
Âwiecki katolik Êwiadkiem wiary w szkole

Wst´p

1. Aktualne znaczenie Êwieckiego katolika w szkole
Katolicy Êwieccy, m´˝czyêni i kobiety, którzy poÊwi´cajà si´ pracy w szkole podsta-
wowej i Êredniej, zyskujà w ciàgu ostatnich lat coraz wi´kszy autorytet1. Dotyczy to za-
równo szko∏y w ogóle, jak i Szko∏y Katolickiej w szczególnoÊci. Od Êwieckich katoli-
ków przede wszystkim, a równie˝ od innych Êwieckich wierzàcych, lub nie, zale˝y czy
szko∏a katolicka mo˝e spe∏niç swoje cele i zamiary2. Funkcja i odpowiedzialnoÊç
wszystkich katolików Êwieckich, którzy pracujà w szkole, wype∏niajà ró˝ne zadania wy-
chowawcze — (nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji czy innych dzia-
∏ów) — zosta∏y uznane przez KoÊció∏ na Soborze Watykaƒskim II, zw∏aszcza zaÊ w De-
klaracji o Wychowaniu ChrzeÊcijaƒskim. Dokument ten sk∏ania nas z kolei do dalszych
refleksji nad jego treÊcià. Nie oznacza to jednak, byÊmy nie doceniali, czy nie podziwia-
li, wielkich osiàgni´ç, które sà udzia∏em chrzeÊcijan innych KoÊcio∏ów i niechrzeÊcijan
w tej dziedzinie.

2. Racje teologiczne
G∏ówny tytu∏ tego znaczenia, jakie zdoby∏ sobie laikat katolicki, a KoÊció∏ uznaje za po-
zytywny i ubogacajàcy, nale˝y do porzàdku teologicznego. Prawdziwe miejsce dla la-
ikatu poÊród Ludu Bo˝ego, coraz doskonalej uwidocznione w ostatnim wieku, zosta∏o
w koƒcu okreÊlone g∏ównie w dwóch dokumentach Soboru Watykaƒskiego II. Sà to:
Konstytucja Dogmatyczna o KoÊciele i Dekret o Apostolstwie Âwieckich. Ukazujà one
ca∏à g∏´bi´ bogactwa i szczególny charakter powo∏ania Êwieckich.

3. Inne racje
Sytuacja spo∏eczna, ekonomiczna i polityczna ostatnich czasów wp∏yn´∏a niewàtpliwie
na tego rodzaju pog∏´bienie teologiczne. Poziom kulturalny, ÊciÊle zwiàzany z post´pem
naukowym i technicznym, podnosi si´ stopniowo i w konsekwencji wymaga lepszego
przygotowania do spe∏niania ka˝dego zawodu. Dochodzi do tego coraz szersza Êwiado-
moÊç praw cz∏owieka do pe∏nego wykszta∏cenia, to znaczy takiego, które odpowiada
wszystkim wymogom osoby ludzkiej. Te dwa rodzaje niewàtpliwego post´pu ludzko-
Êci wymaga∏y i po cz´Êci osiàgn´∏y szeroki rozwój szkolnictwa na ca∏ym Êwiecie oraz
nadzwyczajny wzrost liczby pracowników wykwalifikowanych, którzy mu si´ poÊwi´-
cajà i w konsekwencji Êwieckich katolików, którzy w nim pracujà.

1 Sobór Watykaƒski II. Konstytucja Lumen gentium, nr 31: Pod nazwà Êwieckich rozumie si´ tutaj wszystkich wiernych
chrzeÊcijan nie b´dàcych cz∏onkami stanu kap∏aƒskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w KoÊciele.

2 Por. Sobór Watykaƒski II. Deklaracja Gravissimum educationis, nr 8
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JednoczeÊnie mo˝na zauwa˝yç zmniejszanie si´ w ostatnich latach liczby ksi´˝y, za-
konników i zakonnic oddajàcych si´ nauczaniu, a to z powodu spadku powo∏aƒ, koniecz-
noÊci zaj´cia si´ innymi pracami apostolskimi, a czasem te˝ z powodu b∏´dnego kryte-
rium wedle którego szko∏a nie jest w∏aÊciwym miejscem dla duszpasterstwa KoÊcio∏a3.
Mimo pe∏nej zas∏ug pracy — jakà w dziedzinie nauczania tradycyjnie podejmujà licz-
ne rodziny zakonne — pracy wysoko cenionej przez KoÊció∏, nie mo˝e on nie ubole-
waç z powodu zmniejszania si´ personelu, jaki dotknà∏ szko∏´ katolickà, zw∏aszcza
w niektórych krajach. KoÊció∏ bowiem uwa˝a, ˝e obecnoÊç osób zakonnych i katolików
Êwieckich jest konieczna dla pe∏nego wychowania dzieci i m∏odzie˝y.

4. Zach´ta do refleksji
Wszystkie te fakty sk∏aniajà Kongregacj´, by widzieç w tym swoisty „znak czasu” dla
szko∏y i zach´t´ do szczególnego zastanowienia si´ nad katolikiem Êwieckim jako
Êwiadkiem wiary w uprzywilejowanym Êrodowisku formacji cz∏owieka. Po uwa˝nym,
choç z pewnoÊcià nie wyczerpujàcym, przestudiowaniu tak donios∏ego tematu, Âwi´ta
Kongregacja pragnie przedstawiç szereg uwag uzupe∏niajàcych do dokumentu: Szko∏a
Katolicka. Wk∏ad taki pomo˝e wszystkim zainteresowanym tym problemem do dalszego
rozwoju i pog∏´bienia.

I. TO˚SAMOÂå ÂWIECKIEGO KATOLIKA W SZKOLE

1. KoniecznoÊç poznania tej to˝samoÊci
W pierwszym rz´dzie jest rzeczà koniecznà podj´cie próby zdefiniowania to˝samoÊci
Êwieckiego katolika w szkole. Sposób bycia Êwiadkiem wiary zale˝y od szczególnej je-
go to˝samoÊci w KoÊciele i w∏asnym Êrodowisku pracy. Âwi´ta Kongregacja, próbujàc
przyczyniç si´ do sformu∏owania tej definicji, szczerze pragnie oddaç przys∏ug´ zarów-
no katolikowi Êwieckiemu, który pracujàc w szkole musi jasno rozeznawaç cechy wy-
ró˝niajàce w∏aÊciwe mu powo∏anie, jak i Ludowi Bo˝emu, który potrzebuje prawdzi-
wego obrazu Êwieckiego, b´dàcego jego cz´Êcià, aby przez swojà prac´ wype∏niç tak
wa˝ne dla KoÊcio∏a zadanie.

Âwiecki katolik w KoÊciele

1. GodnoÊç wspólna chrzeÊcijanom
Jak ka˝dy chrzeÊcijanin, Êwiecki katolik, który pracuje w szkole, jest cz∏onkiem Ludu
Bo˝ego i jako taki, zjednoczony z Chrystusem w chrzcie Êw., ma udzia∏ w godnoÊci pod-
stawowej i wspólnej wszystkim, którzy do niego nale˝à. GodnoÊç ta jest wspólna, wy-
nikajàca z ich odrodzenia si´ w Chrystusie, wspólna ∏aska synów, wspólne powo∏a-
nie do doskona∏oÊci, jedno zbawienie, jedna nadzieja i mi∏oÊç niepodzielna4. I choç
w KoÊciele niektórzy z woli Chrystusa ustanawiani sà nauczycielami, szafarzami ta-
jemnic i pasterzami innych, to jednak co si´ tyczy godnoÊci i wspólnej wszystkim
wiernym dzia∏alnoÊci oko∏o budowania Cia∏a Chrystusowego, prawdziwa równoÊç pa-
nuje wÊród wszystkich5.

3 Por. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego: Szko∏a katolicka, 19 marca 1977, nr, 18-22
4 Sobór Watykaƒski II, Konstytucja Lumen gentium, nr 32
5 Tam˝e, nr 33
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Jak ka˝dy chrzeÊcijanin, Êwiecki równie˝ zosta∏ uczyniony cz∏owiekiem kap∏aƒskie-
go, proroczego i królewskiego urz´du Chrystusowego6, jego apostolat jest uczestnic-
twem w samej zbawczej Misji KoÊcio∏a i do tego w∏aÊnie apostolstwa sam Pan prze-
znacza wszystkich7.

2. Specyficzne powo∏anie
Powo∏anie do osobistej Êwi´toÊci i apostolstwa, wspólne wszystkim wierzàcym, nabie-
ra pod wieloma wzgl´dami w∏aÊciwych sobie rysów, które przekszta∏cajà ˝ycie Êwiec-
kie w specyficzne, „godne podziwu” powo∏anie KoÊcio∏a. Zadaniem ludzi Êwieckich,
z tytu∏u w∏aÊciwego im powo∏ania, jest szukaç Królestwa Bo˝ego, zajmujàc si´ spra-
wami Êwieckimi i kierujàc nimi po myÊli Bo˝ej8. ˚yjà w Êwiecie poÊród ró˝nych rodza-
jów dzia∏alnoÊci i pracy zawodowej, nadto w zwyk∏ych warunkach ˝ycia rodzinnego
i spo∏ecznego. Tam ich Bóg powo∏uje, aby wykonujàc w∏aÊciwe sobie zadania, kiero-
wani duchem ewangelicznym, przyczyniali si´ do uÊwi´cania Êwiata, na kszta∏t zaczy-
nu, od wewnàtrz niejako i w ten sposób przyk∏adem zw∏aszcza swego ˝ycia promieniu-
jàc wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià, ukazywali innym Chrystusa9.

3. Oczyszczaç i porzàdkowaç Êwiat wed∏ug Ewangelii
ChrzeÊcijaƒskie odnowienie i o˝ywienie spraw doczesnych, które w sposób szczegól-
ny przynale˝y do Êwieckich, obejmuje zarówno uzdrowienie istniejàcych na Êwiecie
urzàdzeƒ i warunków, jeÊli one gdzieÊ sk∏aniajà do grzechu10, jak te˝ podniesienie tych
rzeczywistoÊci do ich mo˝liwie najwi´kszego zharmonizowania z Ewangelià, aby Êwiat
przepojony zosta∏ duchem Chrystusowym i w sprawiedliwoÊci, mi∏oÊci i pokoju tym
skuteczniej cel swój osiàga∏11. Dzi´ki zatem swej kompetencji w umiej´tnoÊciach
Êwieckich i przez swà dzia∏alnoÊç uwznioÊlonà wewn´trznie ∏askà Chrystusowà, win-
ni oni wydatnie przyczyniaç si´ do tego, aby dobra stworzone doskonalone by∏y dzi´-
ki ludzkiej pracy, technice i cywilizacji spo∏ecznej, zgodnie z przeznaczeniem, jakie im
wyznaczy∏ Stwórca i z oÊwieceniem, jakie przynios∏o s∏owo Jego dla powszechnego po-
˝ytku wszystkich bez wyjàtku ludzi, aby by∏y mi´dzy nich bardziej odpowiednio roz-
dzielane12.

