
Religijny wymiar wychowania
w Szkole Katolickiej

WPROWADZENIE

1. Temat
28 paêdziernika 1965 roku Sobór Watykaƒski II zatwierdzi∏ Deklaracj´ Gravissimum
educationis o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim. W deklaracji tej zosta∏ przedstawiony cha-
rakterystyczny element szko∏y katolickiej: „Nie mniej ni˝ inne szko∏y zdà˝a ona do ce-
lów 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 du-
chem wolnoÊci i mi∏oÊci, dopomaga m∏odzie˝y, aby w rozwijaniu w∏asnej osobowoÊci
wzrasta∏a zarazem wedle nowego stworzenia, którym sta∏a si´ przez chrzest, a ca∏à ludz-
kà kultur´ porzàdkuje ostatecznie zgodnie z or´dziem zbawienia, tak aby poznanie, któ-
re wychowankowie stopniowo zdobywajà odnoÊnie do Êwiata, ˝ycia i cz∏owieka, by∏o
oÊwietlone wiarà”1.

Sobór upowa˝nia równie˝ do podkreÊlenia — jako cechy charakterystycznej — wy-
miaru religijnego Szko∏y Katolickiej:

a) w dziedzinie wychowania,
b) w rozwoju m∏odej osobowoÊci,
c) w powiàzaniu kultury z Ewangelià,
d) w takim sposobie dzia∏ania, dzi´ki któremu wszystko b´dzie oÊwietlone wiarà.

2. Podstawa publikacji, odbiorcy, cel
Min´∏o ju˝ ponad dwadzieÊcia lat od og∏oszenia deklaracji soborowej Gravissimum
educationis. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego przychylajàc si´ do su-
gestii p∏ynàcych z ró˝nych stron, przekazuje serdeczne wezwanie do biskupów miejsco-
wych, prze∏o˝onych instytutów zakonnych m´skich i ˝eƒskich zajmujàcych si´ kszta∏-
ceniem m∏odzie˝y, by zechcieli sprawdziç czy wskazania Soboru w tym wzgl´dzie zo-
sta∏y wykonane. Nie mo˝na tego zaniedbaç, co podkreÊlano w wypowiedziach na Dru-
gim Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Generalnym Synodu Biskupów w 1985 roku. Po
przeanalizowaniu sytuacji powinny zostaç podj´te decyzje, co nale˝y uczyniç, aby na-
dzieje KoÊcio∏a, rodzin i uczniów pok∏adane w samych szko∏ach, mog∏y byç spe∏nione.

3. Materia∏y i êród∏a
Aby wprowadziç w ˝ycie za∏o˝enia deklaracji soborowej, Kongregacja do Spraw Wy-
chowania Katolickiego zaj´∏a si´ problemami Szkó∏ Katolickich. W Dokumencie La

1 Gravissimum educationis, 8.
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Scuola Cattolica (Szko∏a Katolicka)2 przedstawiony zosta∏ podstawowy tekst dotyczà-
cy to˝samoÊci i misji tej˝e szko∏y w dzisiejszym Êwiecie. W Dokumencie Il laico cat-
tolico testimone della fede nelle scuola (Katolik Êwiecki Êwiadkiem wiary w szkole)3

Kongregacja pragn´∏a ukazaç wartoÊç dzie∏a Êwieckich, ∏àczàcego si´ z innym dzie∏em
o wielkiej wartoÊci, które spe∏nia∏y i spe∏niajà liczne rodziny zakonne m´skie i ˝eƒskie.
Niniejszy tekst opiera si´ na tych samych êród∏ach — choç odpowiednio uwspó∏czeÊnio-
nych4 — co i poprzednie dokumenty i jest z nimi ÊciÊle powiàzany.

4. Ograniczenia
Aby nie odchodziç od zaproponowanego tematu, uwzgl´dnione zosta∏y tylko Szko∏y Ka-
tolickie, czyli wszystkie szko∏y i instytuty zajmujàce si´ wychowaniem i kszta∏ceniem
na poziomie przeduniwersyteckim; sà to szko∏y zale˝ne od w∏adzy koÊcielnej, przezna-
czone do formacji m∏odzie˝y Êwieckiej i dzia∏ajàce w ramach kompetencji danej Kon-
gregacji. JesteÊmy Êwiadomi, ˝e pozostawiamy bez odpowiedzi inne kwestie. Woleli-
Êmy jednak skoncentrowaç uwag´ na jednej grupie zagadnieƒ, ni˝ zajmowaç si´ wie-
loma naraz. Ufamy, ˝e w stosownym czasie zaistnieje mo˝liwoÊç rozwa˝enia innych
spraw5.

5. Zastosowanie
Kolejne strony zawierajà uwagi o charakterze ogólnym. W rzeczywistoÊci sytuacje hi-
storyczne, Êrodowiskowe, osobowe sà ró˝ne — w zale˝noÊci od miejsca, szko∏y czy te˝
klasy.

Kongregacja prosi odpowiedzialnych za Szko∏y Katolickie biskupów, prze∏o˝onych
zakonów m´skich i ˝eƒskich, dyrektorów instytutów, aby zechcieli przemyÊleç i do-
stosowaç te wskazania ogólne do miejscowych uwarunkowaƒ, które tylko im sà dobrze
znane.

6. Poszanowanie wolnoÊci religijnej
Do szkó∏ katolickich ucz´szczajà równie˝ uczniowie, którzy nie sà katolikami i nie sà
chrzeÊcijanami. W pewnych krajach stanowià oni nawet znaczàcà wi´kszoÊç. Sobór
wzià∏ to pod uwag´6. B´dzie wi´c szanowana wolnoÊç religijna i wolnoÊç sumienia
uczniów i ich rodziców. Jest to wolnoÊç z mocà broniona przez KoÊció∏7. Ze swej stro-
ny Szko∏a Katolicka nie mo˝e si´ zrzec swobody g∏oszenia ewangelicznego or´dzia

2 19 marca 1977.
3 15 paêdziernika 1982.
4 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim Gravissimum educationis. Konstytucja dogmatycz-

na o KoÊciele Lumen gentium. Konstytucja duszpasterska o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym Gaudium et spes. Konsty-
tucja dogmatyczna o objawieniu Bo˝ym Dei verbum. Konstytucja o liturgii Êwi´tej Sacrosanctum Concilium. Dekret
o apostolstwie Êwieckich Apostolicam actuositatem. Dekret o dzia∏alnoÊci misyjnej KoÊcio∏a Ad gentes divinitus. Dekla-
racja o stosunku KoÊcio∏a do religii niechrzeÊcijaƒskich Nostra aetate. Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio. De-
klaracja o wolnoÊci religijnej Dignitatis humanae. Pawe∏ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 8 grudnia 1975.
Jan Pawe∏ II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 16 paêdziernika 1979. Ponadto liczne przemówienia skierowa-
ne do wychowawców i m∏odzie˝y, cytowane póêniej. Kongregacja Kleru, Directomim catechisticum generale, 11 kwiet-
nia 1971. W kolejnych przypisach tytu∏ tych dokumentów b´dzie podany po ∏acinie. Dokumenty magisterium biskupów b´-
dà wymienione w odpowiednim miejscu.

5 Tymczasem Kongregacja opublikowa∏a ju˝ jeden dokument: Orientamenti educativi sull'amore umano. Lineamenti di
educazione sessuale (Wskazówki wychowawcze na temat mi∏oÊci ludzkiej. Za∏o˝enia wychowania seksualnego), l listopa-
da 1983. Dlatego te˝ w mniejszym tekÊcie ten temat b´dzie jedynie marginesowo wspomniany.

6 Gravissimum educationis, 9: „Rozumie si´, ˝e KoÊcio∏owi sà bardzo drogie te Szko∏y Katolickie, do których zw∏asz-
cza na terenach misyjnych ucz´szczajà tak˝e uczniowie niekatoliccy”.

7 Cf Dignitatis humanae, 2; 9; 10; 12, passim.
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i ukazywania wartoÊci p∏ynàcych z wychowania chrzeÊcijaƒskiego. Jest to jej prawo
i obowiàzek. Dla wszystkich powinno byç oczywiste, ˝e przekazywanie tych wartoÊci
nie jest równoznaczne z ich narzucaniem. Ono bowiem wià˝e si´ z moralnà przemo-
cà, którà zarówno samo ewangeliczne or´dzie jak i nauka KoÊcio∏a stanowczo wyklu-
czajà8.

CZ¢Âå PIERWSZA

WSPÓ¸CZESNA M¸ODZIE˚ WOBEC RELIGIJNEGO

WYMIARU ˚YCIA

l. M∏odzie˝ w zmieniajàcym si´ Êwiecie

7. Zaproszenie do badaƒ nad stanem ˝ycia religijnego m∏odzie˝y
Sobór zach´ci∏ do rzetelnej analizy religijnego wymiaru ˝ycia w naszych czasach9; co
wi´cej, nawiàza∏ bezpoÊrednio do sytuacji m∏odzie˝y10. Tà kwestià powinni si´ równie˝
zajàç wychowawcy. Bez wzgl´du na zastosowanà metod´ przy przeglàdaniu wyników
badaƒ dotyczàcych m∏odzie˝y z w∏asnego otoczenia, nie mo˝na zapominaç, ˝e obecne
pokolenia pod pewnymi wzgl´dami sà odmienne od tych, o których mówi∏ Sobór.

8. M∏odzie˝ korzysta z bogactwa informacji...
Znaczna liczba Szkó∏ Katolickich znajduje si´ w tych cz´Êciach Êwiata, w których za-
chodzà g∏´bokie zmiany mentalnoÊci i stylu ˝ycia. Chodzi tu o wielkie zurbanizowane
i uprzemys∏owione obszary, kszta∏towane przez tzw. ekonomi´ us∏ugowà. Charaktery-
zujà je: szeroki dost´p do dóbr konsumpcyjnych, niezliczone mo˝liwoÊci badaƒ, kom-
pleksowe systemy komunikacji. Kontakt m∏odzie˝y z mass mediami rozpoczyna si´ ju˝
od pierwszych lat ̋ ycia. M∏ody cz∏owiek s∏ucha opinii wszelkiego rodzaju. Bardzo wcze-
Ênie dowiaduje si´ o wszystkim.

9. Lecz brakuje jej regilijnego i moralnego punktu odniesienia
Uczniowie uzyskujà informacje poprzez wszelkie mo˝liwe drogi przekazu, tak˝e poprzez
szko∏´. Nie sà jednak zdolni uporzàdkowaç ich ani te˝ po∏àczyç. Nie majà jeszcze wy-
robionych zdolnoÊci krytycznego rozró˝nienia tego, co prawdziwe i dobre od tego, co
takie nie jest; nie zawsze te˝ znajà odpowiednie punkty odniesienia natury religijnej czy
moralnej, by przyjàç niezale˝nà, a zarazem s∏usznà postaw´ wobec obowiàzujàcej men-
talnoÊci i dominujàcych zwyczajów. Zarys prawdy, dobra i pi´kna jest tak niewyraêny,
˝e m∏odzi nie wiedzà, w jakim kierunku pójÊç. A jeÊli nawet nadal wierzà w pewne war-

8 CIC, can. 748, § 2: „Homines ad amplectendam fidem catholicam contra ipsorum conscientiam per coactionem addu-
cere nemini umquam fas est.”

9 Cf Gaudium et spes, 4-10.
10 Tb., 7: „Zmiana umys∏owoÊci i struktur powoduie cz´sto zakwestionowanie wartoÊci otrzymanych dóbr, zw∏aszcza

u m∏odych...”
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toÊci, sà niezdolni, by je usystematyzowaç, a cz´sto sà sk∏onni do przyj´cia w∏asnej fi-
lozofii zgodnie z przewa˝ajàcym wzorcem.

Zmiany nie zachodzà w ten sam sposób i w tym samym rytmie czasowym. W ka˝-
dym wypadku do szkó∏ nale˝y zbadanie „na miejscu” zachowania religijnego m∏o-
dych, aby dowiedzieç si´, co myÊlà, jak ˝yjà, jak reagujà tam, gdzie: zachodzà g∏´bo-
kie zmiany, gdzie si´ one zaczynajà, gdzie sà odrzucane przez kultury lokalne, z który-
mi sà te˝ w stanie si´ porozumieç.

2. Kondycja m∏odego cz∏owieka

10. Wielu m∏odych ˝yje w wielkiej niestabilnoÊci
W ró˝nych sytuacjach m∏odzi prezentujà pewne wspólne postawy, którym wychowaw-
cy powinni si´ uwa˝nie przyjrzeç.

Wielu z nich cechuje chwiejnoÊç. Z jednej strony znajdujà si´ w Êwiecie jednowy-
miarowym, w którym na serio traktuje si´ jedynie to, co jest u˝yteczne i co daje wymier-
ne rezultaty. Z drugiej strony wydaje si´, ˝e oni ju˝ przezwyci´˝yli t´ postaw´; prawie
wsz´dzie mo˝na zauwa˝yç ch´ç przeciwstawienia si´ jej.

11.... i w Êrodowisku ubogim we wzajemne kontakty
Cz´Êç m∏odych ˝yje w Êrodowisku, w którym brak wzajemnych kontaktów i dlatego cier-
pià na samotnoÊç i niedostatek uczuç. Jest to zjawisko znane na Êwiecie, pomimo od-
miennoÊci warunków ˝ycia. Szczególnie daje si´ we znaki w zimnym dobrobycie bo-
gatego Êwiata. Cz´Êciej ni˝ w innych czasach m∏odzi ludzie popadajà w depresje, co
z pewnoÊcià Êwiadczy o ubóstwie kontaktów w rodzinie i w spo∏eczeƒstwie.

12. ...zatroskani o niepewnà przysz∏oÊç
Du˝a liczba m∏odych jest zatroskana w∏asnà niepewnà przysz∏oÊcià. To powoduje cz´-
sty bunt wobec wartoÊci ludzkich, przekazanych kiedyÊ przez Boga, a które sta∏y si´ wy-
∏àcznà w∏asnoÊcià cz∏owieka. Sytuacja ta wywo∏uje pewien strach zwiàzany wyraênie
z powa˝nymi problemami naszych czasów, takimi jak niebezpieczeƒstwo wojny atomo-
wej, bezrobocie, wysoki procent separacji i rozwodów, ubóstwo itp. Obawa i niepew-
noÊç przysz∏oÊci narzucajà, mi´dzy innymi, silnà tendencj´ do prywatyzacji, a równo-
czeÊnie powodujà pojawienie si´ agresji w ró˝nych jej formach.

13. DoÊç liczna grupa m∏odych szuka niezwyk∏ych doÊwiadczeƒ
Jest doÊç liczna grupa m∏odych, którzy nie umiejàc nadaç sensu swemu ˝yciu i chcàc
uciec od samotnoÊci, szukajà ukojenia w alkoholu, narkotykach, erotyzmie, niezwyk∏ych
doÊwiadczeniach itp. Wychowanie chrzeÊcijaƒskie ma w tej dziedzinie wiele do zrobie-
nia wobec m∏odych: ma pomóc nadaç sens ich ˝yciu.

14. ...i brak im sta∏oÊci
Nieuporzàdkowanie m∏odych widaç te˝ w odniesieniu do czasu; ich decyzjom brak trwa-
∏oÊci: od dzisiejszego „tak” przechodzà bardzo ∏atwo do „nie” nast´pnego dnia.

Dla du˝ej grupy m∏odych jest charakterystyczna pewna wspania∏omyÊlnoÊç. Mo˝-
na obserwowaç ruchy przepojone entuzjazmem, nie zawsze uporzàdkowane i we-
wn´trznie umotywowane.
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Wa˝ne by∏oby docenienie tej energii i skierowanie jej we w∏aÊciwà stron´, zgodnie
z wiarà.

15. Stopniowe odchodzenie od praktyk religijnych
W niektórych regionach mo˝na przeprowadziç szczegó∏owe badania dotyczàce od-
chodzenia m∏odych od wiary. Zaczyna si´ to cz´sto od zaniechania praktyk religij-
nych. Z up∏ywem czasu do∏àcza si´ wrogoÊç wobec instytucji koÊcielnych, pojawia
si´ brak zaufania do prawd wiary i uznanych wartoÊci moralnych. Wyst´puje to
zw∏aszcza w tych krajach, w których dominuje wychowanie i kszta∏cenie laickie lub
nawet ateistyczne. Wydaje si´, ˝e zjawisko to jest cz´stsze na obszarach wysoko roz-
wini´tych pod wzgl´dem ekonomicznym i o znaczàcych zmianach natury kultural-
nej i spo∏ecznej. Jednak nie jest to zjawisko nowe. To, co charakteryzuje rodziców,
zostaje przekazane nowym pokoleniom. A wi´c nie jest to ju˝ kryzys osobisty, lecz
kryzys religijny cywilizacji. WspominaliÊmy o „roz∏amie mi´dzy Ewangelià a kul-
turà”11.

16. Oboj´tnoÊç religijna
OdejÊcie przyjmuje cz´sto postaç ca∏kowitej oboj´tnoÊci religijnej. Eksperci zastanawia-
jà si´ czy pewnych m∏odzieƒczych zachowaƒ nie uwa˝aç za formy zast´pcze w stosun-
ku do pustki religijnej: pogaƒski kult cia∏a, ucieczka w narkotyki, ogromne „masowe ry-
tua∏y”, które wybuchajà w formie fanatyzmu czy alienacji.

17. Poszukiwanie przyczyn
Wychowawcy nie mogà ograniczaç si´ do obserwowania zjawiska, lecz winni staraç si´
odnaleêç jego przyczyny. Byç mo˝e sà to braki podstawowe, majàce swe êród∏a w Êro-
dowisku rodzinnym. Byç mo˝e niezbyt wiele ma do zaoferowania wspólnota KoÊcio-
∏a. ChrzeÊcijaƒska formacja w dzieciƒstwie i wczesnej m∏odoÊci nie zawsze wystarcza,
by zaspokoiç potrzeby dojrzewajàcego cz∏owieka. Byç mo˝e przyczyna le˝y równie˝
w samej Szkole Katolickiej.

18. Aspekty dajàce nadziej´
Jest wiele pozytywnych i obiecujàcych aspektów tej sprawy. W szkole katolickiej,
jak zresztà w innych szko∏ach, mo˝ne spotykaç m∏ode osoby przyk∏adne tak w swej
postawie religijnej, moralnej, jak i wobec obowiàzków szkolnych. Gdy rozpatruje-
my êród∏a tej niezwyk∏ej postawy cz´sto okazuje si´, ˝e jednym z nich jest wspa-
nia∏e otoczenie rodzinne, wspomagane przez wspólnot´ koÊcielnà i przez samà
szko∏´. Decyduje szereg uwarunkowaƒ, wspomaganych przez wewn´trzne dzia∏a-
nie ∏aski.

Sà m∏odzi, którz szukajà religijnoÊci bardziej Êwiadomej, którzy pytajà o sens ˝ycia
i odkrywajà w Ewangelii odpowiedzi na swe niepokoje. Sà te˝ tacy, którzy przezwy-
ci´˝ajàc kryzysy oboj´tnoÊci i zwàtpienia, przybli˝ajà si´ lub powracajà do chrzeÊcijaƒ-
skiego modelu ˝ycia. Te pozytywne zjawiska sà znakami nadziei, ˝e m∏odzieƒcza reli-
gijnoÊç mo˝e si´ rozszerzaç i pog∏´biaç.

