ Osservatore Romano” wyd. pol-
skie, n. 2/2001, s. 29). Tak, wi´c nale˝y kontynuowaç wysi∏ki podejmowane w celu udo-
st´pnienia szkó∏ katolickich m∏odym reprezentujàcym inne tradycje religijne, choç nie
powinno to bynajmniej przes∏aniaç w∏aÊciwego charakteru tych instytucji ani ich kato-
lickiej specyfiki. Taka postawa otwartoÊci nie tylko pozwala m∏odym zdobywaç wie-
dz´ we wspólnym Êrodowisku wychowawczym, ale tworzy te˝ wi´ê spo∏ecznà, u∏atwia
wzajemne poznanie dzi´ki przyjaznemu dialogowi oraz pozwala razem patrzeç w przy-
sz∏oÊç. Ten konkretny Êrodek przezwyci´˝ania leku przed innym jest z pewnoÊcià de-
cydujàcym czynnikiem pokoju spo∏ecznego.

5. Szko∏y katolickie w Europie sà te˝ powo∏ane, aby byç dynamicznymi wspólnotami
wiary i ewangelizacji, powiàzanymi ÊciÊle z duszpasterstwem diecezjalnym. S∏u˝àc dia-
logowi mi´dzy KoÊcio∏em a spo∏eczeƒstwem i zabiegajàc o integralny rozwój cz∏owie-
ka, przypominajà one Ludowi Bo˝emu, co stanowi istot´ jego misji: ma on pomagaç ka˝-
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demu cz∏owiekowi w znalezieniu sensu ˝ycia, ukazujàc mu Êwiat∏o, jakim promieniu-
je jego „ukryty skarb”, a w ten sposób wzywaç ludzkoÊç do przyj´cia Bo˝ego planu, ob-
jawionego w Jezusie Chrystusie.

Zawierzam wstawiennictwu Maryi wasz kongres, aby przyniós∏ obfite owoce, i wzy-
wam was, abyÊcie uczyli si´ w szkole Chrystusa, czerpiàc od Niego, który jest „drogà
i prawdà, i ˝yciem” (J 14, 6), si∏y i zami∏owanie do pracy, które pozwolà wam spe∏niaç
wasze porywajàce i delikatne zadanie. Wam wszystkim, organizatorom i uczestnikom
kongresu, a tak˝e waszym rodzinom i wszystkim pracownikom szkolnictwa katolickie-
go oraz m∏odzie˝y, która jest nim obj´ta, z serca udzielam Apostolskiego B∏ogos∏awieƒ-
stwa.

L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 2001 nr 6, s. 34-35.