4. ObecnoÊç KoÊcio∏a w szczególnych sytuacjach
Ewangelizacja Êwiata pociàga cz´sto za sobà takà ró˝norodnoÊç i z∏o˝onoÊç sytuacji, ˝e
jedynie Êwieccy mogà byç skutecznymi Êwiadkami Ewangelii w wielu przypadkach
i wobec wielu ludzi. Z tej racji szczególnie powo∏ani sà do tego, aby czyniç obecnym
i aktywnym KoÊció∏ w takich miejscach i takich okolicznoÊciach, gdzie jedynie przy ich
pomocy staç si´ on mo˝e solà ziemi13. Dla zapewnienia takiej obecnoÊci ca∏ego KoÊcio-
∏a i Pana, którego on g∏osi, Êwieccy muszà byç przygotowani, a przez to gotowi do g∏o-
szenia tego pos∏annictwa s∏owem i uwierzytelniania go czynami.

6 Tam˝e, nr 31
7 Tam˝e, nr 33
8 Tam˝e, nr 31
9 Tam˝e
10 Sobór Watykaƒski II, Konstytucja Lumen gentium, nr 36; por. Dekret Apostolicam actuositatem nr 7
11 Sobór Watykaƒski II, Konstytucja Lumen gentium, nr 36
12 Tam˝e
13 Tam˝e, nr 33
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5. Odczytywanie znaków czasu
DoÊwiadczenie zdobyte przez Êwieckich, dzi´ki sposobowi ich ˝ycia i uczestniczenia
we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywnoÊci, uzdalnia ich w sposób szczególny do
precyzyjnego ukazania „znaków czasu” charakterystycznych dla epoki, w jakiej obec-
nie ˝yje Lud Bo˝y. Niech˝e wi´c przyczyniajà si´ oni poprzez swoje inicjatywy, twór-
czoÊç i kompetentnà prac´, Êwiadomà i gorliwà, w dziedzinie w∏aÊciwej ich powo∏aniu,
do tego, by ca∏y Lud Bo˝y móg∏ dok∏adniej rozró˝niç wartoÊci ewangeliczne i antywar-
toÊci, zawarte w tych znakach.

Âwiecki katolik w szkole

1. Powo∏anie Êwieckiego katolika w szkole
W∏aÊciwe cechy powo∏ania Êwieckich ludzi w KoÊciele odnoszà si´ oczywiÊcie równie˝
do tych, którzy ̋ yjà tym powo∏aniem w szkole. Przez fakt, ̋ e Êwieccy realizujà swe po-
wo∏anie w ró˝nych sektorach i stanach ˝ycia ludzkiego, ich wspólne powo∏anie otrzy-
muje szczegó∏owe cechy, zale˝ne od danego sektora i stanu. By lepiej zrozumieç po-
wo∏anie Êwieckiego katolika w szkole, trzeba koniecznie poczyniç pewne szczegó∏owe
wskazania w tym zakresie.

Szko∏a

1. Szko∏a a misja KoÊcio∏a
Jakkolwiek rodzice sà pierwszymi i g∏ównymi wychowawcami swych dzieci14 i ich pra-
wo, a zarazem obowiàzek spe∏nienia tej roli jest czymÊ pierwotnym i majàcym pierw-
szeƒstwo w stosunku do zadaƒ wychowawczych innych osób15, szko∏a ma zasadniczà
wartoÊç i znaczenie wÊród Êrodków, które wspierajà i dope∏niajà wykonanie tego pra-
wa i obowiàzku rodziny. Dlatego, w imi´ tej misji, do szko∏y nale˝y szczególnie troskli-
we rozwijanie zdolnoÊci intelektualnych, twórczych i estetycznych cz∏owieka, w∏aÊci-
we kszta∏towanie osàdu, woli i uczuciowoÊci, rozwijanie poczucia wartoÊci, umacnia-
nia s∏usznych postaw i màdrych zachowaƒ, wprowadzenie w dziedzictwo kulturowe,
odziedziczone po przesz∏ych pokoleniach, przygotowanie do ˝ycia zawodowego, kszta∏-
towanie wÊród uczniów o ró˝nych charakterach i pochodzeniu spo∏ecznym ducha bra-
terstwa, który prowadzi do wzajemnego zrozumienia16. Dla wszystkich tych racji szko-
∏a nale˝y do misji w∏aÊciwej KoÊcio∏a.

2. Rola spo∏eczna nie do zastàpienia
Szko∏a pe∏ni funkcj´ spo∏ecznà nie do zastàpienia, poniewa˝, do naszych czasów,
sprawdzi∏a si´ jako najwa˝niejsza instytucjonalna odpowiedê spo∏eczeƒstwa na prawo
ka˝dego cz∏owieka do wykszta∏cenia, a wi´c do jego samorealizacji, oraz jako jeden
z najbardziej zasadniczych czynników kszta∏tujàcych ˝ycie tego˝ spo∏eczeƒstwa. Szko-
∏a staje si´ coraz bardziej konieczna w nast´pstwie rosnàcego znaczenia uwarunkowa-
nia spo∏ecznego i Êrodków masowego przekazu wraz z ich sprzecznymi i cz´sto szko-

14 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 3
15 Jan Pawe∏ II: Ekshortacja Apostolska Familiaris consorilo, 22 listopada 1981, AAS 74 (1982), nr 36. s. 126
16 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 5
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dliwymi wp∏ywami, z powodu sta∏ego rozprzestrzeniania si´ Êrodowiska kulturalnego,
coraz bardziej z∏o˝onego, zró˝nicowanego i wyspecjalizowanego przygotowania do ̋ y-
cia zawodowego i coraz wi´kszej bezsilnoÊci, w jakiej znajduje si´ rodzina, gdy sama
musi stawiç czo∏o wszystkim tym powa˝nym problemom.

3. Prawo do wolnego wyboru szko∏y
Z powodu tak donios∏ego znaczenia szko∏y, poÊród wszystkich Êrodków kszta∏cenia cz∏o-
wieka, sam uczeƒ, a jeÊli nie jest on jeszcze zdolny do takiej decyzji jego rodzice, któ-
rym przypada w pierwszej kolejnoÊci prawo kszta∏cenia swych w∏asnych dzieci17, ma-
jà prawo wybraç sposób kszta∏cenia, a wi´c i rodzaj szko∏y, taki jaki im bardziej odpo-
wiada18. Jasno z tego wynika, ˝e monopol paƒstwa w zakresie szkolnictwa jest z grun-
tu nie do przyj´cia19 i ˝e pluralizm szkó∏ umo˝liwia poszanowanie podstawowego pra-
wa cz∏owieka i jego wolnoÊci, pomimo ˝e wype∏nianie tego prawa jest zale˝ne od roz-
licznych uwarunkowaƒ, podyktowanych realiami ka˝dego kraju. KoÊció∏ wnosi swój
szczególny i ubogacajàcy wk∏ad w ten pluralizm szkó∏ poprzez szko∏´ katolickà.

4. Funkcja ewangelizacyjna Êwieckiego w ró˝nych rodzajach szkó∏
Katolik Êwiecki pe∏ni funkcj´ ewangelizujàcà w ró˝nych szko∏ach, a nie tylko w szko-
le katolickiej, w ramach mo˝liwoÊci, jakie mu dajà ró˝norodne spo∏eczno-polityczne
uk∏ady w dzisiejszym Êwiecie.

Âwiecki katolik jako wychowawca

1. Powo∏anie wychowawcy w∏aÊciwe Êwieckiemu
Sobór Watykaƒski II odnosi si´ ze szczególnym uznaniem do powo∏ania wychowawcy, któ-
re dotyczy zarówno Êwieckich20, jak i tych, którzy podejmujà inne formy ˝ycia w KoÊciele.

2. Obraz nauczyciela
JeÊli wszyscy ci, którzy przyczyniajà si´ do pe∏nej formacji cz∏owieka, sà wychowaw-
cami, nauczyciele, którzy czynià z tego zadania zawód, zas∏ugujà na szczególne uzna-
nie w szkole, ze wzgl´du na ich liczb´ i cele w∏aÊciwe instytucji szkolnej. Trzeba te˝
do nich zaliczyç wszystkich tych, którzy w ró˝nym stopniu uczestniczà w tej formacji
czy to na zaszczytnych stanowiskach kierowniczych, czy jako doradcy, koordynatoro-
wie studiów, czy asystenci wspomagajàcy nauczyciela w pracy wychowawczej, czy te˝
na stanowiskach administracyjnych i w innych pos∏ugach. Analiza poj´cia Êwieckiego
katolika — jako wychowawcy — skupiajàca si´ na jego funkcji jako nauczyciela mo-
˝e rzuciç Êwiat∏o na innych pracowników szkolnictwa, z uwzgl´dnieniem ich ró˝nych
dzia∏alnoÊci, i stanowiç element g∏´bokiej osobistej refleksji.

3. Konieczne przygotowanie zawodowe
W rzeczywistoÊci nie mówimy tutaj o nauczycielu jako specjaliÊcie, który ogranicza si´
do przekazywania w sposób usystematyzowany zespo∏u wiadomoÊci w szkole, ale

17 Tam˝e, nr 3
18 Tam˝e, nr 6; por. Deklaracja powszechna praw cz∏owieka, art. 26, 3
19 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 6.
20 Tam˝e, nr 5; por. Pawe∏ VI, Ekshortacja Apostolska Evangelii nuntiandi, 8 grudnia 1975, AAS 68 (1976), nr 70, s.
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o wychowawcy kszta∏tujàcym ludzi. Jego zadania przekraczajà znacznie zadania zwy-
k∏ego nauczyciela. Z tego powodu wymagajà one przygotowania zawodowego, stosow-
nego do funkcji nauczycielskiej, i jeszcze wi´kszego — ze wzgl´du na funkcj´ wycho-
wawcy. Przygotowanie takie stanowi ludzki fundament, bez którego iluzjà by∏oby usi-
∏owanie podj´cia jakiejkolwiek pracy wychowawczej.