11 Cf Evangelii nuntiandi, 20.
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19. Sprawy do przemyÊlenia
Sà równie˝ tacy m∏odzi ludzie, dla których przebywanie w Szkole Katolickiej ma nie-
wielki wp∏yw na ich ˝ycie religijne; prezentujà niech´tnà postaw´ wobec podstawowych
praktyk chrzeÊcijaƒskich — modlitwy, uczestnictwa we Mszy Êwi´tej, przyst´powania
do sakramentów — lub po prostu je odrzucajà, g∏ównie w konfrontacji z obserwowa-
nà pobo˝noÊcià.

Mo˝emy odnaleêç szko∏y wyjàtkowe pod wzgl´dem dydaktycznym, w których rów-
noczeÊnie brak Êwiadectwa i ukazywania autentycznych wartoÊci. W tych wypadkach
jest oczywiste, ˝e z punktu widzenia pedagogiczno-duszpasterskiego, rodzi si´ potrze-
ba rewizji nie tylko metodologii i religijnych treÊci wychowawczych, lecz tak˝e za∏o-
˝eƒ, na których opiera si´ proces wychowawczy.

20. Krytyczna postawa wobec Êwiata
Powinno si´ lepiej poznaç rodzaj religijnych potrzeb m∏odych. Wielu zadaje sobie py-
tanie, jakà wartoÊç przedstawiajà wiadomoÊci naukowe i techniczne, jeÊli wszystko mo-
˝e si´ skoƒczyç nuklearnà hekatombà. M∏odzi zastanawiajà si´ nad cywilizacjà, która
jest pogrà˝ona w Êwiecie „rzeczy”, równie˝ pi´knych i u˝ytecznych, i rozwa˝ajà czy ce-
lem cz∏owieka jest posiadanie wielu „rzeczy”, czy przez to staje si´ on bardziej warto-
Êciowy, czujà si´ wstrzàÊni´ci niesprawiedliwoÊcià, która dzieli ludy na wolne i boga-
te oraz na ubogie i pozbawione wolnoÊci.

21. Krytyczne pytania stawiane religii
U wielu m∏odych krytyczna postawa wobec Êwiata staje si´ krytycznym pytaniem skie-
rowanym do religii. Chcà dowiedzieç si´ czy umie ona odpowiedzieç na problemy
ludzkoÊci. U wielu jest to pytanie wymagajàce pog∏´bienia wiary i uporzàdkowania ̋ y-
cia. Im trzeba daç mo˝liwoÊç odpowiedzialnego zaanga˝owania si´ w dzia∏anie. Bada-
cze podkreÊlajà wa˝noÊç grup m∏odzie˝owych i ruchów zajmujàcych si´ duchowoÊcià,
apostolstwem, pracà charytatywnà. M∏odych nie zadowalajà bowiem s∏owa, lecz pra-
gnà uczyniç coÊ wartoÊciowego dla siebie i dla innych.

22. Szko∏a Katolicka zwraca uwag´ na warunki uczniów
Szko∏a Katolicka obejmuje miliony m∏odych z ca∏ego Êwiata12, z ró˝nych plemion, o ró˝-
nych narodowoÊciach, tradycjach, z ró˝nych rodzin; dzieci naszych czasów. Ka˝dy
uczeƒ nosi w sobie cechy rodowe i cechy indywidualne. Szko∏a nie ogranicza si´ do pro-
wadzenia lekcji, lecz dostrzegajàc potrzeby wspó∏czesnej m∏odzie˝y, podejmuje okre-
Êlone dzia∏ania wychowawcze przenikni´te ewangelicznym duchem. Dobra znajomoÊç
rzeczywistoÊci pozwala na najlepsze rozwiàzania wychowawcze.

23. Stopniowe realizowanie projektu wychowawczego
W szczególnych wypadkach powinno si´ zaczynaç od podstaw; ∏àczyç to, co ucznio-
wie przyj´li; udzielaç odpowiedzi na pytania, które rodzà si´ z ich niespokojnego i kry-
tycznego ducha; zwalczaç mur oboj´tnoÊci; pomagaç tym ju˝ dobrze wychowanym pójÊç
„lepszà drogà” i przekazywaç wiedz´ o˝ywionà chrzeÊcijaƒskà màdroÊcià13. Formy

12 Cf Rocznik Statystyczny KoÊcio∏a opublikowany przez Centralny Urzàd Statystyczny KoÊcio∏a przy Sekretariacie Sta-
nu, Watykan. Przyk∏adowo: 31 grudnia 1985 podano liczb´ 154.126 Szkó∏ Katolickich, w których by∏o 38.243.304 uczniów.

13 Cf l Kor 12, 31.
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i stopniowe realizowanie projektu wychowawczego sà okreÊlane na podstawie znajo-
moÊci osobistych uwarunkowaƒ uczniów14.

CZ¢Âå DRUGA

RELIGIJNY WYMIAR ÂRODOWISKA

1. Poj´cie chrzeÊcijaƒskiego Êrodowiska wychowawczego

24. Ârodowisko wychowawcze
W dzisiejszej pedagogice, podobnie jak i w pedagogice dawniejszej, Êrodowisku wy-
chowawczemu przypisuje si´ du˝à rol´. Sk∏ada si´ na nie wiele wspó∏istniejàcych
i wspó∏dzia∏ajàcych ze sobà elementów, które mogà zapewniç procesowi formacyjne-
mu odpowiednie warunki. Ka˝dy proces wychowawczy realizuje si´ w konkretnych wa-
runkach przestrzennych i czasowych, w obecnoÊci osób, które w tych warunkach dzia-
∏ajà i wspó∏dzia∏ajà, zgodnie z rozsàdnie u∏o˝onym i zaakceptowanym programem.
Tak wi´c osoby, przestrzeƒ, czas, wzajemne odniesienia, nauczanie, studia, ró˝norod-
ne dzia∏ania sà tymi elementami, które trzeba wziàç pod uwag´ w ca∏oÊciowym spoj-
rzeniu na Êrodowisko wychowawcze.

25. ...przesycone atmosferà mi∏oÊci i wolnoÊci
Od pierwszego dnia pobytu w Szkole Katolickiej uczeƒ powinien mieç wra˝enie, ˝e znaj-
duje si´ w nowym Êrodowisku, przepojonym Êwiat∏em wiary, ró˝niàcym si´ charakte-
rystycznymi cechami. Sobór okreÊli∏ je jako Êrodowisko przesycone duchem ewange-
licznej mi∏oÊci i wolnoÊci15. Wszyscy powinni w Szkole Katolickiej odczuç ̋ ywà obec-
noÊç Jezusa „Mistrza”, który tak dzisiaj, jak i zawsze kroczy po drogach historii, który
jest jedynym „Nauczycielem” i doskona∏ym Cz∏owiekiem. W Nim wszystkie wartoÊci
ludzkie odnajdujà swój pe∏ny wyraz. Od idea∏u trzeba przejÊç do rzeczywistoÊci. Duch
ewangeliczny ma si´ przejawiaç w chrzeÊcijaƒskim stylu myÊlenia i ˝ycia, który powi-
nien wywieraç wp∏yw na ka˝de przedsi´wzi´cie wychowawcze. Symbol krzy˝a w Êro-
dowisku b´dzie przypomina∏ wszystkim, wychowawcom i uczniom, o tej wyraênej
i bliskiej obecnoÊci Chrystusa „Mistrza”, który na krzy˝u przekaza∏ nam najwa˝niejszà
i najpe∏niejszà nauk´.

14 Ró˝ne aspekty m∏odzieƒczej religijnoÊci, o których jest mowa w tym dokumencie, sta∏y si´ przedmiotem obecnego
nauczania papieskiego. Sporo wypowiedzi opublikowano w tomie wydanym przez Papieskà Rad´ do Spraw Âwieckich: Oj-
ciec Âwi´ty mówi do m∏odych: 1980-1985, Watykan 1985. Tom ten zosta∏ opublikowany w wielu j´zykach.

15 Cf Gravissimum educationis, 8. OdnoÊnie ewangelicznego ducha mi∏oÊci i wolnoÊci por. Gaudium et spes, 38:
„(Pan Jezus) objawia nam, ̋ e »Bóg jest mi∏oÊcià« (l J 4, 8), a zarazem uczy, ̋ e prawem fundamentalnym doskona∏oÊci ludz-
kiej, a w nast´pstwie tego i prawem przekszta∏cania Êwiata, jest nowe przykazanie mi∏oÊci”. Równie˝ 2 Kor 3,17: „...gdzie
jest Duch Paƒski — tam wolnoÊç”.
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26. Wychowawcy pierwszymi odpowiedzialnymi
G∏ównà odpowiedzialnoÊç w tworzeniu autentycznie chrzeÊcijaƒskiego stylu pracy
spoczywa na wychowawcach; tak na konkretnych osobach, jak i na ca∏ej wspólnocie.
Religijny wymiar Êrodowiska przejawia si´ w chrzeÊcijaƒskim wyra˝aniu wartoÊci po-
przez s∏owo, znaki sakramentalne, zachowanie, cierpliwà i pe∏nà przyjaêni obecnoÊç,
otwarcie. Poprzez to codzienne Êwiadectwo uczniowie dostrzegà autentycznoÊç Êrodo-
wiska, któremu zosta∏a powierzona ich m∏odoÊç. Gdyby tak nie by∏o, to ze szko∏y ka-
tolickiej pozosta∏oby niewiele lub zgo∏a nic.

2. Szko∏a katolicka jako Êrodowisko w sensie fizycznym

27. Szko∏a katolicka Êrodowiskiem rodzinnym
Wielu uczniów ucz´szcza do Szko∏y Katolickiej od dzieciƒstwa do dojrza∏oÊci. S∏usz-
nie wi´c, ˝e traktujà szko∏´ jako przed∏u˝enie ich domu. Trzeba, aby szko∏a-dom mia-
∏a takie cechy charakterystyczne, jakie uprzyjemniajà ˝ycie w szcz´Êliwym Êrodowisku
rodzinnym. A w sytuacjach, gdy tego Êrodowiska rodzinnego nie ma, szko∏a mo˝e wie-
le uczyniç, aby ten brak sta∏ si´ mniej bolesny.

28. ...bogatym w znaczeniu ludzkim i duchowym
Do stworzenia przyjemnego Êrodowiska przyczynia si´ równie˝ odpowiednie rozplano-
wanie budynku, z miejscem przeznaczonym na dzia∏alnoÊç dydaktycznà, rekreacyjnà
i sportowà, a tak˝e o innym charakterze, takim jak spotkania rodziców, profesorów, cz´Êç
administracyjna itp. Mo˝liwoÊci sà ró˝ne w zale˝noÊci od miejsca. Trzeba stwierdziç,
˝e sà budynki ma∏o funkcjonalne i niewygodne. Jednak uczniowie równie˝ tam znajdu-
jà Êrodowisko w sposób ludzki i duchowy bogate, choç ubogie w sensie materialnym.

29. ...charakteryzujàcym si´ prostotà i ewangelicznym ubóstwem
Âwiadectwo Szko∏y Katolickiej zbyt dotkni´tej ewangelicznym ubóstwem i prostotà, nie
oznacza rezygnacji z odpowiednich Êrodków dydaktycznych. Szybki proces technologicz-
ny wymaga, by szko∏y by∏y wyposa˝one nawet w skomplikowanà i kosztownà aparatu-
r´. Nie jest to luksus, lecz obowiàzek wyp∏ywajàcy z za∏o˝eƒ dydaktycznych szko∏y.
Szko∏y koÊcielne majà wi´c prawo wymagaç, by ich poziom odpowiada∏ wspó∏czesnej
dydaktyce16. Osoby i odpowiednie organy publiczne powinny im w tym pomagaç.

Ze swej strony uczniowie winni si´ czuç odpowiedzialni za swà szko∏´-dom, dbaç
o utrzymywanie jej w jak najlepszym stanie, w porzàdku i czystoÊci. Troska o Êrodowisko
jest potrzebna ka˝dego dnia i jest coraz bardziej doceniania w wychowaniu ekologicznym.

W organizacji i w rozwoju Szko∏y Katolickiej jako „domu” niezwyk∏à pomocà jest
ÊwiadomoÊç obecnoÊç w niej NajÊwi´tszej Maryi, Matki i Nauczycielki KoÊcio∏a, któ-
ra obserwowa∏a wzrost w màdroÊci i w ∏asce Swego Syna i od poczàtku towarzyszy∏a
KoÊcio∏owi w jego zbawczej misji.

30. Znaczenie umieszczenia koÊcio∏a-kaplicy
Celom wychowawczym sprzyja umieszczenie koÊcio∏a/kaplicy nie jako odr´bnego
miejsca, lecz intymnego i zacisznego, w którym wierzàca m∏odzie˝ mog∏aby odnaleêç

16 Ta kwestia zosta∏a omówiona w dokumencie Szko∏a Katolicka, 81-82.
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obecnoÊç Pana: „Ja jestem z wami po wszystkie dni”17. Tam równie˝ mo˝na by spra-
wowaç zaprogramowane obrz´dy liturgiczne, w harmonii ze wspólnotà koÊcielnà.

3. Szko∏a katolicka jako eklezjalne Êrodowisko wychowawcze

31. Od szko∏y-instytucji do szko∏y-wspólnoty
Deklaracja Gravissimum educationis18 wskazuje na wyraêny zwrot w historii Szko∏y
Katolickiej: przejÊcie od szko∏y-instytucji, do szko∏y-wspólnoty. Wymiar wspólnotowy
jest szczególnym owocem odmiennej ÊwiadomoÊci KoÊcio∏a, którà okreÊli∏ Sobór; wy-
miar wspólnotowy w tekÊcie soborowym nie jest tylko prostà kategorià socjologicznà,
lecz przede wszystkim teologicznà. W ten sposób ∏àczy si´ z wizjà KoÊcio∏a jako ludu
Bo˝ego, o którym jest mowa w drugim rozdziale Lumen gentium.

KoÊció∏, w refleksji na temat misji powierzonej mu przez Pana, okreÊla stopniowo
te duszpasterskie narz´dzia, które przynoszà obfity owoc w g∏oszeniu Ewangelii i w ca-
∏oÊciowej promocji cz∏owieka. W tym rozwa˝aniu jest równie˝ uj´ta Szko∏a Katolicka,
która wype∏nia szczególne zadania duszpasterskie, jako ˝e poÊredniczy w krzewieniu
kultury, wiernej dobrej nowinie, a równoczeÊnie szanuje autonomi´ i kompetencje ba-
daƒ naukowych.

32. Wspólnota szkolna
Szko∏´-wspólnot´ tworzà wszyscy ci, którzy sà z nià bezpoÊrednio zwiàzani: nauczy-
ciele, personel kierujàcy, administracyjny i pomocniczy, rodzice jako g∏ówni i niezastà-
pieni wychowawcy w∏asnych dzieci, uczniowie — wspó∏uczestniczàcy i odpowiedzial-
ni, prawdziwie aktywni uczestnicy procesu wychowawczego19.

Wspólnota szkolna w ca∏oÊci — z ró˝norodnoÊcià ról, lecz w jednoÊci celów — przyj-
muje cechy charakterystyczne wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej i jest miejscem przenikni´-
tym mi∏oÊcià.

33. To˝samoÊç Szko∏y Katolickiej
Od czasu Soboru Szko∏a Katolicka ma dobrze okreÊlonà to˝samoÊç: posiada ona wszyst-
kie te elementy, które pozwalajà uwa˝aç jà za uprzywilejowany sposób uobecniania Ko-
Êcio∏a w spo∏eczeƒstwie, a tak˝e za prawdziwy i w∏aÊciwy podmiot eklezjalny. Jest ona
przecie˝ miejscem ewangelizacji, autentycznego apostolatu, dzia∏alnoÊci duszpasterskiej,
nie tylko dzi´ki sile dodatkowych czy pozaszkolnych dzia∏aƒ, lecz z samej jej natury,
bezpoÊrednio oddanej wychowaniu chrzeÊcijaƒskiej osobowoÊci. WyjaÊnia to dobrze na-
uczanie Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, dla którego „Szko∏a Katolicka nie znajduje si´ na
marginesie i nie stanowi tylko dope∏nienia misji duszpasterskiej biskupa. Nie mo˝na jej
rozumieç wy∏àcznie jako uzupe∏nienia w stosunku do szko∏y paƒstwowej”20.

34. Szko∏a Katolicka w∏àczona w misj´ KoÊcio∏a
Szko∏a Katolicka znajduje pe∏ne oparcie w misji samego KoÊcio∏a; opiera si´ na takim
planie wychowawczym, w którym harmonijnie ∏àczà si´ wiara, kultura i ˝ycie. Za jej

17 Mt 28,20.
18 6.
19 Cf Jan Pawe∏ II do rodziców, pracowników i uczniów szko∏y katolickiej w Lazio, 9 marca 1985, Insegnamenti, VIII/1,

s. 620.
20 Jan Pawe∏ II do biskupów Lombardu w czasie wizytacji „Ad limina”, 15 stycznia 1982, Insegnamenti, V/1, 1985, s. 105.
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poÊrednictwem KoÊció∏ miejscowy ewangelizuje, kszta∏ci, wspó∏pracuje w budowaniu
zdrowych i mocnych zasad moralnych u swego ludu. Ten sam Papie˝ stwierdzi∏ gdzie
indziej, ˝e „Szko∏a Katolicka jest koniecznie potrzebna jako wk∏ad w rozwijanie mi-
sji Ludu Bo˝ego, w dialog pomi´dzy KoÊcio∏em a wspólnotà ludzkà, w trosk´ o wyzwo-
lenie ÊwiadomoÊci...”. Wed∏ug Papie˝a Szko∏a Katolicka dà˝y przede wszystkim do
osiàgni´cia dwóch celów: „doprowadzenia cz∏owieka do doskona∏oÊci ludzkiej i chrze-
Êcijaƒskiej, do dojrza∏oÊci w wierze. Dla wierzàcych w or´dzie Chrystusa sà to dwie
strony jednej rzeczywistoÊci”21.

35. Klimat wspólnoty a ˝ycie konsekrowane
Wi´ksza cz´Êç Szkó∏ Katolickich nale˝y do instytutów ˝ycia konsekrowanego, które
ubogacajà Êrodowisko szkolne wartoÊciami swej wspólnoty osób konsekrowanych. Ich
cz∏onkowie poÊwi´cajà swoje ˝ycie s∏u˝bie uczniom, bez szukania w∏asnych korzyÊci,
w przekonaniu, ˝e w nich s∏u˝à Panu22. We w∏asnym ˝yciu wspólnotowym, w sposób
widoczny, wyra˝ajà ˝ycie KoÊcio∏a, który si´ modli, pracuje i kocha. Te osoby wnoszà
do szko∏y bogactwo w∏asnej tradycji wychowawczej, opartej na autentycznym chary-
zmacie, i dysponujà odpowiednim przygotowaniem zawodowym, wzmocnionym przez
powo∏anie do pracy wychowawczej. Ono przyÊwieca ich dzia∏aniu z si∏à i harmonià ich
w∏asnej konsekracji. Uczniowie dostrzegà wartoÊç ich Êwiadectwa. A nawet przywià-
˝à si´ do tych wychowawców, którzy b´dà umieli zachowaç dar sta∏ej duchowej m∏o-
doÊci. To przywiàzanie b´dzie trwa∏o przez d∏ugi czas, nawet po zakoƒczeniu nauki
w szkole.