4. Przekazywanie prawdy
Ponadto, dzia∏alnoÊç zawodowa ka˝dego wychowawcy ma szczególnà charaktery-
styk´, która przybiera najg∏´bsze znaczenie w wypadku wychowawcy katolickie-
go: przekazywanie prawdy. Istotnie, ka˝da prawda b´dzie zawsze dla wychowaw-
cy katolickiego uczestnictwem w Prawdzie, a przekazywanie prawdy, jako reali-
zacja ˝ycia zawodowego, przekszta∏ca si´ w bezpoÊredni przejaw jego szczegól-
nego udzia∏u w funkcji profetycznej Chrystusa, którà przed∏u˝a on przez wycho-
wanie.

5. Integralna formacja
Integralna formacja cz∏owieka — jako cel wychowania — obejmuje rozwój wszystkich
ludzkich zdolnoÊci ucznia, przygotowanie do ˝ycia zawodowego, kszta∏towanie zmy-
s∏u etycznego i spo∏ecznego, jego otwarcie si´ na transcendencj´ i jego wychowanie re-
ligijne. Ka˝da szko∏a i ka˝dy wychowawca muszà dà˝yç do kszta∏towania osobowoÊci
samodzielnych i odpowiedzialnych, zdolnych do s∏usznego i wolnego wyboru, przy-
gotowujàc w ten sposób m∏odych do otwarcia si´ na rzeczywistoÊç i wyrobienia sobie
okreÊlonego Êwiatopoglàdu21.

6. W chrzeÊcijaƒskiej koncepcji cz∏owieka
Ka˝de wychowanie jest kierowane okreÊlonà koncepcjà cz∏owieka. W dzisiejszym
pluralistycznym Êwiecie, katolicki wychowawca jest wezwany do sumiennego kie-
rowania si´ w swoim zadaniu chrzeÊcijaƒskà koncepcjà cz∏owieka, pozostajàcà
w jednoÊci z Magisterium KoÊcio∏a; koncepcjà, która obejmujàc obron´ praw cz∏o-
wieka, ustawia tego˝ cz∏owieka na p∏aszczyênie godnoÊci syna Bo˝ego: najpe∏niej-
szej wolnoÊci, wyzwolenia od grzechu przez samego Chrystusa, na p∏aszczyênie naj-
wy˝szego przeznaczenia, definitywnego i pe∏nego posiadania solidarnoÊci z innymi
ludêmi przez mi∏oÊç braterskà i wspólnot´ koÊcielnà; prowadzi go do najwy˝szego
rozwoju wszystkiego, co ludzkie, poniewa˝ zosta∏ ustanowiony przez w∏asnego
Stwórc´ panem Êwiata; daje mu w koƒcu za wzór i cel Chrystusa, Wcielonego Syna
Bo˝ego, Cz∏owieka doskona∏ego, którego naÊladowanie stanowi dla cz∏owieka nie-
wyczerpane êród∏o rozwoju osobistego i spo∏ecznego. W ten sposób wychowawca
katolicki mo˝e byç pewien, ˝e czyni cz∏owieka bardziej cz∏owiekiem22. Tym niemniej
zadaniem Êwieckiego wychowawcy jest egzystencjonalne uÊwiadomienie uczniom
faktu, ˝e cz∏owiek zanurzony w doczesnoÊci, ten który prowadzi ˝ycie Êwieckie
i stanowi ogromnà wi´kszoÊç rodziny ludzkiej, posiada tak wznios∏à godnoÊç i prze-
znaczenie.

21 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego: Szko∏a katolicka, nr 31
22 Por. Pawe∏ VI, Encyklika Populorum progressio, 26 marca 1967, AAS 59 (1967), nr 19, s. 267–268; por. Jan Pawe∏

II, przemówienie w UNESCO, 2 lipca 1980, ASS 72 (1980), nr 11, s. 742
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23 Pawe∏ VI: Przemówienie Bo˝onarodzeniowe, 25 grudnia 1975, AAS 68 (1976), s. 145

7. Wp∏yw spo∏eczny powo∏ania wychowawcy
Do powo∏ania ka˝dego wychowawcy katolickiego nale˝y trud nieustannego wypraco-
wywania spo∏ecznego wzorca, poniewa˝ formuje on cz∏owieka, majàc na wzgl´dzie w∏à-
czenie tego˝ cz∏owieka w spo∏eczeƒstwo. Przygotowuje go do podj´cia spo∏ecznego za-
anga˝owania, zmierzajàcego ku doskonaleniu jego struktur po to, by je uzgadniaç z za-
sadami ewangelicznymi i czyniç ludzkie wspó∏˝yciem pokojowym, braterskim i wspól-
notowym. Nasz Êwiat wspó∏czesny n´kany jest takimi problemami, jak: g∏ód, analfabe-
tyzm, wyzysk cz∏owieka, ostre kontrasty w poziomie ˝ycia poszczególnych osób i kra-
jów, agresywnoÊç, przemoc, nieustanne rozszerzanie si´ narkomanii, legalizacja prze-
rywania cià˝y, ponadto ró˝ne formy braku szacunku dla ˝ycia ludzkiego. Wszystko to
wymaga, by katolicki wychowawca rozwinà∏ w sobie samym i kultywowa∏ u swoich
uczniów wyostrzonà wra˝liwoÊç spo∏ecznà oraz g∏´bokà odpowiedzialnoÊç obywatel-
skà i politycznà. W ostatecznym rozrachunku wychowawca katolicki jest w∏àczony
w dzie∏o formacji ludzi, którzy „cywilizacj´ mi∏oÊci” b´dà czyniç rzeczywistoÊcià23.

RównoczeÊnie zaÊ wychowawca katolicki jest powo∏any do ubogacania owego
wzorca i wra˝liwoÊci spo∏ecznej w∏asnà postawà i doÊwiadczeniem ˝yciowym, tak aby
w∏àczenie ucznia w spo∏eczeƒstwo mog∏o przybieraç rysy specyficzne Êwieckie, które
b´dà udzia∏em wi´kszoÊci uczniów.

8. Specyficzny Êrodek upowszechniania kultury w perspektywie wiary
Specyficznym Êrodkiem integralnej formacji cz∏owieka, b´dàcym w dyspozycji szko-
∏y, jest upowszechnianie kultury. Dla katolickiego wychowawcy szczególnie wa˝ne jest,
by bra∏ pod uwag´ g∏´bokà wi´ê, jaka zachodzi mi´dzy kulturà a KoÊcio∏em. Wp∏ywa
on bowiem nie tylko na kultur´ i jest przez nià z kolei uwarunkowany, ale przejmuje jà
w tym, co daje si´ pogodziç z Objawieniem i jest mu konieczne do g∏oszenia or´dzia
Chrystusowego, wyra˝ajàc go zgodnie z cechami kulturowymi ka˝dego ludu i ka˝dej
epoki. W odniesieniu zachodzàcym mi´dzy ˝yciem KoÊcio∏a a kulturà przejawia si´
szczególnie wyraziÊcie jednoÊç mi´dzy dzie∏em stworzenia a dzie∏em odkupienia.

9. W sposób spójny, krytyczny, pozytywny, historyczny
Z tego powodu upowszechnienie kultury, s∏usznie zwane wychowawczym, powinno byç
nie tylko spójne, ale równie˝ krytyczne i doceniajàce, historyczne i dynamiczne. Wia-
ra dostarcza katolickiemu wychowawcy pewnych istotnych przes∏anek, dla podj´cia
owej krytyki i pozytywnej oceny, a ponadto pozwala mu zobaczyç trud dziejowy cz∏o-
wieka jako histori´ zbawienia, wezwanà do przejÊcia w pe∏ni´ królestwa. To zaÊ usta-
wia nieustannie kultur´ na twórczej linii doskonalenia i przysz∏oÊci.

10. Wychodzàc od sytuacji Êwieckiego
Równie˝ Êwiecki wychowawca w dziele upowszechnienia kultury — jako autor i uczest-
nik jej najbardziej Êwieckich wàtków — powo∏any jest do uzmys∏owienia wychowan-
kowi, ze swego punktu widzenia — jako Êwiecki — w∏aÊciwego w kulturze globalne-
go charakteru, syntezy, którà osiàgajà w niej aspekty Êwieckie i religijne, jak równie˝
wk∏adu osobistego, jaki mu przypada wnieÊç w swojej sytuacji.



302 SZKO¸A KATOLICKA W NAUCZANIU KOÂCIO¸A

11. Osobisty kontakt poprzez dialog
Wychowawcze upowszechnianie kultury przez szko∏´ odbywa si´ za pomocà metodo-
logii, której zasady i zastosowania zawarte sà w zdrowej pedagogice. Wychowawca ka-
tolicki, zgodnie z chrzeÊcijaƒskà koncepcjà cz∏owieka, winien w ramach ró˝nych kon-
cepcji pedagogicznych dà˝yç do takiego wychowania, które na pierwszym miejscu
stawia bezpoÊredni kontakt z uczniem. Ten kontakt, który wychowawca nawiàzuje, prze-
konany o podstawowej aktywnej roli ucznia w procesie samowychowania, winien pro-
wadziç do dialogowego odniesienia, które przygotowuje drog´ Êwiadectwu wiary, po-
dejmowanemu ˝yciem osobistym.

12. Praca we wspólnocie wychowawczej
Ca∏a praca wychowawcy katolickiego w szkole odbywa si´ w okreÊlonej strukturze
wspólnoty wychowawczej, którà stanowi zespó∏ ró˝nej kategorii osób — uczniów, ro-
dziców, nauczycieli, czynników kierowniczych i personelu pomocniczego, którzy —
wspó∏pracujàc wzajemnie ze sobà — nadajà szkole charakter instytucji pe∏nej forma-
cji. Koncepcja szko∏y, jako takiej wspólnoty, jakkolwiek nie wyczerpujàca, oraz po-
wszechna ÊwiadomoÊç tej rzeczywistoÊci stanowià jednà z najcenniejszych zdobyczy
wspó∏czesnego szkolnictwa. Wychowawca katolicki wykonuje swój zawód jako cz∏o-
nek podstawowej grupy tej wspólnoty. Sytuacja ta umo˝liwia mu, przez swà struktur´
zawodowà, osobiste prze˝ywanie wspólnotowego wymiaru osoby i jednoczeÊnie udo-
st´pnienie takiego prze˝ywania uczniom. Wymiar ten jest powo∏aniem ka˝dego cz∏o-
wieka jako istoty spo∏ecznej i cz∏onka Ludu Bo˝ego.

W ten sposób wspólnota wychowawcza staje si´ z kolei szko∏à przynale˝noÊci do
szerszych wspólnot spo∏ecznych, a kiedy tej wspólnocie uda si´ równoczeÊnie byç
wspólnotà chrzeÊcijaƒskà — a takà powinna byç wspólnota wychowawcza szko∏y ka-
tolickiej — to jest ona Êrodowiskiem, w którym wychowawca ma wyjàtkowà okazj´ uka-
zania uczniom w sposób osobisty doÊwiadczenia, co znaczy byç cz∏onkiem wspólno-
ty, którà jest KoÊció∏.