36. KoÊció∏ zach´ca zakony do prze˝ywania ich charyzmatu wychowawczego
KoÊció∏ zach´ca do poÊwi´cania si´ tych, którzy pragnà ̋ yç w∏asnym charyzmatem wy-
chowawczym23. Prosi, aby wychowawcy nie poniechali swego dzie∏a nawet wtedy, gdy
towarzyszà mu cierpienia i przeÊladowania. Co wi´cej, pragnie i nawo∏uje, by wielu in-
nych posz∏o Êladem ich szczególnego powo∏ania. JeÊli pojawi∏yby si´ wàtpliwoÊci i nie-
pewnoÊç, jeÊli wzmog∏yby si´ trudnoÊci, powinni oni zwróciç si´ ku poczàtkom swej kon-
sekracji, co wzmocni ich ch´ç oddania si´ w ofierze24. B´dzie to ofiara przyj´ta „dzi´-
ki doskona∏ej mi∏oÊci, która jest celem ̋ ycia konsekrowanego”25. O tyle bogatsza w za-
s∏ugi, im bardziej poÊwi´ca si´ s∏u˝bie m∏odzie˝y, która jest nadziejà KoÊcio∏a.

37. Wk∏ad dzi´ki kompetencji i Êwiadectwu wiary ze strony wychowawców Êwieckich
Równie˝ wychowawcy Êwieccy, nie mniej ni˝ kap∏ani i zakonnicy, majà wk∏ad w roz-
wój Szko∏y Katolickiej poprzez swà fachowà wiedz´ i Êwiadectwo wiary. To Êwiadec-
two Êwieckich, prze˝ywane w sposób pe∏ny, jest konkretnym przyk∏adem dla powo∏a-
nia wi´kszoÊci uczniów. Wychowawcom Êwieckim Kongregacja poÊwi´ci∏a osobny do-
kument26, w formie apelu o odpowiedzialnoÊç apostolskà Êwieckich na polu wychowa-

21 Insegnamenti, VIII/1,1985, s. 618 n.
22 Mt 25, 40: „Zaprawd´, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliÊcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie-

Êcie uczynili”.
23 Cf Perfectae caritatis, 8: „Bardzo liczne sà w KoÊciele instytuty, czy to kleryckie czy laickie, oddane ró˝nym dzie∏om

apostolskim; majà one wed∏ug udzielonej sobie ∏aski ró˝ne dary: bàdê urzàd pos∏ugiwania dla pos∏ug duchownych, bàdê urzàd
nauczania dla wype∏niania czynnoÊci nauczycielskich...” (cf Rz 12,5-8). Cf tak˝e Ad gentes divinitus, 40.

24 Summa Th. II-II, q. 186, a. l: „Przez antonomazj´ nazywa si´ »zakonnikami« tych, którzy poÊwi´cajà si´ s∏u˝bie Bo-
˝ej, oddajàc swe ˝yde Panu jakby w ca∏opalnej ofierze”.

25 Ib., a. 2.
26 „Katolik Êwiecki Êwiadkiem wiary w szkole”.
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nia, a tak˝e zach´ty do braterskiej wspó∏pracy we wspólnej misji, która odnajduje si´
w jednoÊci KoÊcio∏a. W nim wszyscy aktywnie wspó∏pracujà na ró˝nych polach, zgod-
nie z powo∏aniem ka˝dego, choç ró˝nià si´ stanem ˝ycia.

38. Âwieccy zarzàdzajàcy Szko∏ami Katolickimi
Stàd te˝ KoÊció∏ zak∏ada swe szko∏y i powierza je Êwieckim; Êwieccy te˝ zak∏adajà szko-
∏y. W jednym i drugim wypadku uznanie Szko∏y Katolickiej nale˝y do odpowiednich
w∏adz27. W tych okolicznoÊciach g∏ównà troskà Êwieckich powinno byç tworzenie
wspólnot przenikni´tych ewangelicznym duchem mi∏oÊci i wolnoÊci, o czym powinni
Êwiadczyç w∏asnym ˝yciem.

39. Klimat wspólnoty i wspó∏uczestnictwa
Wspólnota wychowawcza dzia∏a o tyle skuteczniej, im wyraêniej Êrodowisko zach´ca
do wspó∏uczestnictwa. Plan wychowawczy powinien interesowaç w równym stopniu
wychowawców, m∏odzie˝ i rodziny; w takim zakresie, aby ka˝dy móg∏ wnieÊç swój
udzia∏, zawsze w duchu ewangelicznej mi∏oÊci i wolnoÊci. Powinna jednak istnieç mo˝-
liwoÊç przekazania opinii przez wszystkich tych, którzy sà zainteresowani ˝yciem szko-
∏y. Dobre Êrodowisko sprzyja spotkaniom. Równie cenna jest braterska wymiana zdaƒ
na ró˝ne tematy, gdy˝ ubogaca ona Êrodowisko.

Wobec problemów codziennego ˝ycia, nieraz skomplikowanych przez niezrozumie-
nie i napi´cia, pragnienie uczestniczenia we wspólnym programie wychowawczym
mo˝e byç znacznie utrudnione i mo˝e zdradzaç wyraênie ró˝ne punkty widzenia. Pra-
gnienie wspó∏uczestnictwa u∏atwia podejmowanie decyzji zgodnych z projektem wy-
chowawczym, a dzi´ki poszanowaniu autorytetów, stwarza równie˝ mo˝liwoÊç krytycz-
nej oceny dzia∏alnoÊci szko∏y, przy wspó∏udziale wychowawców, uczniów, rodzin,
którzy pragnà dzia∏aç dla wspólnego dobra.

40. Klimat zaufania i bezpoÊrednioÊci
Wspólnota w szko∏ach podstawowych, w zale˝noÊci od sytuacji poszczególnych
uczniów, powinna si´ staraç o wytworzenie bliskiego i ciep∏ego klimatu Êrodowiska ro-
dzinnego. Osoby odpowiedzialne powinny wi´c dbaç o to, by wzajemne kontakty by-
∏y spontaniczne i opiera∏y si´ na zaufaniu. Równie wa˝ne b´dzie ustalenie sta∏ej i bez-
poÊredniej wspó∏pracy z rodzicami uczniów. W∏aÊciwa integracja szko∏y z rodzinà jest
podstawowym warunkiem, dzi´ki któremu b´dzie mo˝na dostrzec i rozwinàç mo˝liwo-
Êci uczniów, odkrywane tak w jednym, jak i w drugim Êrodowisku, a przede wszystkim
ich otwarcie na znaczenie religii i to, co ona ze sobà niesie.

41. Zach´ta do tworzenia szkó∏ podstawowych
Kongregacja pragnie wyraziç podzi´kowanie tym diecezjom, które dzia∏ajà przede
wszystkim poprzez parafialne szko∏y podstawowe, godne tego, by by∏y utrzymywane
przez ca∏à wspólnot´ eklezjalnà, a tak˝e tym instytutom zakonnym, które z widocznym
poÊwi´ceniem utrzymujà szko∏y podstawowe. Wyra˝a ona równie˝ ̋ ywà zach´t´ w sto-
sunku do tych diecezji i tych instytutów zakonnych, które pragnà takie szko∏y za∏o˝yç.
Nie wystarczy kino, rekreacja czy boisko sportowe; cz´sto równie˝ nie wystarczy sama

27 OdnoÊne przepisy KoÊcio∏a znajdujà si´ w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, w kanonach 800-803.
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sala katechetyczna. Potrzebna jest w∏aÊnie szko∏a. W ten sposób dochodzi si´ do celu, któ-
ry w niektórych krajach by∏ punktem wyjÊcia. Tam rzeczywiÊcie rozpocz´to od szko∏y,
aby nast´pnie wybudowaç budynek sakralny i stworzyç nowà wspólnot´ chrzeÊcijaƒskà28.

4. Szko∏a Katolicka jako wspólnota otwarta

42. Wspó∏praca z rodzinami
Szko∏a Katolicka jest zainteresowana kontynuowaniem i wzmocnieniem wspó∏pracy
z rodzinami. Nie mo˝e si´ ona zajmowaç tylko sprawami szkolnymi, lecz przede wszyst-
kim pragnie realizowaç plan wychowawczy. Wspó∏praca si´ pog∏´bia, gdy chodzi o de-
likatne sprawy: wychowanie religijne, moralne, seksualne; orientacj´ zawodowà; wy-
bór odpowiedniego powo∏ania. Wspó∏praca nie opiera si´ na takich czy innych mo˝li-
woÊciach, lecz na wierze. Tradycja katolicka uczy, ˝e rodzina odgrywa wa˝nà rol´ wy-
chowawczà, jej w∏aÊciwà i autentycznà, pochodzàcà od Boga.

43. Uwra˝liwienie rodzin
Rodzice sà pierwszymi i g∏ównymi wychowawcami dzieci29. Szko∏a jest tego Êwiado-
ma. Niestety, nie zawsze sà tego Êwiadome rodziny. Szko∏a ma wi´c równie˝ zadanie
wskazaç na t´ rol´. Jednak˝e niezbyt wiele czyni si´ w tym kierunku. Trzeba nadal iÊç
drogà s∏u˝enia, spotkania, wspó∏pracy. Nierzadko si´ zdarza, ˝e gdy si´ mówi o dzie-
ciach, budzi si´ ÊwiadomoÊç wychowawczà rodziców. Szko∏a próbuje te˝ w∏àczyç
wi´kszoÊç rodzin w plan wychowawczy, zarówno w fazie tworzenia, jak i oceniania. Do-
Êwiadczenie uczy, ˝e nawet ma∏o wra˝liwi rodzice stali si´ potem wspania∏ymi wspó∏-
pracownikami.

44. Szko∏a Katolicka otwarta na wspólnot´ KoÊcio∏a
„ObecnoÊç KoÊcio∏a w dziedzinie szkolnictwa zaznacza si´ w szczególny sposób przez
szko∏´ katolickà”30. To stwierdzenie Soboru ma wartoÊç historycznà i programowà. W
wielu miejscach, od dawnych czasów, szko∏y koÊcielne zwiàzane sà z klasztorami, ko-
Êcio∏ami katedralnymi i parafialnymi. Jest to widoczny znak obecnoÊci i jednoÊci. Ko-
Êció∏ ukocha∏ swe szko∏y, w których wype∏nia zadanie formacji swych dzieci. Po ich za-
∏o˝eniu — dzi´ki dzia∏aniu biskupów, niezliczonych rodzin ˝ycia konsekrowanego,
Êwieckich — nie zapomnia∏ o podtrzymaniu ich w ró˝nego rodzaju trudnoÊciach i obro-
nie przed rzàdami, które chcia∏y je zamknàç lub odebraç.

ObecnoÊci KoÊcio∏a w szkole odpowiada obecnoÊç szko∏y w KoÊciele. Wynika to
z ich wzajemnego odniesienia. KoÊció∏, który wyraênie Êwiadczy o Zmartwychwstaniu
Chrystusa, jest równie˝ miejscem, w którym Szko∏a Katolicka odnajduje swoje êród∏o,
uznajàc w Papie˝u centrum i miar´ jednoÊci ca∏ej wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej. Mi∏oÊç
do KoÊcio∏a i wiernoÊç KoÊcio∏owi tworzà podstawy organizacji Szko∏y Katolickiej.

Wychowawcy, zjednoczeni mi´dzy sobà i z Papie˝em w szlachetnej i pokornej
wspólnocie, odnajdujà Êwiat∏o i si∏y do autentycznego, religijnego wychowywania.
ÂciÊlej mówiàc, plan wychowawczy szko∏y otwarty jest na ˝ycie i problemy KoÊcio∏a

28 Cf Pawe∏ VI do uczestników Narodowego Kongresu Osób Kierujàcych w Diecezjach Ruchem Nauczycieli Akcji Ka-
tolickiej, Insegnamenti, I, 1963, s. 594.

29 Cf Gravissimum educationis, 3.
30 Gravissimum educationis, 8.
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miejscowego i powszechnego, na magisterium KoÊcio∏a, na wspó∏prac´. Pomaga
uczniom katolickim w∏àczyç si´ we wspólnot´ parafialnà i diecezjalnà. Odnajdà oni swe
miejsce w koÊcielnych ruchach i stowarzyszeniach m∏odzie˝owych, b´dà wspó∏praco-
wali w lokalnych przedsi´wzi´ciach.

Wzajemnym odniesieniem Szkó∏ Katolickich b´dà interesowaç si´ biskupi i inne w∏a-
dze wspólnoty koÊcielnej, umacniajàc wspó∏prac´ mi´dzy nimi. Zainteresowanie KoÊcio-
∏ów lokalnych Szko∏ami Katolickimi staje si´ coraz ˝ywsze w wielu cz´Êciach Êwiata31.

45. ...zainteresowana wszelkimi wartoÊciowymi sprawami
Wychowanie chrzeÊcijaƒskie wymaga szacunku dla paƒstwa i jego przedstawicieli,
przestrzegania s∏usznych praw, dà˝enia do wspólnego dobra. Tak wi´c wszelkie wa˝-
ne sprawy, takie jak: wolnoÊç, sprawiedliwoÊç, praca, post´p, majà swoje miejsce
w planie wychowawczym i sà rozwa˝ane w Êrodowisku szkolnym. Wydarzenia i uro-
czystoÊci narodowe odpowiednich krajów znajdujà w nim równie˝ swój oddêwi´k.

W ten sam sposób traktuje si´ problemy spo∏eczeƒstwa mi´dzynarodowego. W wy-
chowaniu chrzeÊcijaƒskim ludzkoÊç traktowana jest jak jedna wielka rodzina, chocia˝
podzielona z powodów historycznych i politycznych, to jednak zawsze zjednoczona
w Bogu, Ojcu wszystkich. Tak te˝ wezwania KoÊcio∏a do pokoju, sprawiedliwoÊci, wol-
noÊci i dobra dla wszystkich narodów, braterskiego wspomagania ubo˝szych, powinny
zostaç odpowiednio przyj´te w szkole. Wa˝ne jest te˝ zwracanie uwagi na apele uzna-
nych organizacji mi´dzynarodowych, takich jak ONZ czy UNESCO.

46. Uczciwa s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu
Otwarcie Szkó∏ Katolickich na ˝ycie spo∏eczne jest faktem, który ka˝dy mo˝e dostrzec.
Równie˝ rzàdy i opinia publiczna powinny uznaç dzia∏anie tych szkó∏ za prawdziwà s∏u˝-
b´ spo∏eczeƒstwu. Nie jest uczciwe akceptowanie tej s∏u˝ebnej roli, przy równoczesnym
ignorowaniu lub zwalczaniu tego, kto spe∏nia pos∏ug´. Na szcz´Êcie wydaje si´, ˝e
Szko∏y Katolickie sà coraz lepiej rozumiane, przynajmniej w pewnej grupie paƒstw32.
Wskazuje to na pewnà dojrza∏oÊç, co widaç w przeprowadzonej niedawno przez Kon-
gregacj´ ankiecie.

CZ¢Âå TRZECIA

RELIGIJNY WYMIAR ˚YCIA I PRACY W SZKOLE

1. Religijny wymiar ˝ycia w szkole

47. Aktywne uczestnictwo ucznia
Uczniowie poÊwi´cajà wi´kszà cz´Êç dnia i swojej m∏odoÊci na ̋ ycie i prac´ w szkole. Cz´-
sto uto˝samia si´ „szko∏´” z „nauczaniem”. W rzeczywistoÊci nauczanie z katedry jest tyl-

31 Szkole Katolickiej zosta∏y poÊwi´cone liczne dokumenty biskupów, tak o zasi´gu paƒstwowym, jak i diecezjalnym.
Nale˝a∏oby je poznaç i wprowadzaç ich zalecenia w ˝ycie.

32 Por. na przyk∏ad: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat wolnoÊci nauczania we Wspólnocie Europejskiej, za-
twierdzona znacznà wi´kszoÊcià g∏osów 14 marca 1984.
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ko cz´Êcià ˝ycia szkolnego. W harmonii z dzia∏alnoÊcià dydaktycznà nauczyciela pozo-
staje aktywnoÊç ucznia, który pracuje indywidualnie i w grupie: studium, badania, çwi-
czenia, zaj´cia pozaszkolne, egzaminy, kontakty z nauczycielami i kolegami, zebrania kla-
sy i ca∏ej szko∏y. W z∏o˝onym ̋ yciu szkolnym Szko∏a Katolicka dzia∏a podobnie jak i in-
ne szko∏y, lecz ró˝ni si´ od nich w jednym wa˝nym punkcie: jej dzia∏alnoÊç jest powià-
zana z Ewangelià, z której czerpie inspiracj´ i si∏y. Zasada, ˝e ˝aden czyn ludzki nie jest
moralnie oboj´tny wobec sumienia i Boga, znajduje dok∏adne zastosowanie w ˝yciu
szkolnym. Stàd te˝: a) praca w szkole podj´ta jako zadanie i wykonywana z dobrej woli;
b) odwaga i wytrwa∏oÊç w trudnych chwilach; c) szacunek wobec uczàcego; d) lojalnoÊç
i mi∏oÊç okazywana kolegom; e) szczeroÊç, tolerancja, dobroç wobec wszystkich.

48. ChrzeÊcijaƒska droga
Nie jest to tylko ludzki proces wychowawczy, lecz prawdziwie chrzeÊcijaƒska droga ku
doskona∏oÊci. Uczeƒ wra˝liwy pod wzgl´dem religijnym, umie wype∏niaç wol´ Bo˝à
tak˝e w trudzie i w codziennych kontaktach z ludêmi. Umie naÊladowaç przyk∏ad Mi-
strza, który w m∏odoÊci zajmowa∏ si´ pracà i czynieniem dobra wszystkim33. Inni
uczniowie, pozbawieni tego religijnego wymiaru, nie zawsze b´dà osiàgaç w∏aÊciwe
owoce i powinni liczyç si´ z ryzykiem powierzchownego prze˝ywania najpi´kniej-
szych lat swej m∏odoÊci.

49. Praca intelektualna
W ˝yciu szkolnym warto zwróciç uwag´ na prac´ intelektualnà ucznia.

Ta praca nie jest oddzielona od ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego, jest rozumiana jako przy-
j´cie mi∏oÊci Boga i wype∏nianie Jego woli. Âwiat∏o wiary chrzeÊcijaƒskiej o˝ywia
ch´ç poznania Êwiata stworzonego przez Boga. Rozpala umi∏owanie prawdy, która
wyklucza powierzchownoÊç w poznawaniu i osàdzaniu. O˝ywia zmys∏ krytyczny, któ-
ry nie pozwala na naiwne przyjmowanie wielu stwierdzeƒ. Prowadzi do uporzàdkow-
nia, metodycznoÊci, dok∏adnoÊci, oznak dobrze ukszta∏towanego umys∏u, pracujàcego
z poczuciem odpowiedzialnoÊci. Umacnia poÊwi´cenie i czujnoÊç, których wymaga pra-
ca intelektualna. W godzinach trudu uczeƒ-chrzeÊcijanin przypomina sobie prawo
z Ksi´gi Rodzaju34 i zaproszenia Pana35.

50....jej wp∏yw na formacj´ chrzeÊcijaƒskà
Praca intelektualna, wzbogacona o ten religijny wymiar, prowadzi w wielu kierun-
kach: do zainteresowania solidnym wykonywaniem obowiàzków w szkole, umacnia te˝
chrzeÊcijaƒskà formacj´ osobowoÊci. By∏oby smutne, gdyby m∏odzi powierzeni szko-
∏om KoÊcio∏a, ponosili tyle trudu, nie wiedzàc o tych aspektach.