13. Stosunek wspólnoty wychowawczej, KoÊcio∏a lokalnego i Êrodowiska spo∏ecznego
Wspólnotowa struktura, którà stanowi szko∏a, umo˝liwia wychowawcy katolickiemu
wejÊcie w kontakt z bardzo szerokà i zró˝nicowanà grupà osób; nie tylko z uczniami,
których obecnoÊç stanowi o samej racji bytu szko∏y i jego w∏aÊciwego zawodu, ale rów-
nie˝ ze swymi wspó∏towarzyszami w dziele wychowawczym, z rodzicami uczniów,
z resztà personelu szkolnego i w∏adzami kierowniczymi. Wraz z nimi wszystkimi,
a tak˝e z organizacjami szkolnymi i kulturalnymi, z którymi szko∏a si´ kontaktuje,
z KoÊcio∏em lokalnym i parafià, z ca∏ym otoczeniem, w które szko∏a jest wpisana i na
które musi rozciàgnàç swà dzia∏alnoÊç, wychowawca katolicki powo∏any jest do pod-
j´cia roli duchownego animatora. Spe∏niajàc jà mo˝e wyjÊç od tego, co si´ nazywa ewan-
gelizacjà wst´pnà i dojÊç a˝ do ewangelizacji najbardziej w∏aÊciwej.

14. Krótka definicja pos∏ugi Êwieckiego
Podsumowujàc, mo˝na powiedzieç, ˝e Êwiecki wychowawca-katolik jest to cz∏owiek
Êwiecki, który spe∏nia swà misj´ w KoÊciele, realizujàc przez wiar´ swe Êwieckie po-
wo∏anie we wspólnotowej strukturze szko∏y. Stara si´ zatem o utrzymanie mo˝liwie naj-
wy˝szego poziomu kwalifikacji zawodowych, apostolskiego promieniowania swej wia-
ry na integralne kszta∏towanie cz∏owieka, przekazywanie kultury, wcielanie w ˝ycie pe-
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dagogii bezpoÊredniego i osobistego kontaktu z uczniem i na duchowe oddzia∏ywanie
wobec wspólnoty wychowawczej, do której on nale˝y, i ró˝ne osoby, z którymi wspól-
nota wychowawcza utrzymuje kontakt. To jemu, jako cz∏onkowi tej wspólnoty, rodzi-
na i KoÊció∏ powierzajà dzie∏o wychowawcze w szkole. Wychowawca Êwiecki musi byç
g∏´boko przekonany, ˝e staje si´ uczestnikiem uÊwi´cajàcej i wychowawczej misji Ko-
Êcio∏a i nie mo˝e si´ czuç oderwany od ca∏ej wspólnoty koÊcielnej.

II. JAK REALIZOWAå W ˚YCIU W¸ASNÑ TO˚SAMOÂå

1. Prze˝ywaç w∏asnà to˝samoÊç
Majàc na uwadze, ˝e praca jest powo∏aniem cz∏owieka i jednà z cech odró˝niajàcych
go od reszty stworzenia24, jest rzeczà oczywistà, ˝e nie wystarcza to˝samoÊç z powo-
∏ania, nawet przenikajàca ca∏e jestestwo, je˝eli nie jest ona wcielana w ˝ycie. Bardziej
konkretnie, je˝eli cz∏owiek — przez swojà prac´ — winien przyczyniaç si´ zw∏aszcza
do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego spo∏eczeƒstwa25, to
wychowawca, który nie wype∏nia swego dzie∏a wychowawczego, przestaje byç tym sa-
mym wychowawcà i nie mo˝e si´ takim nazywaç, je˝eli urzeczywistnia to dzie∏o nie po-
zostawiajàc ˝adnego Êladu swojej postawy katolickiej. To urzeczywistnianie to˝samo-
Êci ma pewne istotne wspólne rysy, których nie mo˝e zabraknàç w ˝adnym typie szko-
∏y, w której Êwiecki wychowawca realizuje swe powo∏anie; sà jednak rysy, które b´dà
wymagaç specjalnego dostosowania do ró˝nych typów szkó∏, w zale˝noÊci od ich na-
tury.

CECHY WSPÓLNE URZECZYWISTNIANEJ TO˚SAMOÂCI
Realizm pe∏ny nadziei

1. TrudnoÊci do pokonania
To˝samoÊç Êwieckiego wychowawcy katolickiego zawiera z koniecznoÊci cechy idea∏u,
którego realizacja napotyka na niezliczone przeszkody. Przeszkody te pochodzà zarów-
no ze strony osobistych uk∏adów, jak i z niedoskona∏oÊci szko∏y i spo∏eczeƒstwa, spe-
cjalnie zaÊ odbijajà si´ na dzieciach i m∏odzie˝y. Kryzys to˝samoÊci, brak zaufania w sto-
sunku do struktur spo∏ecznych, wynikajàca stàd niepewnoÊç i brak osobistych przeko-
naƒ, zara˝ajàcy wp∏yw post´pujàcej laicyzacji Êwiata, utrata sensu autorytetu i odpowied-
niego u˝ywania wolnoÊci — sà to tylko niektóre z licznych trudnoÊci, które m∏odzie˝
naszych czasów, mniej lub bardziej, w zale˝noÊci od ró˝nych kultur i ró˝nych krajów,
sprawia wychowawcy katolickiemu. Ten zaÊ, z racji przynale˝noÊci do stanu Êwieckie-
go, jest i tak przygn´biony przez kryzys rodziny i Êwiata pracy.

Nie nale˝y nie dostrzegaç istniejàcych trudnoÊci; trzeba je uznaç ze szczerym reali-
zmem. RównoczeÊnie nale˝y im stawiç czo∏o ze zdrowym optymizmem i odwa˝nym
wysi∏kiem, których wymaga od wszystkich chrzeÊcijaƒska nadzieja i udzia∏ w tajemni-
cy Krzy˝a. Pierwszym bowiem i podstawowym fundamentem ˝ycia w to˝samoÊci dla
Êwieckiego wychowawcy katolika jest pe∏ne i dzielne przyswojenie wskazaƒ, które
KoÊció∏ — w Êwietle Bo˝ego Objawienia — sformu∏owa∏ na temat tej to˝samoÊci oraz
wysi∏ek, by zdobyç koniecznà moc przez osobiste zjednoczenie z Chrystusem.

24 Por. Jan Pawe∏ II: Encyklika Laborem Exercens, 14 wrzeÊnia 1981, AAS 73 (1981), por. wst´p., s. 577
25 Tam˝e
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Charakter zawodowy
ChrzeÊcijaƒska koncepcja cz∏owieka i ˝ycia

1. Zdobywaç i ubogacaç formacj´ zawodowà
Skoro charakter zawodowy jest jednym z rysów to˝samoÊci ka˝dego Êwieckiego kato-
lika, pierwszà rzeczà, którà Êwiecki katolik winien podejmowaç, jeÊli chce ˝yç w∏aÊci-
wym sobie powo∏aniem koÊcielnym, jest wysi∏ek zdobywania solidnej formacji zawo-
dowej, która w tym wypadku obejmuje bardzo szeroki wachlarz kompetencji kultural-
nej, psychologicznej i pedagogicznej26. Nie wystarczy jednak zdobycie dobrego pozio-
mu wst´pnego. Nale˝y go utrzymaç i podnosiç z równoczesnà troskà o aktualizacj´. By-
∏oby odwracaniem si´ plecami od rzeczywistoÊci, nie byç Êwiadomym wielkich trudno-
Êci, na jakie, z tego powodu, b´dzie wystawiony Êwiecki wychowawca. Cz´sto êle wy-
nagradzany, nieraz musi podejmowaç rozliczne zadania prawie nie do pogodzenia z tru-
dem doskonalenia zawodowego, zarówno z powodu wymaganego na to czasu, jak
i zm´czenia, które to za sobà pociàga. W wielu krajach, zw∏aszcza zaÊ mniej rozwini´-
tych, trudnoÊci te sà obecnie nie do rozwiàzania.

Wychowawcy jednak wiedzà, ̋ e z∏y poziom nauczania, spowodowany niedostatecz-
nym przygotowaniem lekcji lub skostnia∏ymi metodami pedagogicznymi, z konieczno-
Êci odbija si´ niekorzystnie na integralnej formacji ucznia, w której z powo∏ania winni
mieç udzia∏ i której winni sà Êwiadectwo ˝ycia.

2. Przedstawiaç Objawienie: z szacunkiem dla ucznia
Ca∏oÊç zadania wychowawcy katolickiego zorientowana jest ku integralnej formacji cz∏o-
wieka, któremu otwiera si´ wspania∏y horyzont odpowiedzi, jakie Objawienie chrzeÊci-
jaƒskie daje na temat ostatecznego sensu samego cz∏owieka, ludzkiego ˝ycia, historii
i Êwiata. Odpowiedzi te winny byç przedstawione uczniowi jako pochodzàce z najg∏´b-
szego przekonania, wiary wychowawcy, równoczeÊnie zaÊ z subtelnym szacunkiem wo-
bec sumienia wychowanka. Jest oczywiste, ˝e ró˝ne sytuacje wychowanka w problemie
wiary dopuszczajà ró˝ne poziomy prezentacji chrzeÊcijaƒskiej wizji istnienia, poczàwszy
od najbardziej elementarnych form ewangelizacji, a˝ do zjednoczenia w tej samej wierze.
We wszystkich jednak przypadkach przedstawienie to winno nosiç w sobie pi´tno propo-
zycji, mo˝e bardzo dopingujàcej i naglàcej, nigdy jednak czegoÊ narzuconego.

3. Z ˝ywym przekonaniem
Z drugiej strony propozycja ta nie mo˝e byç przedstawiona w sposób zimny i czysto teo-
retyczny. Raczej trzeba jà przedstawiç jako rzeczywistoÊç ˝yciowà, która zas∏uguje na
to, by do niej przylgnàç ca∏ym ludzkim bytem, a w ten sposób uformowaç z niej swo-
je w∏asne ˝ycie.

Synteza mi´dzy wiarà, kulturà i ˝yciem

1. Wszczàç dialog mi´dzy kulturà i wiarà
Powodzenie tego szerokiego zadania wymaga wspó∏dzia∏ania ró˝nych elementów wy-
chowawczych. W ka˝dym z nich — Êwiecki wychowawca katolicki winien si´ zacho-

26 Por. pow., nr 20
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wywaç jako Êwiadek wiary. Powiàzane, krytyczne i doceniajàce przekazywanie kultu-
ry27 obejmuje oczywiÊcie przekazywanie prawdy i wiedzy. W tym wzgl´dzie wycho-
wawca katolicki winien byç ustawicznie uwa˝any na otwarcie odpowiedniego dialogu
mi´dzy kulturà a wiarà — g∏´boko z sobà powiàzanych — by na tym poziomie wspie-
raç dokonywanie odpowiedniej wewn´trznej ich syntezy — ze strony ucznia. Syntezy,
którà wychowawca winien uprzednio osiàgnàç w sobie samym.

2. Ukazywaç wartoÊci chrzeÊcijaƒskie jako rodzàce ludzkie postawy
Krytyczne przekazywanie kultury zawiera ponadto ukazanie szeregu wartoÊci i kontr-
wartoÊci, których uchwycenie, jako takich, zale˝y od w∏aÊciwej koncepcji ˝ycia i cz∏o-
wieka. Wychowawca katolicki nie mo˝e jednak zadowoliç si´ pozytywnym i zr´cznym
ukazaniem szeregu wartoÊci chrzeÊcijaƒskich jako przedmiotu czystego i abstrakcyjne-
go uznania. Bardziej winien je przedstawiaç jako êród∏o inspirujàce ludzkie postawy,
które spróbuje wzbudziç u uczniów. B´dà to np.: wolnoÊç — odnoszàca si´ z szacun-
kiem do innych, Êwiadoma odpowiedzialnoÊç, szczere i ustawiczne poszukiwanie praw-
dy, pogodna i zrównowa˝ona krytyka, szacunek, solidarnoÊç i s∏u˝ba wzgl´dem wszyst-
kich ludzi, uwra˝liwienie na sprawiedliwoÊç, specyficzna ÊwiadomoÊç, ˝e si´ jest we-
zwanym do tego, by byç pozytywnym czynnikiem zmian w spo∏eczeƒstwie nieustan-
nych przemian.

Zwa˝ywszy ogólny klimat zeÊwiecczenia i niewiary, w którym Êwiecki wycho-
wawca cz´sto spe∏nia swojà misj´, wa˝nà jest rzeczà, by — przewy˝szajàc mentalnoÊç,
cz´sto eksperymentalnà i krytycznà — móg∏ otworzyç ÊwiadomoÊç swych uczniów na
transcendencj´ i przygotowaç ich w ten sposób na przyj´cie prawdy objawionej.

3. U∏atwiaç chrzeÊcijaƒskie zachowania
Wychodzàc od tych podstaw, wychowawca b´dzie móg∏ ju˝ ∏atwiej uwypukliç to, co
jest pozytywnego w sposobie post´powania, b´dàcego ich konsekwencjà. Najg∏´bszym
jego dà˝eniem winno byç, aby te postawy i zachowania by∏y motywowane i kszta∏to-
wane przez wewn´trznà wiar´ ucznia, osiàgajàc w ten sposób ich najwi´ksze bogactwo,
obejmujàce takie rzeczywistoÊci, jak: synowska modlitwa, ˝ycie sakramentalne, brater-
ska mi∏oÊç, naÊladowanie Jezusa Chrystusa, które stanowià specyficzne dziedzictwo
wiernych. Pe∏na zgodnoÊç mi´dzy wiedzà, wartoÊciami, postawami, zachowaniem
i wiarà doprowadzi do osobistej syntezy mi´dzy ˝yciem, a wiarà ucznia. Dlatego nie-
wielu katolików jest równie usposobionych — jak wychowawca — do osiàgni´cia ce-
lu ewangelizacji, którym jest wcielanie or´dzia chrzeÊcijaƒskiego w ˝ycie cz∏owieka.

Âwiadectwo w∏asnego ˝ycia
BezpoÊredni i osobisty kontakt z uczniem

1. Post´powanie zgodne z przepowiadaniem
W dziele formacji ucznia, szczególnego znaczenia nabiera pierwszeƒstwo przyk∏adu po-
st´powania nad wypowiadanym s∏owem. Im bardziej wychowawca b´dzie ˝y∏ wzorcem
cz∏owieka, ukazywanym jako idea∏, tym bardziej idea∏ ten b´dzie przekonywajàcy
i przyswajalny. Dopiero bowiem wówczas uczeƒ mo˝e ów idea∏ uwa˝aç nie tylko jako

27 Por. pow., nr 20
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rozumny, lecz równie˝ jako ˝yciowy i bliski do zrealizowania. W tym zakresie Êwia-
dectwo wiary Êwieckiego wychowawcy nabiera specjalnej wagi. Uczeƒ b´dzie móg∏ do-
strzec w nim chrzeÊcijaƒskie postawy i post´powanie, których brak uderza cz´sto
w Êwieckim otoczeniu jego ˝ycia, i które on mo˝e uwa˝aç za nie do zrealizowania w ˝y-
ciu. Nie mo˝na o tym zapominaç, ˝e w tych kryzysowych okresach, które dotykajà
zw∏aszcza m∏ode pokolenia, najwa˝niejszym czynnikiem wychowawczym jest zawsze
cz∏owiek i jego moralna godnoÊç, które opierajà si´ na prawdzie g∏oszonych zasad
i zgodnoÊci z nimi jego czynów28.

2. WartoÊç osobistego dialogu z uczniem: u∏atwia Êwiadectwo
W tym wzgl´dzie to, co zosta∏o powiedziane na temat bezpoÊredniego i osobistego kon-
taktu z uczniem, nabiera szczególnej wagi29, a mianowicie, ̋ e jest to uprzywilejowany Êro-
dek dawania Êwiadectwa ˝yciem. To osobiste odniesienie, które nigdy nie powinno byç
monologiem, lecz dialogiem, i które winno byç u wychowawcy wsparte przekonaniem,
˝e stanowi wzajemne ubogacenie, wymaga równoczeÊnie od wychowawcy katolickiego
ustawicznej ÊwiadomoÊci swojego pos∏ania. Wychowawca nie mo˝e zapomnieç o potrze-
bie towarzyszenia i kierownictwa, jakiej oczekuje uczeƒ w okresie dojrzewania, a stàd
i o pomocy, jakiej wymaga dla pokonania swoich wàtpliwoÊci i rozterek. RównoczeÊnie
z roztropnym realizmem, z dostosowaniem do ka˝dego przypadku, winien dozowaç za-
równo bliskoÊç, jak i dystans. BliskoÊç — poniewa˝ bez niej osobistemu odniesieniu za-
brak∏oby podstawy; dystans — gdy˝ uczeƒ musi stopniowo potwierdziç swojà w∏asnà oso-
bowoÊç. Nale˝y unikaç stosowania zakazu w odpowiedzialnym u˝ywaniu wolnoÊci.

3. Dialog wspomaga ucznia w jego zorientowaniu ku wyborowi stanu ˝ycia
W tym wzgl´dzie trzeba przypomnieç, ˝e odpowiedzialne korzystanie z wolnoÊci obej-
muje wybór w∏asnego stanu ˝yciowego i ˝e temat osobistego powo∏ania uczucia w ob-
r´bie KoÊcio∏a nie mo˝e byç obcy katolickiemu wychowawcy uczniów. Dotyczy to za-
równo odkrycia piel´gnacji powo∏aƒ do kap∏aƒstwa i ˝ycia zakonnego, jak i wezwania
do ˝ycia szczególnym zobowiàzaniem, mianowicie w ramach Instytutów Êwieckich lub
katolickich ruchów apostolstwa, dzie∏ cz´sto zaniedbanych, jak równie˝ pomoc w odkry-
ciu wezwania do ma∏˝eƒstwa lub ˝ycia poÊwi´conego w celibacie, w ˝yciu Êwieckim.

4. Dialog wnosi konieczne poznanie uczucia
Z drugiej strony kontakt osobisty i bezpoÊredni nie tylko stanowi w∏aÊciwà metod´ wy-
chowawczego formowania uczuç, ale jest on samym êród∏em, z którego wychowawca
czerpie konieczne poznanie uczucia, a które winien posiadaç, by go formowaç. To po-
znanie jest dziÊ bardziej konieczne, poniewa˝ zmiany z pokolenia na pokolenie sà
w ostatnim okresie znaczniejsze, zarówno co do ich g∏´bi, jak i cz´stotliwoÊci.

Aspekty wspólnotowe

1. Porozumienie z cz∏onkami wspólnoty wychowawczej
RównoczeÊnie z potwierdzeniem w∏asnej osobowoÊci — jako cz´Êci tego procesu —
uczeƒ winien byç sterowany przez wychowawc´ katolickiego ku postawie spo∏ecznej

28 Jan Pawe∏ II: Przemówienie w UNESCO, 2 lipca 1980, ASS 72 (1980), nr 11, s. 742
29 Por. pow., nr 21
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w stosunku do innych cz∏onków wspólnoty wychowawczej, innych wspólnot, których
jest cz∏onkiem, jak równie˝ ca∏ej wspólnoty ogólnoludzkiej. Przynale˝noÊç do wspól-
noty wychowawczej, wp∏yw jaki szko∏a winna spe∏niaç w swoim Êrodowisku spo∏ecz-
nym, wymagajà zresztà od Êwieckiego wychowawcy katolickiego szerokiego porozu-
mienia i pracy w odpowiedniej grupie, w obr´bie w∏asnych kolegów, kontaktów z in-
nymi grupami tej wspólnoty i koniecznej dyspozycyjnoÊci do wspó∏pracy w ró˝nych
dziedzinach, które podyktowane sà udzia∏em we wspólnym dziele wychowawczym
danego oÊrodka szkolnego.

2. Specjalny kontakt z rodzicami uczniów
Poniewa˝ rodzina jest pierwszà i podstawowà szko∏à uspo∏ecznienia30, wychowawca
winien szczególnie ch´tnie zgadzaç, a nawet inicjowaç, w∏aÊciwe kontakty z rodzica-
mi uczniów. Kontakty te sà zresztà konieczne, by wychowawczy wysi∏ek rodziny
i szko∏y by∏ harmonijnie kierowany ku konkretnym dzia∏aniom, by u∏atwiç rodzicom
spe∏nienie powa˝nej powinnoÊci g∏´bokiego zaanga˝owania si´ w nawiàzywaniu ser-
decznego i czynnego kontaktu z nauczycielami i kierownictwem szko∏y31 i zadoÊçuczy-
niç potrzebie pomocy wielu rodzicom w odpowiednim wychowaniu ich dzieci i wype∏-
nianiu przez nich w ten sposób zadania, które wyklucza zast´pstwo i jest niezbywalne,32

a w∏aÊnie na nich spoczywa.