2. Religijny wymiar kultury szkolnej

51. Powiàzanie mi´dzy kulturà a wiarà
Dojrzewanie chrzeÊcijaƒskie jest harmonijnie powiàzane z rozwojem szkolnym. Z up∏y-
wem lat w Szkole Katolickiej coraz cz´Êciej ukazuje si´ powiàzanie mi´dzy kulturà

33 Cf Mk 6, 3; Dz 10, 38. Dobre zastosowanie etyki pracy do pracy szkolnej: Jan Pawe∏ II, encyklika Laborem exercens,
14 wrzeÊnia 1981, szczególnie jej piàta cz´Êç.

34 Rdz 3, 19: „W pocie wi´c oblicza twego b´dziesz musia∏ zdobywaç po˝ywienie”.
35 ¸k 9, 23: „...niech co dnia bierze krzy˝ swój...”.
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a wiarà36. W tej szkole kultura pozostaje tà samà, co gdzie indziej, traktuje si´ jà z na-
ukowym obiektywizmem. Lecz wierzàcy nauczyciel i uczeƒ przyjmujà kultur´ w spo-
sób krytyczny i nie oddzielajà jej od wiary37. Gdyby tak si´ zdarzy∏o, by∏oby to zubo-
˝ajàce duchowo. Powiàzanie mi´dzy Êwiatem kultury stworzonym przez cz∏owieka
a Êwiatem religii istnieje w ÊwiadomoÊci samego wierzàcego. Te dwa Êwiaty majà
mo˝liwoÊç porozumienia mi´dzy sobà. Punkty styczne, u konkretnych osób tworzàcych
kultur´ i b´dàcych podmiotami religii, sà zbie˝ne38. Ich odkrycie nie zale˝y wy∏àcznie
od nauczania religii. To nauczanie prowadzone jest tylko przez okreÊlony czas. Inne
przedmioty dysponujà znacznie wi´kszà iloÊcià godzin ka˝dego dnia. Wszyscy na-
uczyciele powinni tu dzia∏aç zgodnie. Ka˝dy b´dzie realizowa∏ swój program w sposób
kompetentny naukowo, lecz w odpowiedniej chwili powinien pomóc uczniom dostrzec
ograniczony horyzont ludzkich mo˝liwoÊci. W Szkole Katolickiej i, analogicznie,
w ka˝dej szkole. Bóg nie mo˝e byç Wielkim Nieobecnym czy niech´tnie przyjmowa-
nym intruzem. Stwórca Êwiata nie przeszkadza w pracy temu, kto pragnie poznaç Êwiat,
który wiara wzbogaca w nowe znaczenia.

52. „Wyzwania” wiary
Katolicka szko∏a Êrednia powinna zwracaç szczególnà uwag´ na „wyzwania”, które kul-
tura przynosi wierze. Uczniom trzeba pomóc dojÊç do takiej syntezy wiary i kultury, któ-
ra jest potrzebna do pe∏nej dojrza∏oÊci wierzàcego. Trzeba im te˝ pomóc odró˝niç i od-
rzuciç te bezwartoÊciowe elementy w kulturze, które zagra˝ajà osobie i dlatego sà prze-
ciwne Ewangelii39.

Nikt si´ nie ∏udzi co do tego, ̋ e problemy religii i wiary mogà znaleêç pe∏ne rozwià-
zanie w samej rzeczywistoÊci szkolnej. Jednak pragniemy wyraziç przekonanie, ˝e Êro-
dowisko szkolne jest uprzywilejowanym miejscem do stawienia czo∏a wspomnianym
problemom.

Deklaracja Gravissimum educationis, zgodnie z Gaudium et spes40, wskazuje na jed-
nà z cech charakterystycznych Szko∏y Katolickiej, a mianowicie na interpretowanie i po-
rzàdkowanie kultury ludzkiej w Êwietle wiary41.

53. Wiara, która oÊwietla kultur´
Uporzàdkowanie ca∏ej kultury, zgodnie z Dobrà Nowinà o zbawieniu, wed∏ug wskazaƒ
Soboru, z pewnoÊcià nie mo˝e oznaczaç tego, ˝e Szko∏a Katolicka mo˝e nie szanowaç
autonomii i metod w∏aÊciwych ró˝nym dyscyplinom wiedzy ludzkiej i ˝e mog∏aby ona
uwa˝aç poszczególne dyscypliny za nauki pomocnicze w rozwoju wiary. Pragniemy na-
tomiast podkreÊliç, ˝e s∏uszna autonomia kultury nie powinna pociàgaç za sobà wizji nie-
zale˝noÊci cz∏owieka i Êwiata, negujàcej lub pomijajàcej wartoÊci duchowe.

36 Gravissimum educationis, 8: „WÊród charakterystycznych elementów Szko∏y Katolickiej jest te˝ ten, ˝e «ca∏à kultu-
r´ ludzkà porzàdkuje ostatecznie zgodnie z or´dziem zbawienia, tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdo-
bywajà odnoÊnie do Êwiata, ˝ycia i cz∏owieka, by∏o oÊwietlone wiarà”.

37 Odwo∏anie do kultury i odniesieƒ mi´dzy kulturà a wiarà, cf Gaudium et spes, 54 n.
38 Cf DENZ.-SCHÖN. 3016-3017 odnoÊnie klasycznej doktryny na temat odniesieƒ mi´dzy rozumem a wiarà, sformu∏o-

wanej na Soborze Watykaƒskim I.
39 Cf Jan Pawe∏ II do nauczycieli i studentów szkó∏ katolickich w Melbourne, z okazji Jego pielgrzymki duszpasterskiej

na Daleki Wschód i do Oceanii, 28 listopada 1986, Insegnamenti, IX/2,1986, s. 1710 n.
40 Cf 53-62.
41 Cf 8.
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Trzeba w tym miejscu przypomnieç, ˝e wiara, nie uto˝samiajàc si´ z ˝adnà kulturà
i pozostajàc niezale˝nà od wszystkich kultur, jest wezwana do inspirowania ka˝dej
kultury: „Wiara, która nie owocuje w kulturze, jest wiarà, która nie zosta∏a w pe∏ni
przyj´ta, nie by∏a ca∏kowicie przemyÊlana ani te˝ wiernie prze˝ywana”42.

54. Przyroda a wymiar religijny
Programy i reformy szkolne licznych krajów poÊwi´cajà coraz wi´cej uwagi naukom Êci-
s∏ym i technicznym. W tym nauczaniu nie mo˝e zabraknàç wymiaru religijnego. W ten
sposób pomo˝e si´ uczniom zrozumieç, ˝e nauki przyrodnicze i odpowiednie techno-
logie opisujà Êwiat, który zosta∏ stworzony przez Boga. Zrozumienie tego powoduje
wi´ksze zainteresowanie badaniami. Od niezwykle odleg∏ych cia∏ niebieskich i niezmie-
rzonych energii kosmicznych, a˝ do najdrobniejszych czàsteczek materii i energii,
wszystko nosi w sobie Êlad màdroÊci i mocy Stwórcy. Staro˝ytne zadziwienie cz∏owie-
ka biblijnego wobec Êwiata43 mo˝e byç udzia∏em wspó∏czesnego ucznia, z tà ró˝nicà,
˝e ma on znacznie szerszà i pog∏´bionà wiedz´. Nie ma sprzecznoÊci mi´dzy wiarà
a prawdziwà naukà przyrodniczà, gdy˝ Bóg jest êród∏em tak jednej, jak i drugiej.

Uczeƒ, który umie po∏àczyç wiar´ z naukà, w swej przysz∏ej pracy zawodowej b´-
dzie lepiej przygotowany do spo˝ytkowania nauki i techniki w s∏u˝bie cz∏owiekowi
i w s∏u˝bie Bogu. Po to, by oddaç Bogu to, co On nam da∏44.

55. Studium nad cz∏owiekiem
Szko∏a Katolicka powinna troszczyç si´ o przezwyci´˝enie fragmentarycznoÊci i elimi-
nacj´ braków programowych. Nauczyciele etnologii, biologii, socjologii, psychologii,
filozofii majà okazj´ nakreÊlenia harmonijnej wizji cz∏owieka, który potrzebuje odku-
pienia, i ukazania jego wymiaru religijnego. Wszyscy uczniowie b´dà mogli okreÊliç
cz∏owieka jako istot´ o naturze fizycznej i duchowej, z nieÊmiertelnà duszà. Najstarsi
z nich dojdà do znacznie dojrzalszego pojmowania osoby, z uwzgl´dnieniem tego
wszystkiego, co si´ na nià sk∏ada: inteligencji, woli, wolnoÊci, uczuç, zdolnoÊci do
dzia∏ania i tworzenia, praw i obowiàzków, stosunków spo∏ecznych i misji w Êwiecie i hi-
storii.

56. Wymiar religijny
To zrozumienie cz∏owieka opiera si´ o wymiar religijny. Cz∏owiek ma wielkoÊç i god-
noÊç ponad wszelkie inne stworzenia, bo jest dzie∏em Boga wyniesionym do ponadna-
turalnego porzàdku jako syn Boga, stàd te˝ ma boskie pochodzenie i jest przeznaczo-
ny do ˝ycia wiecznego, które przenika ten Êwiat45. Nauczyciel religii odnajduje w tym
gotowà drog´ dla ca∏oÊciowego przedstawienia antropologii chrzeÊcijaƒskiej.

57. Filozofia a wymiar religijny
Ka˝dy naród posiada w∏asnà skarbnic´ nauk. Wiele z nich opiera si´ na koncepcjach fi-
lozoficzno-religijnych o wielowiekowej tradycji: systematyzujàcy geniusz helleƒski

42 Jan Pawe∏ II do uczestników Narodowego Kongresu Ruchu KoÊcio∏a na rzecz Rozwoju Kultury: Insegnamenti, V/l,
1982, s. 131; cf Jan Pawe∏ II, Epistula qua Pontificium Consilium pro hominum Cultura instituitur: AAS 74 (1982), s. 685.

43 Mdr 15, 3: „Bo z wielkoÊci i pi´kna stworzeƒ poznaje si´ przez podobieƒstwo ich Stwórc´”. Ps 18(19), 2 n.: „Niebio-
sa g∏oszà chwa∏´ Boga...”.

44 Cf Mt 25, 14-30.
45 Cf Gaudium et spes, 12; 14; 17; 22.



Kongregacja do spraw edukacji katolickiej 339

i europejski w ciàgu wieków wypracowa∏y ogromnà liczb´ doktryn, ale tak˝e pewien
system prawd, który zosta∏ uznany za niezmiennà filozofi´. Szko∏a Katolicka respektu-
je obowiàzujàce programy, ale patrzy na nie z perspektywy religijnej. Mo˝na tu wska-
zaç pewne kryteria:

Szacunek dla cz∏owieka, który poszukuje prawdy, widzàc wielkie problemy istnie-
nia46.

UfnoÊç, ˝e uda mu si´ t´ prawd´ poznaç, przynajmniej w pewnej mierze; nie jest to
ufnoÊç oparta na uczuciach, ale usprawiedliwiona przez religi´, jako ˝e Bóg, który
stworzy∏ cz∏owieka „na swój obraz i podobieƒstwo”, nie odmówi∏ mu mo˝liwoÊci po-
znania prawdy potrzebnej do ukierunkowania ˝ycia47.

Zmys∏ krytyczny w osàdzaniu i wyborze mi´dzy prawdà a nieprawdà48.
Umiej´tnoÊç usystematyzowania pewnych poj´ç takich jak te, które przedstawia

wieczna filozofia, aby udzieliç s∏usznych odpowiedzi na pytania, które dotyczà cz∏owie-
ka, Êwiata, Boga49.

˚ywa wymiana mi´dzy kulturami narodów a or´dziem ewangelicznym50.
Pe∏nia prawdy zawartej w samym or´dziu ewangelicznym, które przyjmowane jed-

noczy màdroÊç narodów, a tak˝e ubogaca jà objawieniem Bo˝ych tajemnic, które zna
tylko Bóg, a które z mi∏oÊci pragnie przekazaç cz∏owiekowi51.

Tak te˝ w umyÊle uczniów przyzwyczajonych do pog∏´bionego rozwa˝ania ró˝nych
spraw dzi´ki studium filozofii, màdroÊç ludzka napotka màdroÊç Bo˝à.

58. Historia ludzka
Nauczyciel tak prowadzi prac´ uczniów, by pozwoliç im odkryç religijny wymiar
WszechÊwiata w historii ludzkiej. Poczàtkowo pozwoli im odczuç radoÊç z odkrycia
prawdy historycznej, a tak˝e umiej´tnoÊci krytycznego podejÊcia do programów i testów,
czasem narzucanych przez rzàdy lub opracowywanych przez autorów podlegajàcych ma-
nipulacjom ideologicznym. Potem doprowadzi uczniów do rzeczywistego ujmowania
historii jako teatru przedstawiajàcego wielkoÊç i ubóstwo cz∏owieka52. Bohaterem hi-
storii jest cz∏owiek, który dzia∏a w Êwiecie, wyolbrzymiajàc dobro i z∏o, które w sobie
nosi. Historia przedstawia ci´˝kà walk´ mi´dzy tymi dwiema rzeczywistoÊciami53.
Dlatego te˝ historia mo˝e byç przedmiotem osàdu moralnego. Ale osàd ma byç zrów-
nowa˝ony.

59. ...i boska historia zbawienia
W tym celu nauczyciel pomaga uczniom zrozumieç sens historii WszechÊwiata. Patrzàc
na ró˝ne wydarzenia z odpowiedniej perspektywy, b´dà oni mogli dostrzec zdobycze
cywilizacji, post´p ekonomiczny, rozwój wolnoÊci i wspó∏pracy mi´dzy narodami. Ta-
kie osiàgni´cia mogà pocieszyç umys∏, zasmucony ciemnymi stronami historii. To

46 Cf Gaudium et spes, 10.
47 Cf DENZ.-SCHÖN. 3004 odnoÊnie mo˝liwoÊci poznania Boga przez umys∏ ludzki, a 3005 odnoÊnie mo˝liwoÊci pozna-

nia innych prawd.
48 1 Tes 5, 21: „Wszystko badajcie, a co szlachetne — zachowujcie!”. Flp 4, 8: „...wszystko, co jest prawdziwe, co god-

ne, co sprawiedliwe... — to miejcie na myÊli!”.
49 Cf Gaudium et spes, 61, na temat obowiàzku okreÊlenia pewnych podstawowych poj´ç.
50 Ib., 44: „Tym bowiem sposobem... sprzyja si´ ˝ywemu obcowaniu KoÊcio∏a z ró˝nymi kulturami”.
51 Cf Dei verbum, 2.
52 Cf B. Pascal, MyÊli, fr. 397.
53 Gaudium et spes, 37: W ciàgu bowiem ca∏ej historii ludzkiej toczy si´ ci´˝ka walka przeciw mocom ciemnoÊci...”.
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jeszcze nie wszystko. W odpowiednich chwilach uczniowie powinni zostaç zaprosze-
ni do refleksji nad przenikaniem w histori´ ludzkà Bo˝ej historii zbawienia. W tym roz-
wa˝aniach wymiar religijny historii widoczny jest w ca∏ej swej wielkoÊci54.

60. Historia literatury i sztuki
Rozwój nauk Êcis∏ych i technicznych nie powinien spychaç na margines nauk humani-
stycznych: filozofii, historii, literatury, sztuki. Ka˝dy naród, od swych poczàtków, opra-
cowa∏ i przekaza∏ swój dorobek artystyczny i literacki. Po∏àczenie tych bogactw kultu-
ralnych stanowi dziedzictwo ludzkoÊci. Tak te˝ nauczyciel, gdy wyrabia w uczniach po-
czucie estetyki, wychowuje ich do lepszego poznania wielkiej ludzkiej rodziny. Najprost-
szà drogà wprowadzenia wymiaru religijnego w Êwiat sztuki i literatury jest dzielenie si´
jego konkretnymi przejawami. W ka˝dym narodzie sztuka i literatura mia∏y swe odnie-
sienia do wierzeƒ religijnych. ChrzeÊcijaƒskie dziedzictwo artystyczne i literackie jest tak
ogromne, ˝e stanowi widoczne Êwiadectwo wiary poprzez wieki i tysiàclecia.

61. ...w perspektywie chrzeÊcijaƒskiej
Szczególnie dzie∏a literackie i artystyczne ukazujà sposób ̋ ycia narodów, rodzin i poszcze-
gólnych osób. W g∏´bi ludzkiego serca odkrywajà Êwiat∏a i cienie, nadzieje i zniech´ce-
nie. Perspektywa chrzeÊcijaƒska przewy˝sza ludzkie spojrzenie, daje nam g∏´bsze podsta-
wy zrozumienia wydarzeƒ z ˝ycia narodów i tajemnic duszy55. Odpowiednia formacja re-
ligijna daje podstaw´ licznym powo∏aniom chrzeÊcijaƒskim artystów i krytyków sztuki.

JeÊli klasa jest dojrza∏a, nauczyciel mo˝e prowadziç uczniów do g∏´bszego zrozu-
mienia dzie∏a sztuki, jako formy wra˝liwoÊci odzwierciedlajàcej Boskie pi´kno. Naucza-
li tego Ojcowie KoÊcio∏a i mistrzowie filozofii chrzeÊcijaƒskiej w swoich wystàpieniach
z dziedziny estetyki. Szczególnie Êw. Augustyn i Êw. Tomasz: jeden zach´ca do zrozu-
mienia zamierzenia artysty przez przyj´cie i dostrze˝enie w dziele sztuki wiecznego Bo-
˝ego porzàdku; drugi podziwia w dziele sztuki obecnoÊç Bo˝ego S∏owa56.

62. Wa˝na rola nauk pedagogicznych
Szko∏a Katolicka, która zwraca szczególnà uwag´ na problemy wychowawcze, jest
niezwykle wa˝na tak dla spo∏eczeƒstwa, jak i dla KoÊcio∏a. Programy paƒstwowe prze-
widujà cz´ste organizowanie kursów pedagogii, psychologii, dydaktyki, tak w wymia-
rze historycznym, jak i systematycznym. W obecnych czasach te nauki podzieli∏y si´
na du˝à liczb´ dziedzin i kierunków. Cz´sto wp∏ywajà na nie ideologie, filozofia i po-
lityka. Uczniowie majà cz´sto mylne wra˝enie fragmentarycznoÊci wiedzy. Nauczycie-
le tych dyscyplin powinni pomóc uczniom i studentom przezwyci´˝yç zagubienie
i dojÊç do krytycznej syntezy wiadomoÊci. Mo˝liwoÊç taka opiera si´ na przes∏ance, ˝e
ka˝dy kierunek nauk pedagogicznych zawiera wa˝ne i po˝yteczne wiadomoÊci. Trze-
ba wi´c je poznaç, oceniç, wybraç.

63. Wychowanie integralne
Uczniom trzeba pomóc odkryç to, ˝e w centrum nauk pedagogicznych pozostaje zawsze
cz∏owiek ze swà energià natury fizycznej i duchowej; ze swymi zdolnoÊciami do dzia-

54 W Lumen gentium i Dei verbum znajdujà si´ cenne wskazówki s∏u˝àce przedstawianiu Boskiej historii zbawienia.
55 Cf Gaudium et spes, 62.
56 Cf Âw. Augustyn, De libera arbitrio, II, 16, 42. PL 32, 1264; Âw. Tomasz, Contra gentiles, IV, 42.
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∏ania i tworzenia, ze swym miejscem w spo∏eczeƒstwie; ze swym otwarciem na religi´.
Osoba jest wewn´trznie wolna. Nie nale˝y do paƒstwa ani do innych stowarzyszeƒ ludz-
kich. Ca∏e dzie∏o wychowawcze jest wi´c oddane osobie, by jej pomóc w pe∏nej forma-
cji.

Osobie ludzkiej bliski jest model chrzeÊcijaƒski, oparty na osobie Chrystusa. Ten mo-
del, przyjmujàc za∏o˝enia wychowania cz∏owieka, wzbogaca je o dary, cnoty i warto-
Êci, powo∏ania, charakterystyczne dla porzàdku duchowego. Z naukowà dok∏adnoÊcià
mówi si´ o wychowaniu chrzeÊcijaƒskim. Deklaracja soborowa pozostawi∏a nam syn-
tez´ objaÊniajàcà57. Dobrze przeprowadzone kszta∏cenie pedagogiczne prowadzi
uczniów do wychowania siebie samych w sposób odpowiednio ludzki i chrzeÊcijaƒski.
To najlepsze przygotowanie, by staç si´ wychowawcà innych.

64. Wspó∏praca interdyscyplinarna
Wspó∏praca mi´dzy ró˝nymi dyscyplinami, wprowadzona do Szkó∏ Katolickich, przy-
nosi pozytywne rezultaty. RzeczywiÊcie, w procesie dydaktycznym sà obecne tematy
i problemy, które wykraczajà poza granice poszczególnych dyscyplin. Tu chodzi nam
o tematy religijne, które pojawiajà si´, gdy mowa o cz∏owieku, rodzinie, spo∏eczeƒstwie,
historii. Nauczyciele ró˝nych przedmiotów powinni byç przygotowani do udzielenia
w∏aÊciwych odpowiedzi.

65. Zadania nauczyciela religii
Nauczyciel religii nie pozostaje na uboczu wobec innych. Ma on zadanie przekazywa-
nia systematycznej wiedzy, lecz w granicach konkretnych mo˝liwoÊci, mo˝e byç rów-
nie˝ zapraszany do innych klas, by wyjaÊnia∏ kwestie le˝àce w jego kompetencji. On sam
tak˝e b´dzie zaprasza∏ wykszta∏conych w danej dziedzinie kolegów, gdy b´dzie trzeba
wyjaÊniç jakieÊ kwestie z ich dziedziny. W ka˝dym wypadku uczniowie powinni mieç
wra˝enie dobrej wspó∏pracy ró˝nych nauczycieli po to, by oni mogli wzrastaç w zna-
jomoÊci problemów i umacniaç si´ w przekonaniach.

Cz´Êç czwarta

NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE A RELIGIJNY

WYMIAR WYCHOWANIA

1. To˝samoÊç szkolnego nauczania religii

66. Ewangelizacja a szko∏a
Misjà KoÊcio∏a jest ewangelizacja, przemiana wewn´trzna i odnowa ludzkoÊci58.

57 Cf Gravissimum educationis, 1-2.
58 Evangelii nuntiandi, 18: „Ewangelizowaç — to nieÊç Dobrà Nowin´ ca∏ej ludzkoÊci i dzi´ki Niej przemieniaç ludz-

koÊç od wewnàtrz, odnowiç jà”.
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WÊród dróg ewangelizacji m∏odzi spotykajà si´ te˝ z ewangelizacjà szko∏y59. Dobrze
b´dzie zatrzymaç si´ nad sformu∏owaniem magisterium: „Obok rodziny i w powiàza-
niu z nià szko∏a stwarza niezwyk∏e mo˝liwoÊci dla katechezy... To wszystko odnosi si´
— w sposób oczywisty — do Szko∏y Katolickiej: czy zas∏uguje ona na t´ nazw´, jeÊli
przy wysokim poziomie nauczania w Êwieckich dziedzinach, równoczeÊnie zaniedbu-
je lub kieruje w niew∏aÊciwà stron´ wychowanie religijne? Nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e
mog∏oby ono byç przekazywane w sposób ukryty czy tylko poÊredni! Charakter i ist-
nienie Szko∏y Katolickiej, za którymi powinni si´ opowiadaç rodzice-katolicy, opiera-
jà si´ na wysokim poziomie nauczania religii, w∏àczonej w proces wychowania”60.

67. ...ich zharmonizowanie
W wymaganiach stawianych nauczaniu religii w Szkole Katolickiej mogà pojawiaç si´
czasami wàtpliwoÊci, a nawet rozbie˝noÊci na poziomie ogólnych ustaleƒ teoretycznych.
Z tego te˝ wynikajà ró˝nice w konkretnych dzia∏aniach. Z jednej strony Szko∏a Kato-
licka jest „strukturà cywilnà”, majàcà wspólne — ka˝dej instytucji typu szkolnego —
cele, metody i cechy charakterystyczne. Z drugiej strony jest równie˝ „wspólnotà chrze-
Êcijaƒskà”, majàc u swych podstaw plan wychowawczy zakorzeniony w Chrystusie
i w Jego Ewangelii. Zharmonizowanie tych dwu aspektów nie zawsze jest ∏atwe i wy-
maga sta∏ej uwagi, aby nie dosz∏o do przeciwstawienia sobie fundamentów kultury —
Êwiadectwu Ewangelii.

68. Nauczanie religii a katecheza
Istnieje nierozerwalny zwiàzek a równoczeÊnie wyraêna ró˝nica mi´dzy nauczaniem re-
ligii a katechezà61, która jest wyjaÊnianiem or´dzia ewangelicznego, etapem ewange-
lizacji.

Zwiàzek jest usprawiedliwiony tym, ˝e szko∏a powinna pozostaç na odpowiednim
poziomie dydaktycznym zmierzajàcym ku kulturze ca∏oÊciowej i dajàcej si´ zintegro-
waç z chrzeÊcijaƒskim or´dziem. Ró˝nica opiera si´ na tym, ˝e katecheza, w odró˝nie-
niu od nauczania religii w szkole, odwo∏uje si´ przede wszystkim do ˝yciowej akcep-
tacji chrzeÊcijaƒskiego pos∏ania, jako rzeczywistoÊci zbawczej. Jednak˝e szczególnym
miejscem dla katechezy jest wspólnota, która ˝yje wiarà na obszarze rozleglejszym od
szkolnego przez czas d∏u˝szy ni˝ okres szko∏y — to znaczy przez ca∏e ˝ycie.

69. Katecheza a szko∏a
Zgodnie z chrzeÊcijaƒskim pos∏aniem katecheza stara si´ o dojrzewanie duchowe, litur-
giczne, sakramentalne, apostolskie, które dokonuje si´ przede wszystkim w lokalnej
wspólnocie KoÊcio∏a. Szko∏a natomiast, opierajàc si´ na tych samych elementach po-
s∏ania chrzeÊcijaƒskiego, stara si´ o ukazanie tego, co w rzeczywistoÊci stanowi chrze-
Êcijaƒskà to˝samoÊç i co chrzeÊcijanie wspólnie starajà si´ realizowaç w swym ˝yciu.
Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e nawet nauczanie religii, obejmujàce uczniów wierzàcych,
mo˝e przyczyniç si´ do wzmocnienia ich wiary, podobnie jak doÊwiadczenie religijne
w wypadku katechezy wzmacnia znajomoÊç chrzeÊcijaƒskiego pos∏ania.

59 Ib., 44: „Wysi∏ek ewangelizacji przyniesie wielkie korzyÊci w dziedzinie katechizacji w koÊcio∏ach, w szko∏ach, tam,
gdzie jest to mo˝liwe, a w ka˝dym przypadku w rodzinach chrzeÊcijaƒskich”.

60 Catechesi tradendae, 69.
61 Cf Pawe∏ VI do wiernych bioràcych udzia∏ w audiencji Êrodowej 31 maja 1967, Insegnamenti, V, 1967, s, 788,
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To nauczanie k∏adzie nacisk na aspekt racjonalny, który pozwala wierzàcemu na roz-
poznanie i umotywowanie swego chrzeÊcijaƒskiego wyboru, oraz akcentuje doÊwiad-
czenie religijne cz∏owieka jako takiego.

Rozró˝nienie mi´dzy nauczaniem religii a katechezà nie wyklucza tego, ˝e Szko∏a
Katolicka jako taka mo˝e i powinna troszczyç si´ szczególnie o katechez´. Poprzez swój
projekt formacji, w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu chrzeÊcijaƒski, ka˝da szko∏a w∏àcza
si´ w funkcj´ ewangelizacyjnà KoÊcio∏a, opowiadajàc si´ za wychowaniem wyp∏ywa-
jàcym z wiary.

70. Specyficzny charakter nauczania religii w szkole
Obecne magisterium KoÊcio∏a k∏adzie nacisk na pewien zasadniczy aspekt: „Podstawo-
wym za∏o˝eniem, które powinno kierowaç zaanga˝owaniem w tak delikatnym sektorze
duszpasterstwa, jest rozró˝nienie, a zarazem wzajemne uzupe∏nianie si´ mi´dzy naucza-
niem religii a katechezà. W szko∏ach dzia∏a si´ na rzecz ca∏oÊciowej formacji ucznia.
Nauczanie religii powinno jednak kierowaç si´ odniesieniem do obiektywnych cech
i kryteriów w∏aÊciwych nowoczesnej kulturze szkolnej”62. Odpowiedzialni muszà ko-
niecznie braç pod uwag´ te wskazówki magisterium i dostrzegaç cechy charakterystycz-
ne nauczania religii w szkole. Na przyk∏ad: czy zajmuje ono znaczàce miejsce wÊród in-
nych przedmiotów, czy rozwija si´ zgodnie z w∏asnym programem, zatwierdzonym
przez kompetentne w∏adze, czy poszukuje odpowiednich odniesieƒ do innych przedmio-
tów tak, by móc pogodziç wiedz´ ludzkà i religijnà; czy wraz z innymi dziedzinami sta-
ra si´ o rozwój kulturalny uczniów, pos∏uguje si´ najlepszymi metodami dydaktyczny-
mi, u˝ywanymi w dzisiejszej szkole; w niektórych krajach istnieje mo˝liwoÊç wystawia-
nia oceny równowa˝nej ocenom z innych przedmiotów. Nauczanie religii w szkole ∏à-
czy si´ z katechezà przeprowadzanà w parafiach, w rodzinie, w stowarzyszeniach m∏o-
dzie˝owych.

2. Niektóre za∏o˝enia nauczania religii w szkole

71. Pytania i wst´pne odpowiedzi
Nie nale˝y dziwiç si´ temu, ˝e m∏odzi przynoszà do szko∏y to, co zas∏yszeli i co obser-
wujà w stylu myÊlenia i ˝ycia ludzi. Sà nosicielami wra˝eƒ odebranych za poÊrednic-
twem massmediów. Niektórzy jednak okazujà oboj´tnoÊç i brak wra˝liwoÊci. Progra-
my szkolne nie zajmujà si´ tymi sprawami, jednak˝e ich istnienie dobrze uÊwiadamia-
jà sobie wychowawcy. Oni przyjmujà uczniów z sympatià i mi∏oÊcià. Akceptujà ich ta-
kimi, jakimi sà. WyjaÊniajà, ˝e wàtpliwoÊci i oboj´tnoÊç sà doÊç powszechne. Przyjaê-
nie zach´cajà m∏odych do szukania i wspólnego odkrywania ewangelicznego powo∏a-
nia, êród∏a radoÊci i pokoju. Do prowadzenia takiego dialogu63 potrzebny jest szacunek
dla osoby nauczyciela. Wa˝ne jest tak˝e jego ˝ycie wewn´trzne i modlitwa za tych, któ-
rzy zostali mu powierzeni64. 

72. Nastawienie duchowe uczniów i praca przygotowawcza nauczyciela

62 Jan Pawe∏ II do kap∏anów diecezji rzymskiej, 5 marca 1981, Insegnamenti, IV/1, s. 629 n.
63 Cf Mt 3, 1-3, na temat misji Jana Chrzciciela — Poprzednika.
64 Cf J 17, 9, modlitwa Pana za tych, którzy zostali Mu powierzeni.
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Odpowiedni sposób odnalezienia kontaktu z uczniami to rozmowa z nimi i wys∏uchi-
wanie ich. W atmosferze zaufania i serdecznoÊci mo˝e pojawiç si´ pewna liczba pytaƒ,
ró˝nych w zale˝noÊci od miejsca i wieku, lecz równoczeÊnie coraz bardziej uniwersal-
nych i dojrza∏ych65. Dla m∏odych sà to pytania powa˝ne i wymagajà spokojnego roz-
wa˝enia w wierze. Nauczyciel powinien odpowiedzieç na nie z cierpliwoÊcià i pokorà,
bez autorytatywnych sformu∏owaƒ, które mogà wywo∏aç u uczniów poczucie lekcewa-
˝enia. Wychowawca b´dzie zaprasza∏ do klasy ekspertów z dziedziny historii i innych
ga∏´zi wspó∏czesnej nauki. B´dzie s∏u˝y∏ uczniom swym przygotowaniem w dziedzi-
nie kultury. Na ró˝norodne pytania b´dzie szuka∏ inspiracji w licznych i przemyÊlanych
odpowiedziach Soboru Watykaƒskiego II. Cierpliwe wyjaÊnianie ró˝nych kwestii po-
winno mieç miejsce szczególnie na poczàtku ka˝dego roku, choçby dlatego, ˝e w cza-
sie wakacji uczniowie mogli napotkaç szereg trudnoÊci. DoÊwiadczenie sugeruje, by in-
terweniowaç przy ka˝dej nadarzajàcej si´ okazji. 

73. Wezwanie do systematycznego nauczania religii
Nie∏atwo jest dziÊ dokonaç prezentacji wiary chrzeÊcijaƒskiej w ramach programu na-
uczania religii dla Szkó∏ Katolickich. Drugie Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sy-
nodu Biskupów w 1985 roku zaproponowa∏o opracowanie katechizmu dla ca∏ego Ko-
Êcio∏a. Ojciec Âwi´ty natychmiast powierzy∏ prace przygotowawcze wyznaczonej ko-
misji. Teraz trzeba zastanowiç si´ nad konkretnymi zastosowaniami, uzgodniç je z pro-
gramami ustalonymi przez kompetentne w∏adze i uwzgl´dniç charakterystyczne dla da-
nego czasu i miejsca sytuacje. W oczekiwaniu na realizacj´ mandatu zleconego przez
Synod odnoÊnie do syntezy chrzeÊcijaƒskiego nauczania przedstawiamy schemat spraw-
dzony w praktyce. Proponuje on treÊci ca∏oÊciowe i wierne pos∏aniu ewangelicznemu,
w formie organicznej i w rytmie metodologicznym zakorzenionym w s∏owach i czynach
Jezusa Chrystusa.

3. Za∏o˝enia do zwartego przedstawienia chrzeÊcijaƒskiego pos∏ania 

74. Jezus Chrystus, poÊrednik Nowego Przymierza
Nauczyciel, wed∏ug wskazówek Soboru Watykaƒskiego II, streszcza i przedstawia
chrystologi´ wspó∏czesnym j´zykiem. Zgodnie z poziomem szko∏y przekazuje on po-
trzebne wiadomoÊci na temat Pisma Âwi´tego, szczególnie Ewangelii, objawienia Bo-
˝ego oraz ˝ywej Tradycji w KoÊciele66. Na tych fundamentach opiera rozwa˝ania na te-
mat Pana Jezusa. Jego osoba. Jego pos∏anie. Jego dzie∏a, historyczny fakt zmartwych-
wstania pozwalajà na odkrycie tajemnicy Jego boskoÊci: „Ty jesteÊ Chrystus, Syn Bo-
ga ˝ywego”67. Dojrza∏oÊç uczniów pozwala na pog∏´bienie refleksji na temat Jezusa
Zbawiciela, Kap∏ana, Nauczyciela ludzkoÊci, Pana WszechÊwiata. Obok Niego zaczy-

65 Poza kwestiami marginesowymi chodzi tu o kwestie, którymi na studiach wy˝szych zajmowa∏y si´ klasyczne
podr´czniki „apologetyki” i te, które dotyczy∏y „wprowadzenia do zagadnieƒ wiary”. Lecz dziÊ te kwestie przyjmujà
szczególne odcienie, bioràc pod uwag´ przedmioty szkolne i konkretne sytuacje czasów wspó∏czesnych. Przyk∏adowo: ateizm,
religie niechrzeÊcijaƒskie, podzia∏y wÊród chrzeÊcijan, fakty z historii KoÊcio∏a, gwa∏ty i niesprawiedliwoÊci pope∏nione
w przesz∏oÊci przez ludy chrzeÊcijaƒskie, itp.

66 Objawienie, Pismo, Tradycja i zagadnienia chrystologiczne w Dei verbum. Lumen gentium, Gaudium et spes.
Badaniu Ewangelii powinny towarzyszyç studia nad tymi dokumentami.

67 Mt16, 16.
68 Cf Encyklika Redemptoris Mater Papie˝a Jana Paw∏a II na temat NajÊwi´tszej Dziewicy Maryi w ˝yciu KoÊcio∏a

pielgrzymujàcego, 39.
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na si´ rysowaç obraz Maryi, Jego NajÊwi´tszej Matki, wspó∏pracujàcej w Jego misji68.
To odkrycie ma istotnà wartoÊç wychowawczà. Osoba Pana o˝ywa wobec uczniów.
Przyglàdajà si´ oni przyk∏adom z Jego ˝ycia, ponownie s∏uchajà Jego s∏ów, znów s∏y-
szà wezwanie: „Przyjdêcie do mnie wszyscy...”69. W ten sposób wiara odnajduje
w Nim swój fundament i drog´, którà ka˝dy b´dzie rozwija∏ wed∏ug miary dobrej wo-
li i wspó∏pracy z ∏askà. 

75. Od Chrystusa ku tajemnicy Boga
Nauczyciel ma do dyspozycji pewnà drog´, aby przybli˝yç m∏odych do objawionej ta-
jemnicy Boga na tyle, na ile jest to dla cz∏owieka mo˝liwe70. Ta droga jest wskazana
przez Zbawiciela: „Kto mnie zobaczy∏, zobaczy∏ tak˝e i Ojca”71. W Jego osobie i w Je-
go pos∏aniu objawia si´ obraz Boga. Badamy to, co On powiedzia∏ o Ojcu i uczyni∏
w imi´ Ojca. Od Pana Jezusa dochodzi si´ wi´c do tajemnicy Boga Ojca, który stwo-
rzy∏ Êwiat i zes∏a∏ Syna dla zbawienia ludzi72. Od Chrystusa dochodzi si´ do tajemnicy
Ducha Âwi´tego, pos∏anego na Êwiat, by dope∏niç t´ misj´73. W ten sposób zbli˝amy si´
do najwi´kszej tajemnicy Bo˝ej Trójcy i Jej dzia∏ania w Êwiecie; tajemnica, którà Ko-
Êció∏ czci i g∏osi powtarzajàc „Credo” s∏owami pierwszych wspólnot chrzeÊcijaƒskich.

WartoÊç wychowawcza tego poszukiwania jest ogromna. Na jego pozytywnych re-
zultatach opierajà si´ cnoty wiary i chrzeÊcijaƒskiej pobo˝noÊci, które ukierunkowane
sà na Boga: Ojca, Syna, Ducha Âwi´tego — rozpoznanego, umi∏owanego i któremu
w tym ˝yciu s∏u˝ymy, oczekujàc ostatecznego spotkania.