3. Uwaga zwrócona na Êrodowisko spo∏eczno-kulturowe
RównoczeÊnie wychowawca musi równie˝ zwracaç ustawicznie uwag´ na Êrodowisko
spo∏eczno-kulturowe, ekonomiczne i polityczne szko∏y, zarówno w najbli˝szym otocze-
niu danej dzielnicy czy strefy, gdzie szko∏a jest usytuowana, jak i w kontekÊcie regio-
nalnym i narodowym, który cz´sto wywiera znaczny wp∏yw, z uwagi na Êrodki maso-
wego przekazu. Jedynie osoba zorientowana w rzeczywistoÊci narodowej i mi´dzyna-
rodowej zdob´dzie odpowiednie dane, by stawiç czo∏o palàcym problemom aktualnym
w formacji swoich uczniów i podjàç zadanie przygotowania ich do przysz∏oÊci, którà
przewiduje.

4. Wspó∏praca w stowarzyszeniach zawodowych
Chocia˝ s∏usznà rzeczà by∏oby oczekiwaç od Êwieckiego wychowcy katolika, ̋ e b´dzie
wybiera∏ przynale˝noÊç do stowarzyszeƒ zawodowych katolickich, nie mo˝e on jednak
uwa˝aç za obce swemu zadaniu wychowawczemu przynale˝noÊci i wspó∏pracy z zespo-
∏ami i stowarzyszeniami zawodowymi pokrewnymi problematyce wychowawczej; swój
udzia∏, choçby bardzo skromny, w przeprowadzeniu w∏aÊciwej, narodowej polityki
wychowawczej, oraz dzia∏alnoÊç w zwiàzkach zawodowych, którà mo˝e podejmowaç,
musi jednak podejmowaç w zgodzie z prawami cz∏owieka i chrzeÊcijaƒskimi zasadami
w sprawach wychowawczych33. Niech Êwiecki wychowawca weêmie pod uwag´, na ile
jego ˝ycie zawodowe mo˝e byç cz´sto oddalone od dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ i jak po-
wa˝ne konsekwencje mo˝e mieç tego rodzaju nie usprawiedliwiony absentyzm w wa˝-
nych problemach wychowawczych.

30 Jan Pawe∏ II: Ekshortacja Apostolska Familiaris consortio, 22 listopada 1981, AAS 74 (1982), nr 36, s. 126
31 Tam˝e, nr 40, s. 132
32 Tam˝e, nr 36, s. 126
33 Por. Jan Pawe∏ II, Encyklika Laborem exercens, 14 wrzeÊnia 1981, AAS 73 (1981), nr 20, s. 629–632
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Jest prawdà, ˝e wiele spoÊród tych dzia∏aƒ nie jest wynagradzane i ˝e ich podejmo-
wanie zale˝y, w wi´kszej lub mniejszej mierze, od szlachetnoÊci tego, który w nich
uczestniczy. Trzeba jednak skierowaç przynaglajàce wezwanie do tej szlachetnoÊci, sko-
ro w gr´ wchodzà sprawy tak wielkiej wagi, które nie mogà byç obce wychowawcy ka-
tolickiemu.

Bardziej powo∏anie ni˝ zawód

1. Prze˝ywaç swój zawód jako powo∏anie
Âwiecki wychowawca spe∏nia zadanie, które niewàtpliwie zak∏ada aspekt zawodowy,
ale nie mo˝e byç do niego sprowadzone. Jest one podejmowane w ramach nadprzyro-
dzonego jego powo∏ania chrzeÊcijaƒskiego. Wychowawca winien je wi´c prze˝ywaç
efektywnie, jako osobiste powo∏anie w KoÊciele, nie tylko zaÊ jako spe∏nienie pewne-
go zawodu. Jest to powo∏anie, w którym — z racji bycia Êwieckim — winien ∏àczyç bez-
interesownoÊç i szlachetnoÊç ze s∏usznà obronà w∏aÊciwych sobie praw; w ostatecznym
rozrachunku powo∏anie z ca∏à pe∏nià ˝ycia i osobistego zaanga˝owania, które to s∏owo
w sobie mieÊci, otwiera bardzo szerokie perspektywy, tak ̋ e cz∏owiek mo˝e nim ̋ yç —
w porywie pe∏nym radoÊci.

Jest wi´c rzeczà wielce po˝àdanà, by ka˝dy Êwiecki wychowawca katolicki by∏ naj-
bardziej Êwiadomy znaczenia, bogactwa i odpowiedzialnoÊci na jego wymagania, pew-
ny, ˝e ta odpowiedê ma zasadnicze znaczenie dla budowania i ustawicznej odnowy ziem-
skiej rzeczywistoÊci oraz dla podejmowania koniecznego dzie∏a ewangelizacji Êwiata.

SPECYFICZNE CECHY KATOLIKA ÂWIECKIEGO 
W RÓ˚NYCH TYPACH SZKÓ¸

W szkole katolickiej

1. Cechy wyró˝niajàce katolickie szko∏y
Swoistym zadaniem szko∏y katolickiej jest to, by stworzyç w spo∏ecznoÊci szkolnej at-
mosfer´ o˝ywianà ewangelicznym duchem wolnoÊci i mi∏oÊci, by pomóc m∏odym lu-
dziom w rozwijaniu ich osobowoÊci, powodujàc jednoczeÊnie wzrost tego nowego stwo-
rzenia, jakim stali si´ przez chrzest i by wreszcie podporzàdkowaç ca∏à kultur´ ludz-
kà or´dziu zbawienia tak, aby stopniowe poznawanie Êwiata, ˝ycia, cz∏owieka, jakie
uczniowie nabywajà, by∏o oÊwiecone przez wiar´34. Jest rzeczà oczywistà, ˝e z tych
wszystkich powodów szko∏a katolicka w∏àcza si´ w pos∏annictwo KoÊcio∏a, w szcze-
gólnoÊci w zadanie wychowania do wiary35, zak∏ada ona szczere przylgni´cie do Ma-
gisterium KoÊcio∏a, przedstawienia Chrystusa — jako najwy˝szego wzorca cz∏owieka,
otacza szczególnà troskà jakoÊç nauczania religijnego.

2. Wspó∏odpowiedzialnoÊç w realizacji jej wychowawczych za∏o˝eƒ
Wobec tych idea∏ów i specyficznych zadaƒ, które stanowià g∏ówne za∏o˝enia wycho-
wawcze Szko∏y Katolickiej, katolik Êwiecki, który w niej pracuje, musi ich byç Êwia-

34 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 8; por. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolic-
kiego: Szko∏a katolicka, nr 34

35 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego: Szko∏a katolicka, nr 9
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domy. Musi tak˝e zdaç sobie spraw´, ˝e Szko∏a Katolicka jest w konsekwencji Êrodo-
wiskiem szkolnym, które mo˝e najswobodniej i najg∏´biej rozwijaç swoje pe∏ne powo-
∏anie. Jest ona wed∏ug mo˝liwoÊci wzorcem apostolskiego dzia∏ania — w ka˝dej innej
szkole. Wszystko to winno wprowadziç wychowawc´ do solidarnego uczestnictwa
w realizacji wszystkich idea∏ów i celów, przez oddanie si´ im w sposób pe∏ny i szcze-
ry. OczywiÊcie, nie wyklucza to istnienia trudnoÊci, spoÊród których, z racji ich licznych
konsekwencji, nale˝y wymieniç wi´ksze, wewn´trzne zró˝nicowanie uczniów i profe-
sorów szkó∏ katolickich wielu krajów.

3. Identyfikowaç si´ z okreÊlonym oÊrodkiem pracy
W ramach cech wspólnych wszystkim Szko∏om Katolickim mo˝liwa jest ró˝norodnoÊç
w realizacjach, które w praktyce odpowiadajà, w wielu przypadkach, specyficznemu cha-
ryzmatowi Instytutu zakonnego, który te szko∏y zak∏ada i rozwija. Jednak˝e ka˝da
Szko∏a Katolicka — niezale˝nie od swego pochodzenia — za∏o˝ona przez ksi´˝y die-
cezjalnych, zakonników czy ludzi Êwieckich — mo˝e zachowaç swoje w∏asne cechy,
które skonkretyzuje w szczególnych dla niej za∏o˝eniach wychowawczych lub w jej pe-
dagogii. W tym przypadku, pracujàcy w niej katolik Êwiecki winien staraç si´ uchwy-
ciç te cechy i dà˝yç do uto˝samiania si´ z nimi w takim stopniu, by jego w∏asna praca
mia∏a charakter w∏aÊciwy danej szkole.

4. Uczestniczenie w ˝yciu liturgicznym i sakramentalnym szko∏y
Wa˝nà jest rzeczà, by zgodnie z wiarà, którà wyznajà, Êwiadectwem ˝ycia, do którego
sà powo∏ani36, pracujàcy w tej Szkole Katolicy Êwieccy uczestniczyli z prostotà i czyn-
nie w ˝yciu liturgicznym i sakramentalnym podejmowanym w jej Êrodowisku. W ten
sposób, dzi´ki ˝ywemu przyk∏adowi, uczniowie lepiej uchwycà uwag´, jakà to ˝ycie ma
dla wierzàcych. Jest rzeczà niezwykle pozytywnà, by uczniowie w zlaicyzowanym
spo∏eczeƒstwie, w którym widzà wielu Êwieckich, uwa˝ajàcych si´ za katolików a ˝y-
jàcych zwykle z dala od liturgii i sakramentów, mogli obserwowaç postaw´ innych do-
ros∏ych Êwieckich, którzy podchodzà powa˝nie do tych rzeczywistoÊci jako êród∏a i po-
karmu ich chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia.

5. Uczestniczyç w stworzeniu wspólnoty wiary
Wspólnota wychowawcza musi dà˝yç do tego, by staç si´ wspólnotà chrzeÊcijaƒskà
w Szkole Katolickiej, to znaczy prawdziwà wspólnotà wiary. Nie jest to mo˝liwe, na-
wet w najmniejszym stopniu, jeÊli chrzeÊcijaƒskie zaanga˝owanie nie jest podj´te przy-
najmniej przez cz´Êç zasadniczych grup wspólnoty wychowawczej, to jest rodziców, pro-
fesorów i uczniów. By∏oby ze wszech miar po˝àdane, by katolik Êwiecki, w sposób
szczególny zaÊ wychowawca, by∏ gotów do tego zaanga˝owania, uczestniczàc jako
animator w grupach duszpasterskich lub w jakimÊ oÊrodku zdolnym do wytworzenia za-
czynu ewangelicznego.

6. Relacje z uczniami niekatolikami
Do szkó∏ prowadzonych przez KoÊció∏ ucz´szczajà czasem uczniowie, którzy nie wyzna-
jà wiary katolickiej lub ca∏kowicie niewierzàcy. Wiara, b´dàca Êwiadomà i dobrowolnà

36 Por. pow., nr 29 i 32
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odpowiedzià cz∏owieka Bogu, który mu si´ objawia, nie dopuszcza przemocy. W konse-
kwencji wychowawcy katoliccy proponujà doktryn´ zgodnà z innymi przekonaniami re-
ligijnymi i to˝samoÊcià szko∏y, b´dà odnosili si´ z najwy˝szym szacunkiem do wolnoÊci
uczniów niekatolików. B´dà zawsze otwarci na autentyczny dialog, przekonani, ̋ e ̋ ycz-
liwy i szczery szacunek wobec tego, który uczciwie szuka Boga, wed∏ug w∏asnego sumie-
nia, stanowi w takich okolicznoÊciach najstosowniejsze Êwiadectwo jego w∏asnej wiary37.

7. Bogactwo Szko∏y Katolickiej z∏o˝onej z ksi´˝y, zakonników i Êwieckich
Szko∏a Katolicka, jako wspólnota wychowawcza, której ostatecznym celem jest wycho-
wanie w wierze, b´dzie tym bardziej zdolna do wype∏niania swej misji, im pe∏niej b´-
dzie odzwierciedlaç bogactwo wspólnoty koÊcielnej. Równoczesna obecnoÊç w niej ksi´-
˝y, zakonników lub zakonnic i Êwieckich stanowi dla ucznia odbicie tego bogactwa, któ-
re pomaga mu lepiej przyswoiç sobie rzeczywistoÊç KoÊcio∏a. Trzeba, by katolik Êwiec-
ki zdawa∏ sobie spraw´, i˝ z tego punktu widzenia jego obecnoÊç w Szkole Katolickiej,
podobnie jak ksi´˝y, zakonników lub zakonnic, jest wa˝na. Ka˝da z tych form powo-
∏ania w KoÊciele dostarcza bowiem uczniowi przyk∏adu odmiennego ̋ yciowego jej ucie-
leÊnienia: katolik Êwiecki wskazuje na g∏´boki zwiàzek rzeczywistoÊci ziemskiej z Bo-
giem w Chrystusie, Êwieckie spe∏nianie zawodu jako poÊwi´canie Êwiata Bogu; ksiàdz
udost´pnia niezliczone êród∏a ∏aski, które Chrystus pozostawi∏ wszystkim wierzàcym
w sakramentach, objawiajàce Êwiat∏o s∏owa, rys, który obejmuje struktur´ hierarchicz-
nà KoÊcio∏a; zakonnicy i zakonnice sà znakiem odnawiajàcego ducha b∏ogos∏awieƒstw,
ustawicznego wezwania do Królestwa — jako jedynej rzeczywistoÊci ostatecznej, mi-
∏oÊci Chrystusa i ludzi w Chrystusie, jako ca∏oÊciowego wyboru ˝yciowego.

8. JednoÊç i koordynacja, otwarcie na zewnàtrz
Specyfika ka˝dego powo∏ania winna sk∏oniç wszystkich do myÊlenia o wielkim po˝yt-
ku, jaki posiada ich wzajemna obecnoÊç i ich kompetencja dla zapewnienia Szkole Ka-
tolickiej jej charakteru. Winna te˝ zach´ciç wszystkich do szerszego poszukiwania jed-
noÊci i koordynacji. Podobnie, przez swojà postaw´, Êwieccy przyczyniajà si´ do odpo-
wiedniego w∏àczania Szko∏y Katolickiej w ca∏oÊç pracy duszpasterskiej KoÊcio∏a lokal-
nego — perspektywa, której nie wolno nigdy lekcewa˝yç — i w odpowiednie sektory
duszpasterstwa parafialnego. Trzeba, by przyczyniali si´ równie˝ swoimi inicjatywami
i doÊwiadczeniami do powstawania wi´zi i wi´kszej wspó∏pracy Szkó∏ Katolickich
mi´dzy sobà, z innymi szko∏ami, zw∏aszcza zaÊ z tymi, które podzielà t´ samà myÊl
chrzeÊcijaƒskà i spo∏eczeƒstwem.

9. Zwalnianie zakonników
Niech Êwieccy wychowawcy-katolicy biorà równie˝ powa˝nie pod uwag´ groêb´ zu-
bo˝enia, którà dla katolickiej szko∏y mo˝e stanowiç znikni´cie lub znaczne zmniejsze-
nie liczby ksi´˝y, zakonników i zakonnic w danej szkole. Sà to dwie rzeczy, których,
jak tylko to mo˝liwe, trzeba unikaç. Niech si´ te˝ odpowiednio przygotujà, by byli zdol-
ni, gdy zaistnieje ku temu koniecznoÊç lub stosownoÊç, sami utrzymaç obecne i przy-
sz∏e Szko∏y Katolickie. Rozwój bowiem historyczny, który wyciska pi´tno na wspó∏-
czesnoÊci, pozwala przewidzieç, ˝e istnienie Szko∏y Katolickiej w wielu krajach o tra-

37 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Dignitatis humanae, nr 4
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dycji katolickiej, przynajmniej w okresie doÊç zbli˝onym, b´dzie zale˝a∏o g∏ównie od
Êwieckich, jak to mia∏o i ma miejsce, z wielkà korzyÊcià, w wielu m∏odych koÊcio∏ach.
Taka odpowiedzialnoÊç nie mo˝e przybieraç czysto pasywnych postaw — obaw czy ubo-
lewania, winna zaÊ mobilizowaç do dzia∏aƒ zdecydowanych i skutecznych, które ju˝ trze-
ba by przewidywaç i planowaç z pomocà samych Instytutów zakonnych, przewidujà-
cych w najbli˝szej przysz∏oÊci mo˝liwoÊç zmniejszania si´.

10. Specyficzne Êwiadectwo wspólnot zakonnych
Cz´sto biskupi, korzystajàc z dyspozycyjnoÊci kompetentnych Êwieckich, pragnàcych
dawaç wyraziste Êwiadectwo chrzeÊcijaƒskie w dziedzinie wychowawczej, powierza-
jà im ca∏kowicie prowadzenie Szkó∏ Katolickich, w∏àczajàc ich w ten sposób w apostol-
skie pos∏annictwo KoÊcio∏a38.

11. Potrzeba osób zakonnych w szkole
Zwa˝ywszy nieustanne poszerzanie si´ resortu szkolnego, KoÊció∏ musi korzystaç ze wszyst-
kich dost´pnych êróde∏ chrzeÊcijaƒskiego wychowania m∏odzie˝y. W konsekwencji, fakt
zwi´kszania udzia∏u Êwieckich wychowawców w niczym nie podwa˝a znaczenia kierow-
nictwa szkó∏ przez rodziny zakonne. Wspania∏e wyniki, zarówno indywidualne jak i wspól-
notowe, zakonników i zakonnic w ich w∏asnych oÊrodkach nauczania, sprawdzajà si´ do te-
go stopnia, ˝e sà oni bardziej ni˝ kiedykolwiek potrzebni w zeÊwiecczonym Êwiecie.

12. Szko∏a: owocne pole dzia∏ania dla osób zakonnych
Cz∏onkowie wspólnot zakonnych niewiele majà dziedzin, w których mogliby tak jak w szko-
le dawaç Êwiadectwo. Zakonnicy i zakonnice mogà nawiàzywaç tam bezpoÊredni i trwa∏y
kontakt z m∏odzie˝à w kontekÊcie, który, by oÊwieciç ró˝ne wymiary egzystencji, cz´sto
spontanicznie domaga si´ przyj´cia prawd wiary. Kontakt ten ma szczególne znaczenie
w okresie, w którym idee i doÊwiadczenia wyciskajà trwa∏e znami´ na osobowoÊci ucznia.

13. Szerokie pole dzia∏ania dla wszystkich
Wezwanie, jakie KoÊció∏ kieruje do wychowawców Êwieckich katolików, by anga˝owa-
li si´ w aktywny apostolat w dziedzinie wychowania, nie ogranicza si´ tylko do w∏asnych
oÊrodków szkolnych. Odnosi si´ ono jeszcze bardziej — do ca∏ej szerokiej dziedziny na-
uczania, w tej mierze, w jakiej mo˝liwe jest tam dawanie chrzeÊcijaƒskiego Êwiadectwa.

W szko∏ach o odmiennych za∏o˝eniach wychowawczych

1. Oparte na ideologiach niekatolickich
Brane sà tu pod uwag´ szko∏y paƒstwowe lub niepaƒstwowe, opierajàce si´ na za∏o˝e-
niach wychowawczych ró˝nych od za∏o˝eƒ Szko∏y Katolickiej, pod warunkiem, ˝e za-
∏o˝enia te nie sà sprzeczne, w sposób zasadniczy, z chrzeÊcijaƒskà koncepcjà cz∏owie-
ka i ˝ycia. Szko∏y te, stanowiàce wi´kszoÊç na Êwiecie, mogà byç zdeterminowane
w swoich wychowawczych za∏o˝eniach przez okreÊlonà koncepcj´ cz∏owieka lub ˝y-
cia, lub po prostu, i to w szerokim stopniu, przez okreÊlonà ideologi´39. Mogà te˝ przy-

38 Por. Sobór Watykaƒski II, Dekret Apostolicam actuositatem, nr 2
39 Rozumie si´ przez nie, w sensie szerokim, system idei zwiàzanych ze strukturami spo∏ecznymi, ekonomicznymi i/lub

politycznymi.
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jàç, w ramach doÊç ogólnych zasad, wspó∏istnienie ró˝nych koncepcji lub ideologii
wÊród wychowawców. Wspó∏istnienie to rozumiane jest jako otwarty pluralizm. W szko-
∏ach takich bowiem ka˝dy wychowawca naucza, podaje swoje kryteria i przedstawia
okreÊlone wartoÊci jako pozytywne — w zale˝noÊci od w∏asnej koncepcji cz∏owieka lub
ideologii, jakà wyznaje. Nie mówimy tu o szkole neutralnej, szko∏a ta bowiem w prak-
tyce nie istnieje.