76. ...ku tajemnicy cz∏owieka
Uczniowie wiedzà wiele na temat cz∏owieka. Lecz wiedza staje wobec tajemnicy. Na-
uczyciel prowadzi uczniów do odkrycia tajemnicy cz∏owieka, jak Pawe∏ prowadzi∏
ateƒczyków do odkrycia „nieznanego Boga”. Przytoczony ju˝ tekst Janowy74 ukazuje
kontakt mi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem, który mia∏ miejsce w historii, za poÊrednictwem
Chrystusa. Kontakt, który ma swój poczàtek w mi∏oÊci Ojca, a wyra˝a si´ w mi∏oÊci Je-
zusa Chrystusa a˝ do koƒca: „Nikt nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tej, gdy ktoÊ ˝ycie swo-
je oddaje za przyjació∏ swoich”75. Uczniowie ujrzà wokó∏ Jezusa t∏um ludzi ró˝nego
pokroju, jakby syntez´ ludzkoÊci. Zacznà pytaç, dlaczego On kocha wszystkich, wzy-
wa wszystkich, oddaje ˝ycie za wszystkich. Dojdà do wniosku, ˝e cz∏owiek jest stwo-
rzeniem wyró˝nionym przez Boga, jeÊli troszczy si´ On o niego z takà wielkà mi∏oÊcià.
W ten sposób nakreÊla si´ histori´ cz∏owieka, zawartà w Bo˝ej tajemnicy historii zba-
wienia: wychodzàc od poczàtków, poprzez grzech pierworodny, powo∏anie dawnego Lu-
du Bo˝ego, oczekiwanie i przyjÊcie Jezusa Zbawiciela, a˝ do Nowego Ludu Bo˝ego,
pielgrzymujàcego na ziemi ku wiecznej ojczyênie76.

WartoÊç wychowawcza antropologii chrzeÊcijaƒskiej, w ramach historii zbawienia,
jest wyraêna. Uczniowie odkrywajà wartoÊç osoby, przedmiotu Bo˝ej mi∏oÊci, z jego

69 Mt 11, 28.
70 Cf DENZ.-SCHÖN. 2854: nie mo˝na mówiç o Bogu tak, jak mówi si´ o przedmiotach nauki ludzkiej.
71 J 14, 9
72 Cf ¸k 12, 24-28; J 3, 16 n.
73 Cf J 16, 13.
74 Cf J 3, 16 n.
75 J 15, 13.
76 Niezb´dna jest w klasie praca nad zagadnieniami antropologii chrzeÊcijaƒskiej w historii zbawienia, w Lumen

gentium, w Gaudium et spes
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ziemskà misjà i przeznaczeniem do nieÊmiertelnoÊci. Stàd te˝ cnoty szacunku i mi∏o-
Êci wzgl´dem siebie, wzgl´dem innych, wzgl´dem wszystkich. Na koniec te˝ akcepta-
cja ˝ycia i w∏asnego powo∏ania, rozpoznanego zgodnie z wolà Bo˝à.

77. ...do tajemnicy Jego KoÊcio∏a
Dzieje zbawienia nadal rozgrywajà si´ w KoÊciele; jest to widoczna rzeczywistoÊç hi-
storyczna, którà uczniowie majà przed oczami. Nauczyciel zach´ca ich do odkrycia jej
poczàtków. W Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich, w Listach widaç, jak KoÊció∏ ro-
dzi si´, wzrasta i dzia∏a w Êwiecie. Od poczàtku, od cudownego rozszerzania si´, od wier-
noÊci ewangelicznemu pos∏aniu dokonuje si´ przejÊcie ku tajemnicy KoÊcio∏a. Na-
uczyciel prowadzi uczniów do odkrycia KoÊcio∏a jako Ludu Bo˝ego, z∏o˝onego z ko-
biet i m´˝czyzn, z nas; KoÊcio∏a, który przynosi zbawienie ca∏ej ludzkoÊci; KoÊcio∏a,
kierowanego przez Jezusa, wiekuistego Pasterza, a w sposób widoczny kierowanego
przez ustanowionych przez Niego pasterzy: Ojca Âwi´tego i biskupów, wspomaganych
przez prezbiterów i diakonów, wspó∏pracujàcych w kap∏aƒstwie i pos∏udze KoÊcio∏a,
dzia∏ajàcego w Êwiecie za naszym poÊrednictwem, wezwanego przez Boga do Êwi´to-
Êci we wszystkich jego cz∏onkach. Jest to tajemnica jednego, Êwi´tego, powszechnego
i apostolskiego KoÊcio∏a, co wyznajemy w „Credo”77.

WartoÊç wychowawcza nauki o KoÊciele jest ogromna. W KoÊciele realizuje si´ ide-
a∏ uniwersalnej rodziny ludzkiej. M∏ody cz∏owiek uÊwiadamia sobie swà przynale˝noÊç
do KoÊcio∏a. Stara si´ Go poznaç i pokochaç synowskà mi∏oÊcià, ze wszystkimi konse-
kwencjami, jakiego z tego faktu — tak dla ˝ycia, dla apostolatu, jak i dla chrzeÊcijaƒ-
skiej wizji Êwiata — wynikajà.

78. Droga poprzez sakramenty
Wielu m∏odych w okresie rozwoju odchodzi od sakramentów. Sà to znaki, których istoty
nie zrozumieli. Byç mo˝e przypominajà sobie dzieci´ce pobo˝ne praktyki czy ludowe zwy-
czaje, którym towarzyszà Êwieckie rozrywki. Nauczyciel wie, jak niebezpieczne jest to zja-
wisko. Prowadzi wi´c uczniów do odkrycia wartoÊci ˝ycia na drodze opartej o sakramen-
ty. Takà drogà cz∏owiek wierzàcy przechodzi od poczàtku do koƒca swego ziemskiego ist-
nienia. Dope∏nia si´ ona w KoÊciele, co staje si´ ∏atwiejsze do zrozumienia wtedy, gdy uczeƒ
b´dzie Êwiadomy swej przynale˝noÊci do KoÊcio∏a. Podstawowa sprawa, którà uczniowie
powinni zrozumieç, jest nast´pujàca: Jezus Chrystus jest zawsze obecny w sakramentach
przez Niego ustanowionych78, a Jego obecnoÊç przynosi nam odpowiednie owoce ∏aski.
Najwa˝niejszym momentem spotkania z Panem Jezusem jest Eucharystia, która stanowi
zarazem ofiar´ i sakrament. W Eucharystii jednoczà si´ dwa najwy˝sze akty mi∏oÊci. Pan,
który odnawia swà zbawczà ofiar´ dla nas i który rzeczywiÊcie si´ nam oddaje.

79. ...i jej wp∏yw na uczniów
Zrozumienie drogi sakramentalnej mo˝e mieç g∏´bokie nast´pstwa dla wychowania.
Uczeƒ uÊwiadamia sobie, ˝e jego przynale˝noÊç do KoÊcio∏a ma charakter dynamicz-
ny; odpowiada ona wymaganiu wzrostu osoby ludzkiej. Kiedy Pan spotyka kogoÊ z nas
w sakramentach, nie pozostawia naszych spraw po dawnemu. Poprzez Ducha Âwi´te-

77 Lumen gentium zawiera cenne dla dydaktyki i pedagogiki eklezjologicznej elementy.
78 Sacrosanctum Concilium 7: „Chrystus obecny jest mocà swojà w sakramentach tak, ̋ e gdy ktoÊ chrzci, sam Chrystus

chrzci...”.
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go powoduje nasz wzrost w KoÊciele, ofiarujàc nam „∏ask´ po ∏asce”79. Prosi jedynie
o naszà wspó∏prac´. Konsekwencje wychowawcze dotyczà odniesienia do Boga, chrze-
Êcijaƒskiego Êwiadectwa, wyboru osobistego powo∏ania80.

80. Od KoÊcio∏a ziemskiego
M∏odzie˝ dzisiejsza, osaczona przez ró˝ne typy rozrywek, nie ma najlepszych warun-
ków, by myÊleç o rzeczach ostatecznych. Nauczyciel ma jednak do dyspozycji odpo-
wiednià drog´, by przybli˝aç ich tak˝e do tych tajemnic wiary. Pan nam jà ukazuje
w sposób jedyny w swoim rodzaju. W opowieÊci o ¸azarzu przedstawia si´ On nam ja-
ko „Zmartwychwstanie i ˚ycie”81. W przypowieÊci o „bogaczu, który Êwietnie si´ ba-
wi” daje nam do zrozumienia, ˝e ka˝dy z nas b´dzie poddany osobnemu osàdowi82. W
wywierajàcym wra˝enie opisie Sàdu Ostatecznego ukazuje nam przeznaczenie wiecz-
ne, na które ka˝dy cz∏owiek zas∏u˝y∏ poprzez swe uczynki83. Dobro i z∏o dokonane przez
ka˝dà istot´ ludzkà zostanie zwa˝one84.

81. ...do KoÊcio∏a wiecznego
Nast´pnie na poziomie „symboli” wiary nauczyciel prowadzi uczniów do zrozumienia
tego, ˝e w wiekuistym królestwie znajdujà si´ ju˝ ci, którzy w nie uwierzyli i którzy dla
niego ˝yli. KoÊció∏ nazywa ich „Êwi´tymi”, chocia˝ nie wszyscy oni sà tà nazwà uczcze-
ni. Przede wszystkim Maryja, Matka Jezusa, ˝yjàca w swej uwielbionej Osobie u boku
Syna. Tak˝e ci, którzy ju˝ od nas odeszli. Oni tworzà z nami jeden KoÊció∏, Lud Bo˝y,
zjednoczony we „wspólnocie Êwi´tych”. Drogie nam osoby, które od nas ju˝ odesz∏y,
˝yjà i pozostajà we wspólnocie z nami85.

Te prawdy wiary przyczyniajà si´ w sposób wyjàtkowy do dojrza∏oÊci ludzkiej i chrze-
Êcijaƒskiej. Pozwalajà odkryç znaczenie godnoÊci osoby, przeznaczonej do nieÊmiertel-
noÊci. To chrzeÊcijaƒska nadzieja o˝ywia w trudnoÊciach ̋ yciowych. To równoczeÊnie oso-
bista odpowiedzialnoÊç za ka˝dy czyn, bo trzeba b´dzie zdaç z niego spraw´ Bogu.

4. Wskazówki do ca∏oÊciowej prezentacji ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego

82. ZnajomoÊç Boga
Bioràc pod uwag´ to, ˝e ka˝da prawda wiary porzàdkuje proces wychowania i samo ˝y-
cie, s∏uszne jest, aby uczniowie od samego poczàtku byli kierowani ku odkrywaniu tych
powiàzaƒ. Prezentacja etyki chrzeÊcijaƒskiej musi si´ odbywaç w sposób systematycz-
ny. W tym celu przedstawiamy tu pewne przyk∏ady.

W dziedzinie etyki religijnej lepszemu ukazaniu powiàzania wiary z ˝yciem niech
pos∏u˝y refleksja na temat pierwszych wspólnot chrzeÊcijaƒskich. Przes∏aniu ewange-

79 J 1, 16.
80 Dydaktyka i pedagogika sakramentalna ubogacajà si´ poprzez badanie pewnych punktów Lumen gentium

i Sacrosanctum Concilium.
81 J 11, 25-27.
82 Cf ¸k 16, 19-31.
83 Cf Mt 25, 31-46.
84 Cf Ib., 25. 40.
85 Cf Lumen gentium, rozdz. VII, na temat eschatologicznego wymiaru pielgrzymujàcego KoÊcio∏a i jego zjednoczenia

z KoÊcio∏em niebieskim.
86 Cf Ef l, 1-14, Kol 1, 13-20: fragmenty, które ukazujà wiar´ pierwszych wspólnot. Dz 10: ewangelizacja, nawrócenie,

dar Ducha w domu centuriona rzymskiego Korneliusza. Dz 20, 7-12: ewangelizacja i Eucharystia w pewnym domu
w Troadzie.
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licznemu towarzyszy∏a tam modlitwa i uroczyste przyjmowanie sakramentów86. Ma to
niezmiennà wartoÊç. Uczniowie zrozumiejà, czym jest cnota wiary: pe∏nym, osobi-
stym, dokonanym w wolnoÊci i mi∏oÊci, a wspomaganym ∏askà, przyj´ciem Boga, któ-
ry objawia si´ w Synu.

To przyj´cie nie jest jednak automatyczne. Jest to dar Boga. Trzeba o niego prosiç,
oczekiwaç go. Trzeba daç uczniowi czas na wzrastanie.

83. DoÊwiadczenie ˝ycia religijnego
˚ycie wiary przejawia si´ w religijnym dzia∏aniu. Nauczyciel pomaga uczniom otworzyç
si´ na Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego. Dokonuje si´ ono poprzez modlitw´ prywatnà i mo-
dlitw´ liturgicznà, która nie jest tylko jednym ze sposobów modlitwy, jest oficjalnà mo-
dlitwà KoÊcio∏a, który uobecnia w nas misterium Chrystusa. Szczególnie poprzez ofiar´
i sakrament Eucharystii, a tak˝e poprzez sakrament pojednania. Dzi´ki temu dzia∏aniu do-
Êwiadczenie religijne nie jest traktowane jako narzucone z zewnàtrz, lecz jako wolna i pe∏-
na mi∏oÊci odpowiedê Bogu, który nas pierwszy ukocha∏87. Cnota wiary i religia, tak za-
korzenione i doskonalone, uzyskujà warunki do wzrostu w okresie m∏odoÊci i póêniej.

84. ZnajomoÊç Boga i obowiàzków wzgl´dem w∏asnej osoby
Cz∏owiek jest zawsze obecny w prawdach wiary, stworzony na „obraz i podobieƒstwo
Bo˝e”, wyniesiony przez Boga do synowskiej godnoÊci, niewierny Bogu w grzechu pier-
worodnym, lecz odkupiony przez Chrystusa, mieszkanie Ducha Âwi´tego, cz∏onek Ko-
Êcio∏a, przeznaczony do ˝ycia wiecznego.

Uczniowie zauwa˝à, ˝e ludzie sà dalecy od tego idea∏u. Nauczyciel ma wys∏uchaç
pe∏nych pesymizmu Êwiadectw i wykazaç, ˝e wyst´pujà one równie˝ w Ewangelii88. Na-
st´pnie b´dzie si´ stara∏ przekonaç uczniów, ˝e lepiej poznaç pozytywnà stron´ osobo-
wej etyki chrzeÊcijaƒskiej ni˝ zagubiç si´ w analizie n´dzy ludzkiej. W praktyce: sza-
nowanie w∏asnej osoby i innych ludzi; rozwijanie inteligencji i innych darów duchowych,
szczególnie w pracy szkolnej; troska o w∏asne cia∏o i o zdrowie, tak˝e poprzez aktyw-
noÊç fizycznà i sportowà; zachowanie integralnoÊci seksualnej poprzez cnot´ czystoÊci,
jako ˝e energia seksualna jest równie˝ darem Bo˝ym, który przyczynia si´ do dosko-
nalenia osoby i spe∏nia opatrznoÊciowà funkcj´ dla ˝ycia spo∏eczeƒstwa i KoÊcio∏a89.
Tak wi´c stopniowo nauczyciel prowadzi uczniów ku wypracowaniu i urzeczywistnie-
niu w∏asnego planu wychowania integralnego.

85. Obowiàzki chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci
Mi∏oÊç chrzeÊcijaƒska to nie sentymentalizm ani te˝ uczucie zredukowane do humani-
taryzmu. Jest to nowa rzeczywistoÊç, która nale˝y do Êwiata wiary. Nauczyciel przypo-
mina, ̋ e Bo˝y plan powszechnego zbawienia jest zdominowany przez Bo˝à mi∏oÊç. Pan
Jezus przyszed∏ do nas, by ukazaç mi∏oÊç Ojca. Jego ofiara jest Êwiadectwem mi∏oÊci
do Swych przyjació∏. W wierze odnajduje swe miejsce nowe prawo Pana: „To jest mo-
je przykazanie: abyÊcie si´ wzajemnie mi∏owali tak, jak ja was umi∏owa∏em”90. W tym
„tak, jak” mieÊci si´ wzór i miara nowej chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci.

87 1 J 4, 10: „...nie my umi∏owaliÊmy Boga, ale On sam nas umi∏owa∏”.
88 Cf Mt 15,19 n.
89 Cf wymieniony dokument: Orientamenti educativi sull'amore umano. Elementi di educazione sessuale.
90 J 15, 12.
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86. ...wobec Êwiata
Uczniowie wska˝à na wielorakie trudnoÊci: gwa∏t w Êwiecie, nienawiÊç na tle rasowym,
codzienne przest´pstwa, egoizm m∏odych i starszych, którzy troszczà si´ jedynie o w∏a-
sne korzyÊci. Nauczyciel powinien zezwalaç na dyskusj´, ale ma podkreÊliç, ˝e chrze-
Êcijaƒskie prawo jest nowe, równie˝ w przeciwstawianiu si´ ka˝demu z∏u i egoizmowi.
Jest to prawo rewolucyjne. Nowa chrzeÊcijaƒska etyka mi∏oÊci powinna zostaç zrozu-
miana i wcielona w ˝ycie.

87. ...wobec rodziny, szko∏y, KoÊcio∏a
Tak wi´c w ma∏ym Êwiecie rodziny i szko∏y powinny zaistnieç: mi∏oÊç, szacunek, pos∏u-
szeƒstwo, wdzi´cznoÊç, uprzejmoÊç, dobroç, pomoc, us∏u˝noÊç, przyk∏ad. Wyelimino-
wanie uczuç egoizmu, przeciwstawiania si´, antypatii, zazdroÊci, nienawiÊci, zemsty. W
wielkim Êwiecie KoÊcio∏a: mi∏oÊç do wszystkich, bez ˝adnych wyjàtków z powodu od-
miennej wiary, narodowoÊci, rasy; modlitwa za wszystkich, by doszli do poznania Pa-
na; wspó∏praca w aposto∏owaniu i w podejmowanych inicjatywach, by ul˝yç ludzkim cier-
pieniom; dzia∏anie na rzecz nieszcz´Êliwych, chorych, ubogich, niepe∏nosprawnych,
opuszczonych. Wraz ze wzrostem koÊcielnej akcji charytatywnej m∏odzi decydujà si´ na
s∏u˝b´ KoÊcio∏owi, wybierajàc powo∏anie do ˝ycia kap∏aƒskiego lub konsekrowanego.

W okresie przygotowania do za∏o˝enia w∏asnej rodziny nale˝y: odrzuciç wszelkà pro-
fanacj´ mi∏oÊci mi´dzy m´˝czyznà i kobietà, odkryç jej nowy charakter i chrzeÊcijaƒ-
skà g∏´bi´; wzajemny szacunek i wstyd, w których si´ ona wyra˝a, szczerà czu∏oÊç, dzi´-
ki której si´ utrwala. Tak trzeba prze˝ywaç m∏odzieƒcze doÊwiadczenie mi∏oÊci, od
pierwszych przyjaêni, poprzez okres narzeczeƒstwa, a˝ do chwili, gdy mi∏oÊç zostanie
uÊwi´cona w sakramencie ma∏˝eƒstwa na ca∏e ˝ycie.

88. Podstawy chrzeÊcijaƒskiej etyki spo∏ecznej
ChrzeÊcijaƒska etyka spo∏eczna zawsze znajduje swe oparcie w wierze. Mo˝e ona rzu-
ciç Êwiat∏o tak˝e na te dyscypliny, które sà z nià zwiàzane, takie jak prawo, ekonomia,
polityka, a które mieszczà si´ w kr´gu poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ ludzkich91. Jest to ob-
szar otwarty na interesujàce badania interdyscyplinarne. Lecz trzeba tu stwierdziç, ˝e
Bóg stworzy∏ Êwiat, by s∏u˝y∏ cz∏owiekowi92. JeÊli w stosunkach spo∏ecznych istnieje
gwa∏t i niesprawiedliwoÊç, pochodzi to od cz∏owieka, który nie post´puje zgodnie z wo-
là Bo˝à. Jest to diagnoza postawiona przez Jezusa Chrystusa93. Chrystus, dajàc cz∏owie-
kowi zbawienie, zbawia równie˝ dzie∏a ludzkie. Z odnowionego serca rodzi si´ nowy
Êwiat. Mi∏oÊç, sprawiedliwoÊç, wolnoÊç, pokój sà cechami charakteryzujàcymi chrze-
Êcijaƒski porzàdek nowej ludzkoÊci94.

89. ...jej elementy
Na tych podstawach opiera nauczyciel poznanie przez uczniów elementów chrzeÊcijaƒ-
skiej etyki spo∏ecznej. Osoba ludzka — dynamiczne centrum porzàdku spo∏ecznego.
SprawiedliwoÊç — oddaç ka˝demu to, co mu si´ s∏usznie nale˝y. UczciwoÊç: warunek
ka˝dego odniesienia cz∏owieka. WolnoÊç: podstawowe prawo osoby i spo∏eczeƒstwa.

91 Cf Gaudium et spes, 63-66 i odpowiednie zastosowania.
92 Cf Rdz 1, 27 n.
93 Cf... Mt 15, 19 n.
94 Cf Gaudium et spes, 93
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Pokój na Êwiecie: uporzàdkowanie i poczucie sprawiedliwoÊci, do której wszyscy lu-
dzie, dzieci Boga, majà prawo. Dobrobyt narodu i narodów: dobra ziemskie, dar Boga,
nie sà przywilejem niektórych ludów czy osób, ze szkodà dla innych. Ubóstwo i g∏ód
wyciskajà swe pi´tno na ÊwiadomoÊci ludzi i wo∏ajà o sprawiedliwoÊç przed Bogiem.

90. ...jej zasi´g
Jest to nauczanie o du˝ym zasi´gu. Uczniowie ubogacà si´ tymi za∏o˝eniami i warto-
Êciami, które pomogà uczyniç lepszà ich prac´ w s∏u˝bie dla spo∏eczeƒstwa. KoÊció∏ jest
z nimi i pomaga im swym spo∏ecznym nauczaniem, które powinno byç wype∏niane przez
wierzàcych silnych i otwartych95.

91. Âwiat∏o i ciemnoÊci w Êwiecie
Przedstawione za∏o˝enia mog∏yby sprawiç wra˝enie zbyt optymistycznych. Z punktu wi-
dzenia pedagogiki jest jednak s∏uszne, aby chrzeÊcijaƒskie or´dzie by∏o przekazywane
jako „radosna nowina”96. Jednak rzeczywistoÊç objawienia, rzeczywistoÊç historyczna
i codzienne doÊwiadczenia wymagajà, by uczniowie mieli ÊwiadomoÊç z∏a dzia∏ajàce-
go w Êwiecie i w cz∏owieku. Pan mówi∏ o „imperium ciemnoÊci”97. Oddaleni od Bo-
ga, sprzeciwiajàcy si´ ewangelicznemu or´dziu ludzie nadal wype∏niajà Êwiat wojna-
mi, gwa∏tem, niesprawiedliwoÊcià, przest´pstwami.

92. Z∏o
Nauczyciel zach´ca uczniów do badania ich w∏asnej ÊwiadomoÊci. Kto naprawd´ mo-
˝e stwierdziç, ˝e jest bez winy98? Tak poznajà oni znaczenie grzechu, tego wielkiego
grzechu ludzkoÊci i grzechu osobistego, który ka˝dy w sobie samym odkrywa. Grzechu,
który jest oddaleniem od Boga, odrzuceniem or´dzia Chrystusa, przekroczeniem Jego
prawa mi∏oÊci, zdradà przyj´tej prawdy, nadu˝yciem daru wolnoÊci, obrazà innych
dzieci Bo˝ych, odejÊciem od KoÊcio∏a, którego jesteÊmy cz∏onkami.

93. Pojednanie
Ale nie wszystko jest stracone. Nauczyciel, w Êwietle wiary, otwiera przed uczniami ko-
jàcà wizj´ rzeczywistoÊci. Na poziomie uniwersalnym or´dzie ewangeliczne nadal „ob-
umiera”, jak „nasienie” w glebie Êwiata, by zakwitnàç i wydaç owoc w odpowiedniej
porze99. W wymiarze osobistym Pan czeka na nas w sakramencie pojednania, który nie
jest prostà pobo˝nà praktykà, lecz osobistym spotkaniem z Nim poprzez Jego zast´p-
c´. Potem podejmuje si´ drog´ z nowà si∏à i radoÊcià.

94. Wyzwolenie
W ca∏oÊci nauczanie to zach´ca uczniów, by spojrzeli na chrzeÊcijaƒstwo w nowszy i doj-
rzalszy sposób. Pan naprawd´ zaprasza ich do walki bez koƒca: do przeciwstawiania si´

95 Zapoznaç uczniów przynajmniej z niektórymi wa˝nymi dokumentami spo∏ecznymi KoÊcio∏a.
96 ¸k 2, 10: „Oto zwiastuj´ wam radoÊç wielkà...”.
97 ¸k 22, 53: „...lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemnoÊci”; mo˝na tu wymieniç ró˝ne nadu˝ycia,

niesprawiedliwoÊci, zamachy na wolnoÊç innych, ogromny ci´˝ar n´dzy prowadzàcej do Êmierci, choroby i opuszczenie,
skandaliczne zró˝nicowanie mi´dzy bogatymi i ubogimi, brak równoÊci i poczucia solidarnoÊci w wymianie mi´dzynarodowej
(cf Kongregacja Doktryny Wiary, Wybrane aspekty „teologii wyzwolenia”, Wprowadzenie i I).

98 J 8, 7: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nià kamieƒ...”.
99 Cf ¸k 8, 4-15.



Kongregacja do spraw edukacji katolickiej 351

z∏u, do nabrania odwagi w zwalczaniu go z Jego pomocà. Chodzi o ˝ywe i mocne
chrzeÊcijaƒstwo, tak w wymiarze historii, jak i ka˝dej osoby100.

ChrzeÊcijanin jest g∏ównie i przede wszystkim powo∏any do dzia∏ania dla wyzwo-
lenia z niewoli grzechu, a w konsekwencji do wyzwolenia z rozlicznych typów uzale˝-
nieƒ kulturalnych, ekonomicznych, spo∏ecznych i politycznych, które jednak wszystkie
majà swój poczàtek w grzechu i stanowià liczne przeszkody w tym, aby ludzie ̋ yli god-
nie101.

95. ZnajomoÊç Boga a doskona∏oÊç chrzeÊcijaƒska
Temat doskona∏oÊci nale˝y do ca∏oÊciowego przedstawienia or´dzia i powo∏ania chrze-
Êcijaƒskiego. Milczenie na ten temat by∏oby niewiernoÊcià wobec Jezusa, który ukaza∏
doskona∏oÊç bez ograniczeƒ102; niewiernoÊcià wobec KoÊcio∏a, który wszystkich zach´-
ca do doskona∏oÊci103; niewiernoÊcià wobec m∏odzie˝y, która ma prawo wiedzieç, cze-
go Pan i KoÊció∏ od niej oczekujà. Tak wi´c nauczyciel powinien przypomnieç wierzà-
cym uczniom, ˝e przez chrzest zostali oni w∏àczeni we wspólnot´ KoÊcio∏a.

W konsekwencji sà oni wezwani do chrzeÊcijaƒskiej doskona∏oÊci, daru Jezusa po-
przez Ducha Âwi´tego, z którym powinni wspó∏pracowaç. Ta doskona∏oÊç ma byç
widoczna w historii, ma rzutowaç w wymiarze misyjnym na teraêniejszoÊç i przy-
sz∏oÊç.

Po przezwyci´˝eniu obawy, ˝e zbyt wiele trzeba dokonaç, uczniowie poznajà, ˝e do-
skona∏oÊç le˝y w zasi´gu r´ki. Po prostu powinni dobrze prze˝ywaç swe uczniowskie
i studenckie ˝ycie104. Wype∏niaç jak najlepiej obowiàzki zwiàzane z naukà, pracà, apo-
stolstwem. DoÊwiadczyç cnót chrzeÊcijaƒskich, poznanych wczeÊniej teoretycznie.
Szczególnie cnoty mi∏osierdzia; prze˝ywaç je w klasie, w rodzinie, wÊród przyjació∏. Z
odwagà znosiç trudnoÊci. Pomagaç tym, którzy tego potrzebujà. Dawaç dobry przyk∏ad.
Rozmawiaç z Panem Jezusem w czasie modlitwy. Przyjmowaç Go w Eucharystii. Szu-
kaç w Jego or´dziu i w Jego przyk∏adzie inspiracji dla codziennego ˝ycia. Uczniowie
nie stwierdzà, ˝e jest to nierealne.

By∏oby idea∏em, gdyby ka˝dy, dla kszta∏towania swego wn´trza, podda∏ si´ kierow-
nictwu duchowemu. Ono naprawd´ prowadzi do lepszego przyjmowania nauczania
religii w szkole, a równoczeÊnie powoduje jego dope∏nienie.

5. Nauczyciel religii

96. Jego przygotowanie i dzia∏alnoÊç wychowawcza
Owoce ca∏oÊciowego nauczania wiary i etyki chrzeÊcijaƒskiej zale˝à w du˝ym stopniu
od nauczyciela religii. Od tego, kim on jest i co robi.

Jest on osobà o znaczeniu kluczowym, g∏ównym czynnikiem w realizacji procesu wy-
chowawczego. WartoÊç nauczania wià˝e si´ z jego Êwiadectwem ˝ycia, które dzia∏a na
uczniów w równy sposób, jak samo nauczanie. Tak wi´c powinien on byç osobà boga-

100 Cf Ef 6, 10-17, pe∏ne energii wezwania Êw. Paw∏a.
101 Cf Kongregacja Doktryny Wiary, Wybrane aspekty „teologii wyzwolenia”, 6 sierpnia 1984, Wprowadzenie.
102 Mt 5, 48: „Bàdêcie wi´c wy doskonali, jak doskona∏y jest Ojciec wasz niebieski”.
103 Lumen gentium, 42: „Wszyscy wi´c chrzeÊcijanie zach´cani sà i zobowiàzani do osiàgania Êwi´toÊci i doskona∏oÊci

w∏asnego stanu”.
104 Ib., 39: „Ta zaÊ Êwi´toÊç KoÊcio∏a... rozmaicie wyra˝a si´ u poszczególnych ludzi, którzy we w∏aÊciwym sobie stanie

˝ycia dà˝à do doskona∏oÊci mi∏oÊci”.
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tà w dary naturalne i w dary ∏aski, zdolnà do ukazywania ich w swoim ˝yciu, odpowied-
nio przygotowanà do nauczania, ubogaconà rozleg∏à wiedzà kulturalnà i zawodowà, pe-
dagogicznà i dydaktycznà, otwartà na dialog.

Poczàtkowo uczniowie szczególnie zwracajà uwag´ na cechy charakteru nauczycie-
la. Nauczyciel wiary, na wzór Chrystusa, powinien byç równie˝ nauczycielem dobrych
cech ludzkich. Nie tylko kultura, ale równie˝ wra˝liwoÊç, takt, wyrozumia∏oÊç, pokój
ducha, równowaga w sàdach, cierpliwoÊç w s∏uchaniu, spokój w odpowiedziach, zdol-
noÊç do szczerej rozmowy. Nauczycielowi, który ma odpowiednie spojrzenie na chrze-
Êcijaƒski Êwiat i ˝yje tà wizjà, ∏atwiej b´dzie ukierunkowaç uczniów ku tej wizji i za-
ch´ciç ich do odpowiedniego dzia∏ania.

97. ...przygotowanie
Równie˝ w tym rodzaju nauczania improwizacja jest szkodliwa. Trzeba uczyniç wszyst-
ko, co mo˝liwe, aby Szko∏a Katolicka mia∏a nauczycieli przygotowanych do pe∏nienia
swego powo∏ania. Ich formacja jest jednym z najwa˝niejszych wymagaƒ. Szczególnie
sta∏e w∏àczanie osób Êwieckich do szko∏y zobowiàzuje do zapewnienia im ciàg∏ego roz-
woju w poznawaniu tajemnicy Chrystusa i KoÊcio∏a, a który kap∏ani i osoby konsekro-
wane uzyskujà dzi´ki odr´bnemu cyklowi formacji. Trzeba równie˝ patrzeç w przy-
sz∏oÊç, tworzàc oÊrodki formacji nauczycieli. Jest to „inwestowanie”, które przyniesie
dobre owoce. Ze swej strony uniwersytety i fakultety zwiàzane z KoÊcio∏em powinny
z wielkà troskà podjàç si´ przygotowania konkretnych kursów formacyjnych, aby przy-
szli nauczyciele mogli rozwijaç swe dzie∏o w sposób tak kompetentny i odpowiedni, jak
ono tego wymaga105.

Cz´Êç piàta

OGÓLNA SYNTEZA:

RELIGIJNY WYMIAR PROCESU WYCHOWAWCZEGO

1. Poj´cie chrzeÊcijaƒskiego procesu wychowawczego

98. ChrzeÊcijaƒski proces wychowawczy
Deklaracja soborowa k∏adzie nacisk na dynamiczny aspekt integralnego wychowania
osobowego106. Jednak˝e w poj´ciu chrzeÊcijaƒskim ten osobowy rozwój nie jest wystar-
czajàcy. RzeczywiÊcie, wychowanie „nie zdà˝a tylko do pe∏nego rozwoju osoby ludz-
kiej, dopiero co opisanego, lecz ma na wzgl´dzie przede wszystkim to, aby ochrzcze-
ni, wprowadzani stopniowo w tajemnic´ zbawienia, stawali si´ z ka˝dym dniem coraz

105 Wybrane aspekty zosta∏y naÊwietlone we wspomnianych ju˝ dokumentach: La Scuola Cattolica (Szko∏a Katolicka),
78-80; Il laico cattolico testimone delia fede nella scuola (Katolik Êwiecki Êwiadkiem wiary w szkole), szczególnie 56-59,
z wartoÊciowymi wskazówkami nie tylko dla nauczycieli Êwieckich.

106 Gravissimum educationis, 1: „Nale˝y... dopomagaç dzieciom i m∏odzie˝y do harmonijnego rozwijania wrodzonych
w∏aÊciwoÊci fizycznych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmys∏u
odpowiedzialnoÊci...”.
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bardziej Êwiadomi otrzymanego daru wiary...”107. Elementem charakterystycznym
Szko∏y Katolickiej jest te˝ pomoc uczniom w tym, „aby w rozwijaniu w∏asnej osobo-
woÊci wzrastali równie˝ jako nowe stworzenie, którym stali si´ przez chrzest...”108.
Trzeba wi´c ujmowaç wychowanie chrzeÊcijaƒskie jako ruch, post´p, dojrzewanie ku
doskona∏emu zakoƒczeniu, które przezwyci´˝a ka˝de ludzkie ograniczenie109. A wszyst-
ko to powinno nast´powaç razem, harmonijnie, w procesie wychowania osobowego. Nie
sà to wi´c dwie ró˝ne czy równoleg∏e drogi, lecz zgodnoÊç czynników wychowawczych,
po∏àczonych w zamierzeniach wychowawców i w duchu wolnoÊci wspó∏pracujàcych
w wychowaniu uczniów. Ju˝ Ewangelia mówi∏a o takim harmonijnym rozwoju w oso-
bie m∏odego Jezusa110.

99. ...zamierzony jako integralna promocja ucznia
Mo˝na wi´c scharakteryzowaç chrzeÊcijaƒski proces wychowawczy jako organicznà ca-
∏oÊç powiàzanych czynników, które s∏u˝y∏yby stopniowej ewolucji wszystkich zdolno-
Êci ucznia tak, by móg∏ on otrzymaç z pomocà ∏aski integralne wychowanie w ramach
chrzeÊcijaƒskiego wymiaru religijnego. Nie chodzi tu tylko o nazw´, lecz o rzeczywi-
sty proces wychowawczy. Odbywa si´ on dzi´ki wspólnej pracy wychowawców, nie tyl-
ko okazjonalnej, fragmentarycznej, nieskoordynowanej, której czasem towarzyszy nie-
zgodnoÊç opinii samych wychowawców, co z kolei powoduje powa˝ne zak∏ócenia
w rozwoju osobowoÊci uczniów.

2. Projekt wychowawczy

100. Cechy charakterystyczne projektu wychowawczego
Zadania Szko∏y Katolickiej sà doÊç rozleg∏e i szczególne: poza poszanowaniem ustaleƒ
konstytucyjnych i zwyczajowego prawa, poprzez konfrontacj´ z innymi metodami,
programami, strukturami itp., ma ona obowiàzek doprowadziç do zrealizowania swe-
go projektu wychowawczego, rozumianego jako ∏àcznik mi´dzy kulturà a or´dziem zba-
wienia; ma pomóc uczniowi w uobecnianiu tej rzeczywistoÊci nowego stworzenia; ma
doprowadziç go do wype∏niania zadaƒ w doros∏ym ˝yciu. Chodzi tu o pe∏ny projekt „od-
znaczajàcy si´” — by osiàgnàç podczas jego realizacji szczególne cele — wspó∏pracà
mi´dzy wieloma sk∏adowymi. Konkretnie mówiàc, projekt to punkt odniesienia, który:

— okreÊla to˝samoÊç szko∏y, wskazujàc wyraênie na wartoÊci ewangeliczne, na
których si´ ona opiera;

— wymienia cele realizowane na poziomie wychowawczym, dydaktycznym i kul-
turalnym;

— przedstawia treÊci — wartoÊci do przekazania;
— okreÊla organizacj´ i funkcjonowanie szko∏y;
— ustala pewne sta∏e sprawy, o których majà decydowaç zarzàdzajàcy szko∏à i uczà-

cy w niej; inne przeznaczone sà do rozwa˝enia wraz z rodzicami i uczniami, oraz
takie, których rozstrzyganie le˝y tylko w gestii rodziców i uczniów;

107 Ib.,2.
108 Ib.,8.
109 Cf Mt 5, 48.
110 ¸k 2, 40: „Dzieci´ zaÊ ros∏o i nabiera∏o mocy, nape∏niajàc si´ màdroÊcià, a ∏aska Bo˝a spoczywa∏a na Nim”. Ib., 2,

52: „Jezus zaÊ czyni∏ post´py w màdroÊci, w latach i w ∏asce u Boga i u ludzi”.
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— wskazuje na sposoby sprawdzania i oceniania.

101. Kryteria inspiracji
Dok∏adnemu rozwa˝eniu ma podlegaç szczególnie przedstawienie pewnych ogólnych
kryteriów, które powinny okreÊlaç i ujednolicaç ca∏y projekt, doprowadzajàc do harmo-
nii wybranych zagadnieƒ dydaktycznych, kulturalnych, spo∏ecznych, cywilnych i poli-
tycznych. Kryteria te to:

a) WiernoÊç Ewangelii g∏oszonej przez KoÊció∏. Dzia∏anie Szko∏y Katolickiej mie-
Êci si´ przecie˝ w ca∏oÊci misji ewangelizacyjnej KoÊcio∏a, aktywniej zaznaczajàc si´
w kontekÊcie konkretnego KoÊcio∏a lokalnego kraju, w którym dzia∏a, i w ˝yciu lokal-
nej wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej.

b) Dyscyplina w badaniach nad kulturà i ustalenie odpowiedniej bazy krytycznej
w odniesieniu do s∏usznej autonomii praw i metod badawczych poszczególnych dyscy-
plin, s∏u˝àcych ca∏oÊciowej formacji osoby.

c) Stopniowanie i dostosowywanie propozycji wychowawczych do ró˝nych sytuacji
poszczególnych osób i ca∏ych rodzin.

d) Wspó∏odpowiedzialnoÊç eklezjalna. Poniewa˝ szko∏a jest wspólnotà, oÊrodkiem
rozwoju odpowiedzialnym za doÊwiadczenia wychowawcze i kulturalne, projekt w od-
powiedniej formie, powinien powstaç w porozumieniu z lokalnà wspólnotà eklezjalnà.

Projekt wychowawczy ró˝ni si´ wi´c swà zawartoÊcià tak od wewn´trznego regu-
laminu, jak i od programu dydaktycznego czy od ogólnej prezentacji zamierzeƒ.

102. Projekt wychowawczy a proces wychowawczy
Projekt wychowawczy, oparty na doÊwiadczeniach i dostosowywany ka˝dego roku do
potrzeb, realizuje si´ poprzez proces wychowawczy; okreÊla on okresy lub wa˝ne chwi-
le: punkt wyjÊcia, etapy poÊrednie i cel koƒcowy. W okresie koƒcowym wychowawcy,
uczniowie i rodzice ocenià, czyjego za∏o˝enia by∏y przestrzegane. W przeciwnym wy-
padku nale˝y szukaç odpowiedzialnych za ten stan rzeczy i zastosowaç Êrodki zaradcze.
Najwa˝niejsze jest to, by ten sposób post´powania zosta∏ uznany przez wszystkich za
wspólne i wa˝ne zadanie.

Koniec ka˝dego roku jest pewnego rodzaju metà. Mo˝na powiedzieç, ˝e to czas eg-
zaminów i niewiele ma ju˝ wspólnego z chrzeÊcijaƒskà wizjà wychowania. Ale program
nauczania stanowi zaledwie cz´Êç wszystkiego. Zakoƒczenie nauki to czas przeprowa-
dzenia powa˝nego i rozwa˝nego bilansu, w jakim stopniu projekt wychowawczy zosta∏
wykonany, a w jakim nie. Najwa˝niejszà metà jest dojÊcie do koƒca szkolnej drogi. Ta
meta powinna odpowiadaç najwy˝szemu poziomowi osiàgni´temu przez uczniów w ich
ca∏oÊciowym wychowaniu ludzkim i chrzeÊcijaƒskim111.

103. Sprzyjajàce warunki Êrodowiska
Religijny wymiar Êrodowiska wzmacnia jakoÊç procesu wychowawczego, gdy ocenia
si´ pewne uwarunkowania zale˝ne od wychowawców i od uczniów.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e uczniowie nie sà widzami, ale stanowià dynamicznà cz´Êç Êro-
dowiska. Warunki b´dà korzystne, jeÊli wokó∏ projektu wychowawczego wytworzy si´
atmosfera uznania i ch´ç wspó∏pracy wszystkich. Kiedy wzajemne odniesienia utrzy-

111 Cf. Gravissimum educationis, 1-2.
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majà si´ na linii mi∏oÊci i wolnoÊci chrzeÊcijaƒskiej. Kiedy ka˝dy daje wobec innych
ewangeliczne Êwiadectwo o swych codziennych zwyci´stwach. Gdy w Êrodowisku
wytworzy si´ dà˝enie do osiàgania pod ka˝dym wzgl´dem wy˝szego poziomu tak
w rozwoju ludzkim, jak i chrzeÊcijaƒskim, poprzez proces wychowawczy. Gdy Êrodo-
wisko jest stale otwarte na rodzin´, w∏àczone we wspólnot´ KoÊcio∏a, otwarte na spo-
∏eczeƒstwo, na swój naród i inne narody. Te warunki znajdujà oparcie we wspólnej wie-
rze.

104. Warunki niekorzystne
Trzeba podjàç zdecydowane dzia∏anie, by przezwyci´˝yç patologi´ Êrodowiska. Jej
symptomy sà nast´pujàce: brak lub s∏aboÊç projektu wychowawczego, niewystarczajà-
ce przygotowanie osób odpowiedzialnych; zwracanie uwagi g∏ównie na osiàgni´cia
szkolne; ró˝nice psychologiczne mi´dzy wychowawcami a uczniami; antagonizm mi´-
dzy samymi wychowawcami; narzucona z zewnàtrz dyscyplina, bez odpowiedniej
wspó∏pracy uczniów; czysto formalne kontakty lub nawet napi´cia wobec rodzin nie-
zaanga˝owanych w projekt wychowawczy; niezbyt dobre Êwiadectwo z jednej lub dru-
giej strony; niewielka wspó∏praca poszczególnych osób w tworzeniu wspólnego dobra;
izolacja od wspólnoty KoÊcio∏a; brak zainteresowania i zamkni´cie na problemy Êrodo-
wiska czy nawet rutynowe nauczanie religii. JeÊli b´dzie si´ pojawiaç którykolwiek
z tych symptomów lub ich wi´ksza iloÊç, to religijny wymiar wychowania nie zostanie
w∏aÊciwie zrealizowany. Samo nauczanie religii b´dzie jakby pustym s∏owem w zm´-
czonym Êrodowisku, które nie potrafi daç prawdziwego Êwiadectwa i stworzyç auten-
tycznie chrzeÊcijaƒskiego klimatu. Trzeba wyst´powaç przeciw tym przejawom z∏a, pa-
mi´tajàc, ˝e Ewangelia wzywa do sta∏ego nawracania si´.

105. Decydujàcy wk∏ad ucznia
Du˝a cz´Êç dzia∏alnoÊci wychowawczej ma na celu zapewnienie wspó∏pracy ucznia, co
jest niezb´dne, bioràc pod uwag´, ˝e to on odgrywa g∏ównà rol´ w procesie wychowaw-
czym. A poniewa˝ osoba ludzka zosta∏a stworzona jako rozumna i wolna, nie mo˝na wy-
obraziç sobie prawdziwego wychowania bez decydujàcego wk∏adu samego podmiotu
wychowania, który dzia∏a i reaguje dzi´ki swej inteligencji, wolnoÊci, woli i skompli-
kowanej sferze emocjonalnej. W konsekwencji proces wychowawczy nie post´puje na-
przód, je˝eli uczeƒ nie podejmuje wspó∏dzia∏ania. DoÊwiadczeni wychowawcy znajà
przyczyny m∏odzieƒczych „blokad”. Sà to przyczyny natury psychologicznej, a nawet
teologicznej, powiàzane z grzechem pierworodnym.

106. ...i ró˝norodnoÊç jego dzia∏ania
Ró˝ne czynniki mogà przyczyniç si´ do stymulacji wspó∏pracy m∏odego cz∏owieka
w projekcie wychowawczym. Uczeƒ, który osiàgnà∏ ju˝ wystarczajàcy poziom intelek-
tualny, powinien zostaç zaproszony do wzi´cia udzia∏u w okreÊlaniu projektu, oczywi-
Êcie nie po to, by ustaliç jego cele, ale by wskazaç na jak najlepsze sposoby dzia∏ania.
Uczyniç odpowiedzialnym i okazaç zaufanie, prosiç o rad´ i pomoc dla wspólnego do-
bra jest tym czynnikiem, który pobudza do wdzi´cznoÊci i przyczynia si´ do przezwy-
ci´˝enia oboj´tnoÊci i inercji. Uczeƒ ch´tnie b´dzie si´ w∏àcza∏ w proces wychowaw-
czy, gdy zauwa˝y, ˝e projekt ma na celu jedynie jego osobowà dojrza∏oÊç.

Uczeƒ, nawet w bardzo m∏odym wieku, zdaje sobie spraw´ czy jest mi∏o traktowa-
ny w Êrodowisku. Pojawia si´ u niego ch´ç wspó∏pracy, gdy czuje, ˝e jest dobrze przyj-
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mowany, szanowany, kochany. Utwierdza si´ w nim to pragnienie, gdy Êrodowisko prze-
nikni´te jest ∏agodnà i przyjaznà atmosferà, a nauczyciele sà do jego dyspozycji i sta-
nowià ten rodzaj towarzystwa, w którym jest nam dobrze.

107. WartoÊci i motywy religijne w procesie wychowawczym
WartoÊci i motywy religijne, które majà swe szczególne êród∏o w szkolnym nauczaniu re-
ligii, odnoszà w procesie wychowawczym lepszy skutek w pozyskiwaniu ch´tnej i przy-
noszàcej zadowolenie wspó∏pracy uczniów. Nie mo˝na jednak lekcewa˝yç faktu, ̋ e war-
toÊci i motywy religijne pojawiajà si´ w czasie ka˝dego z kursów nauczania i w wielu in-
nych oÊrodkach wychowujàcej wspólnoty. Nauczyciel-wychowawca popiera poznanie
i przyj´cie wartoÊci religijnych, opierajàc je na sta∏ym odniesieniu do Absolutu. Do-
Êwiadczenie wychowawcze nauczyciela pomaga uczniom w tym, aby prawdy religijne,
które poznajà i przyjmujà, równie˝ pokochali. Przyj´ta w mi∏oÊci prawda, która ma war-
toÊç sama w sobie, staje si´ wartoÊcià równie˝ dla ucznia. Chrystologiczne ukierunkowa-
nie nauczania religii ma t´ zalet´, ̋ e u∏atwia m∏odym mi∏oÊç, ogniskujàcà si´ w osobie Je-
zusa. Oni mogà kochaç osob´, z trudem kochajà formu∏y. Mi∏oÊç ku Chrystusowi prze-
nosi si´ tak˝e na Jego or´dzie, które staje si´ wartoÊcià, gdy jest kochane.

Nauczyciel-wychowawca wie, ˝e powinien pójÊç jeszcze krok naprzód. WartoÊç po-
winna popychaç do dzia∏ania, powinna staç si´ powodem dzia∏ania. Od prawdy docho-
dzi si´ do ˝ycia poprzez ponadnaturalny dynamizm ∏aski, która oÊwieca i kieruje ku wie-
rze, mi∏oÊci, dzia∏aniu zgodnemu z wolà Boga, za poÊrednictwem Pana Jezusa, w Du-
chu Âwi´tym. ChrzeÊcijaƒski proces wychowawczy rozwija si´ w ciàg∏ym wspó∏dzia-
∏aniu doÊwiadczonych wychowawców, wolnej wspó∏pracy uczniów, pomocy ∏aski.

108. Szko∏a katolicka a pluralizm szkolny
Bioràc pod uwag´ sytuacj´, która powsta∏a w wielu cz´Êciach Êwiata — Szko∏a Kato-
licka przyjmuje coraz wi´cej uczniów o odmiennej wierze i ideologii — trzeba ustaliç
odpowiednie dzia∏ania s∏u˝àce powiàzaniu poziomu nauczania z rozwojem religijnym.
Musimy przejÊç przez ten okres, a jest to szczególne zadanie dla wszystkich pracowni-
ków chrzeÊcijaƒskich, w∏àczonych w instytucje wychowawcze.

W takich sytuacjach nie zawsze b´dzie ∏atwe czy mo˝liwe pójÊç naprzód z wyk∏a-
dem ewangelicznym, wtedy trzeba b´dzie zajàç si´ pre-ewangelizacjà, to znaczy otwar-
ciem na religijny wymiar ˝ycia. W tym mieÊci si´ indywidualizacja i pog∏´bienie takich
elementów, które pomogà odpowiedzieç na pytanie: jak post´powaç i co jest specyfi-
kà procesu formacyjnego.

Przekazywanie kultury musi byç nastawione g∏ównie na osiàgni´cie w∏asnych celów
i na wzmocnienie tych wszystkich wymiarów, które budujà cz∏owieka, a szczególnie wy-
miaru religijnego, a tak˝e na wyraêne ukazanie wymagaƒ etycznych.

By tworzyç jednoÊç w pluralizmie, trzeba pos∏ugiwaç si´ màdrym rozró˝nieniem
mi´dzy tym, co jest podstawowe, a co dodatkowe.

S∏usznoÊç jak i co pozwoli na ca∏oÊciowy rozwój osoby w procesie wychowawczym,
a ten rozwój b´dzie mo˝na definiowaç jako prawdziwà pre-ewangelizacj´. B´dzie to te-
ren, na którym mo˝na „budowaç”.

109. Szko∏a Katolicka oÊrodkiem ˝ycia
Gdy mowa o procesie wychowawczym analizuje si´ zazwyczaj ró˝ne elementy. W ˝y-
ciu nie post´puje si´ w ten sam sposób. Szko∏a Katolicka jest oÊrodkiem ˝ycia. A ˝y-
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cie jest syntezà. W tym centrum ˝ycia proces wychowawczy stale si´ rozwija, poprzez
przemiennoÊç dzia∏aƒ i reakcji, zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym.
Jest to cecha charakterystyczna Szko∏y Katolickiej, która nie znajduje odniesienia w in-
nych szko∏ach, nie opierajàcych si´ na chrzeÊcijaƒskich zasadach wychowawczych.

110. Odniesienia osobowe mi´dzy wychowawcami a uczniami
W odniesieniach mi´dzyosobowych wychowawcy kochajà powierzonych im uczniów
i okazujà im swojà mi∏oÊç, a równoczeÊnie wykorzystujà okazje, by prowadziç ich po
linii w∏aÊciwej dla projektu wychowawczego. S∏owa, Êwiadectwo, zach´ta, pomoc, ra-
da, przyjacielska uwaga: wszystko si´ liczy dla procesu wychowawczego, rozumiane-
go zawsze w ca∏oÊciowym powiàzaniu nauczania szkolnego, post´powania moralnego,
wymiaru religijnego.

Uczniowie, gdy czujà si´ kochani, sami nauczà si´ kochaç swych wychowawców.
Poprzez pytania, powierzone tajemnice, uwagi krytyczne s∏u˝àce polepszeniu pracy
w klasie i ˝ycia Êrodowiska, ubogacajà doÊwiadczenie wychowawców i umacniajà za-
pa∏ we wspólnym realizowaniu procesu wychowawczego.

111. Wzajemna modlitwa
W Szkole Katolickiej stale dà˝y si´ do wertykalnej wymiany, w której wymiar religij-
ny wychowania wyra˝a si´ z ca∏à swà si∏à. Ka˝dy uczeƒ ma swoje w∏asne ˝ycie, w Êro-
dowisku rodzinnym czy spo∏ecznym nie zawsze przyjaznym, z niepokojami w∏aÊciwy-
mi wiekowi dzieci´cemu i okresowi dorastania, z problemami i troskami m∏odego cz∏o-
wieka dochodzàcego do dojrza∏oÊci. Za ka˝dego z nich modlà si´ wychowawcy, by ∏a-
ska przebywania w Szkole Katolickiej ogarn´∏a ca∏à osob´, by pomog∏a jej w chrzeÊci-
jaƒskim istnieniu.

Ze swej strony uczniowie uczà si´ modliç za wychowawców; w miar´ dorastania po-
znajà ich trudnoÊci i cierpienia. Modlà si´, by charyzmat wychowawców si´ umacnia∏,
by ich praca by∏a nagradzana powodzeniem i by ich ˝ycie, pe∏ne poÊwi´ceƒ, by∏o pod-
trzymywane przez ∏ask´.

112. Pe∏na realizacja projektu wychowawczego
W ten sposób utrwala si´ ludzka i boska wymiana, przep∏yw mi∏oÊci i ∏aski, który od-
ciska pi´tno autentyzmu na Szkole Katolickiej. Mijajà lata. Rok po roku uczeƒ radoÊnie
doÊwiadcza swego wzrostu, nie tylko w sensie fizycznym, lecz równie˝ intelektualnym
i duchowym, a˝ do dojrza∏oÊci swej chrzeÊcijaƒskiej osobowoÊci. Obserwujàc za∏o˝e-
nia wychowawcze, którymi jest obj´ty, dostrze˝e, ˝e przy jego wspó∏pracy sta∏y si´ one
rzeczywistoÊcià. Gdy spojrzy w przysz∏oÊç, dostrze˝e, ˝e jest bardziej wolny i przygo-
towany do stawienia czo∏a nowym, bliskim planom ˝yciowym.

WNIOSEK

113. Ocena
Przedstawiajàc Dostojnym Biskupom miejscowym i Czcigodnym Prze∏o˝onym Insty-
tutów zakonnych m´skich i ˝eƒskich zajmujàcych si´ kszta∏ceniem m∏odzie˝y powy˝-
sze za∏o˝enia do rozwa˝enia przez wychowawców i nauczycieli Szkó∏ Katolickich,
Kongregacja pragnie umocniç w nich przekonanie o tym, ˝e prowadzone przez nich wa˝-
ne dzie∏o s∏u˝y m∏odym i KoÊcio∏owi.
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114. Podzi´kowanie
Do wszystkich odpowiedzialnych Kongregacja kieruje wyrazy wdzi´cznoÊç za wyko-
nanà uprzednio i pozostajàcà do wykonania prac´, pomimo ró˝nego rodzaju trudnoÊci:
politycznych, ekonomicznych, organizacyjnych. Wielu z nich wype∏nia swà misj´
z ogromnym poÊwi´ceniem. KoÊció∏ docenia prac´ tych wszystkich, którzy poÊwi´ca-
jà swe ˝ycie tak fundamentalnemu dzie∏u wychowania i nauczania w Szkole Katolic-
kiej. KoÊció∏ ufa, ˝e wielu innych, z Bo˝à pomocà, otrzyma ten sam charyzmat i wspa-
nia∏omyÊlnie odpowie na wezwanie do dzielenia tego samego pos∏annictwa.

115. Zaproszenie
Kongregacja pragnie do∏àczyç serdecznà zach´t´ do badaƒ, studiów, doÊwiadczeƒ
w tym wszystkim, co dotyczy religijnego wymiaru wychowania w Szkole Katolickiej.
Wiele w tej dziedzinie dokonano. Z ró˝nych stron nadchodzà proÊby, by zrobiç wi´cej.
Uwa˝amy, ˝e b´dzie to mo˝liwe we wszystkich tych szko∏ach, które cieszà si´ odpo-
wiednià swobodà, zapewnionà przez zarzàdzenia paƒstwowe. Taka sytuacja nie istnie-
je w paƒstwach, w których wprawdzie nie niszczy si´ funkcji dydaktycznej szko∏y, ale
przeciwstawia si´ wychowaniu religijnemu. W tych wypadkach szczególnie wa˝ne jest
doÊwiadczenie lokalne. Wymiar religijny b´dzie wyraênie ustalony, wed∏ug mo˝liwo-
Êci, w samej szkole lub poza nià. Nie brak rodzin czy te˝ uczniów odmiennego wyzna-
nia czy religii, którzy opowiadajà si´ za Szko∏à Katolickà, doceniajàc jej mo˝liwoÊci dy-
daktyczne, wyp∏ywajàce z religijnego wymiaru wychowania. Wychowawcy lepiej b´-
dà umieli odpowiedzieç na ich oczekiwania, majàc na uwadze to, ˝e na drodze dialogu
mo˝na zawsze budowaç nadziej´ w Êwiecie o pluralistycznej kulturze.

Rzym, 7 kwietnia 1988 roku, w dzieƒ Êw. Jana Chrzciciela de la Salle, G∏ównego Pa-
trona wychowawców dzieci i m∏odzie˝y.
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