2. Katolik Êwiecki, jedyna obecnoÊç KoÊcio∏a
W naszym pluralistycznym i zeÊwiecczonym Êwiecie obecnoÊç katolika Êwieckiego jest,
bardzo cz´sto, jedynà obecnoÊcià KoÊcio∏a w tych szko∏ach. Realizuje si´ w nich to, co
zosta∏o powiedziane wy˝ej, i˝ tylko za poÊrednictwem cz∏owieka Êwieckiego KoÊció∏
mo˝e dotrzeç do okreÊlonych miejsc, Êrodowisk czy instytucji. Jasna ÊwiadomoÊç tej sy-
tuacji bardzo pomo˝e katolikowi Êwieckiemu w podj´ciu jego odpowiedzialnoÊci.

3. Nauczanie przedmiotów w oparciu o wiar´
Âwiecki wychowawca, katolik powinien nauczaç swego przedmiotu wed∏ug optyki
wiary chrzeÊcijaƒskiej, bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊci, jakie daje ku temu poszczegól-
ny przedmiot, oraz okolicznoÊci dotyczàce uczniów i szko∏y. W ten sposób pomo˝e on
uczniom w odkryciu prawdziwych wartoÊci ludzkich i — wbrew ograniczeniom w∏a-
Êciwym szkole, która nie dà˝y do wychowania w wierze, w której wiele czynników mo-
˝e si´ owemu wychowaniu sprzeciwiaç — przyczyni si´ do nawiàzania u swych uczniów
tego dialogu mi´dzy kulturà i wiarà, który mo˝e kiedyÊ doprowadziç do po˝àdanej mi´-
dzy nimi syntezy. Zadanie to mo˝e byç szczególnie owocne dla uczniów katolickich,
a b´dzie stanowiç form´ ewangelizacji dla tych, którzy nimi nie sà.

4. Szacunek i dialog wobec innych przekonaƒ
Spójna z wiarà postawa musi iÊç w parze, w szkole pluralistycznej, z okazywanym sza-
cunkiem dla przekonaƒ ideologicznych i pracy innych wychowawców, pod warun-
kiem, ˝e nie naruszajà one praw ucznia. Szacunek ten winien dà˝yç do podj´cia kon-
struktywnego dialogu, zw∏aszcza z braçmi chrzeÊcijanami od∏àczonymi i wszystkimi
ludêmi dobrej woli. W ten sposób oka˝e si´ z wi´kszà oczywistoÊcià to, ˝e wiara chrze-
Êcijaƒska wspiera w rzeczywistoÊci wolnoÊç religijnà i ludzkà, której broni, i która lo-
gicznie doprowadza do szerokiego pluralizmu w spo∏eczeƒstwie.

5. Aktywne uczestnictwo
Aktywne uczestnictwo katolika Êwieckiego w dzia∏alnoÊci zawodowej, w relacjach
z innymi cz∏onkami wspólnoty wychowawczej, a w szczególnoÊci z rodzicami uczniów,
ma równie˝ wyjàtkowe znaczenie dla stopniowego przenikania ducha Ewangelii w ce-
le, programy i metody wychowawcze swojej szko∏y.

6. Cz∏owiek Êwiecki obrazem cz∏owieka ewangelicznego
Przez swojà kompetencj´ zawodowà, obron´ prawdy, sprawiedliwoÊci i wolnoÊci, przez
szerokoÊç swojego spojrzenia i ustawicznego ducha s∏u˝by, przez oddanie swojej oso-
by uczniom i braterskà solidarnoÊç z wszystkimi, przez nienaganne ˝ycie moralne pod
ka˝dym wzgl´dem, katolik Êwiecki winien byç w tego rodzaju szkole zwierciad∏em,
w którym wszyscy i ka˝dy z cz∏onków wspólnoty ekumenicznej mo˝e dostrzec odbi-
cie obrazu cz∏owieka ewangelicznego.
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W innych szko∏ach

1. Jedyny g∏os: w krajach zdechrystianizowanych
Bierzemy tutaj pod uwag´ w szczególnoÊci te wszystkie szko∏y istniejàce w krajach mi-
syjnych lub w krajach praktycznie ca∏kowicie zdechrystianizowanych, gdzie w sposób
specjalny zaznaczajà si´ funkcje, które katolik Êwiecki, zgodnie z wymaganiami swo-
jej wiary, powinien wype∏niaç, skoro stanowi on jedynà lub niemal wy∏àcznà obecnoÊç
KoÊcio∏a nie tylko w szkole, lecz tak˝e w miejscu, gdzie jest ona po∏o˝ona. W tych oko-
licznoÊciach b´dzie on bardzo cz´sto jedynym g∏osem, który pozwoli dotrzeç or´dziu
ewangelicznemu do jego uczniów, cz∏onków wspólnoty wychowawczej i wszystkich lu-
dzi, z którymi utrzymuje kontakt jako wychowawca40. To, co dotàd zosta∏o powiedzia-
ne na temat ÊwiadomoÊci w∏asnej odpowiedzialnoÊci, chrzeÊcijaƒskiej perspektywy
nauczania i wychowania, szacunku dla przekonaƒ innych, konstruktywnego dialogu z in-
nymi chrzeÊcijanami i niewierzàcymi, nadto na temat aktywnego wspó∏dzia∏ania z ró˝-
nymi grupami pracowników w szkole, w szczególnoÊci na temat Êwiadectwa ˝ycia, na-
biera w tym przypadku wyjàtkowego znaczenia.

2. Tam, gdzie KoÊció∏ jest przeÊladowany
Wreszcie, nie mo˝na zapomnieç o tych katolikach Êwieckich, którzy pracujà w szko∏ach
tych krajów, gdzie KoÊció∏ jest przeÊladowany, gdzie sam fakt bycia katolikiem stanowi
zakaz spe∏niania funkcji wychowawcy. Ludzie Êwieccy zmuszeni sà do ukrywania swojej
wiary, by móc pracowaç w szkole o ateistycznym nastawieniu. Ich pe∏na prostoty obecnoÊç,
trudna sama w sobie, jeÊli uto˝samia si´ w sposób dyskretny, lecz ˝ywy, z obrazem cz∏o-
wieka skutecznie g∏oszàcego or´dzie Chrystusa, które przeciwstawi si´ przewrotnym in-
tencjom wychowania ateistycznego w szkole. Âwiadectwo ˝ycia i kontakty osobiste
z uczniami mogà ponadto, wbrew wszystkim tendencjom, prowadziç do bardziej wyraê-
nej ewangelizacji. Dla wielu m∏odych ludzi w tych krajach Êwiecki wychowawca, który czu-
je si´ zmuszony do ̋ ycia swym katolicyzmem w sposób anonimowy, mo˝e byç, tak˝e w na-
st´pstwie bolesnych po ludzku i religijnie przyczyn, jedynym Êrodkiem dotarcia do auten-
tycznego poznania Ewangelii i KoÊcio∏a, wypaczonego i atakowanego w szkole.

3. Postawa wobec uczniów niekatolików
We wszelkich rodzajach szkó∏, szczególnie w pewnych regionach, wychowawca katolicki
spotyka cz´sto uczniów niekatolików. Powinien on przyjàç wobec nich nie tylko postaw´
pe∏nà szacunku, lecz tak˝e ˝yczliwà i otwartà na dialog, który buduje si´ w oparciu o po-
wszechnà chrzeÊcijaƒskà mi∏oÊç. Poza tym b´dzie on musia∏ zdawaç sobie spraw´ z faktu,
˝e prawdziwe wychowanie nie ogranicza si´ do przekazywania wiedzy, lecz wspiera ludz-
kà godnoÊç i braterstwo oraz przygotowuje do otwarcia si´ na Prawd´, którà jest Chrystus.

WYCHOWAWCA KATOLICKI JAKO NAUCZYCIEL RELIGII

1. Nauczanie religii powinno mieç miejsce w szkole
Nauczanie religii mieÊci si´ w zakresie ogólnych zadaƒ szko∏y, skoro ta dà˝y do kszta∏-
towania cz∏owieka w jego podstawowych wymiarach, z których nie mo˝na wykluczyç

40 Sobór Watykaƒski II: Deklaracja Ad gentes, nr 21
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wymiaru religijnego. W rzeczywistoÊci nauczanie religii w szkole jest prawem — z od-
powiadajàcym mu obowiàzkiem — zarówno ucznia, jak rodziców i jest ponadto bardzo
wa˝nym narz´dziem formacji cz∏owieka, przynajmniej w przypadku religii katolickiej,
w celu doprowadzenia do prawid∏owej syntezy wiary i kultury, na którà wskazywano z ta-
kim naciskiem. Z tego powodu nauczanie religii katolickiej odr´bnie, a jednoczeÊnie
w uzupe∏nieniu do w∏aÊciwej katechezy41, powinno byç podejmowane w ka˝dej szkole.

2. Szczególna forma apostolatu Êwieckiego
Nauczanie religijne w szkole, podobnie jak katecheza, jest w niej równie˝ szczególnie
wa˝nà formà apostolatu Êwieckich42. Z tej przyczyny, jak te˝ z powodu liczby nauczy-
cieli, jakiej takie nauczanie wymaga, przy osiàgni´tych rozmiarach systemu oÊwiaty
w obecnym Êwiecie, nauczanie w wi´kszoÊci przypadków b´dzie nale˝a∏o do Êwieckich,
zw∏aszcza na podstawowym poziomie kszta∏cenia.

3. Szerokie pole otwarte dla Êwieckich
Trzeba wi´c, by wychowawcy katoliccy uÊwiadomili sobie, w zale˝noÊci od miejsca
i okolicznoÊci, ogrom zadaƒ, który w tej dziedzinie przed nimi stoi. Bez ich szlachet-
nej wspó∏pracy nauczanie religijne w szkole nie b´dzie mog∏o odpowiedzieç istniejà-
cym potrzebom tak, jak to ma ju˝ miejsce w niektórych krajach. W tej dziedzinie, po-
dobnie jak w wielu innych, KoÊció∏ potrzebuje coraz wi´cej dzia∏alnoÊci ludzi Êwiec-
kich. Potrzeba ta mo˝e byç szczególnie naglàca w m∏odych KoÊcio∏ach.

4. RoztropnoÊç i wiernoÊç Magisterium KoÊcio∏a
Rola nauczyciela religii jest oczywiÊcie bez porównania, z tego powodu, ̋ e pragnie si´...
przekazywaç nie swojà w∏asnà nauk´, albo jakiegoÊ innego mistrza, lecz nauk´ Jezu-
sa Chrystusa43. W konsekwencji wi´c, przekazujàc jà i bioràc pod uwag´ audytorium,
do którego si´ zwracajà, nauczyciele religii, podobnie jak katecheci niech z terenu ba-
daƒ teologicznych zbiorà roztropnie to, co mo˝e byç Êwiat∏em dla ich w∏asnego prze-
myÊlenia i dla nauczania, czerpiàc... ze êróde∏ prawdziwych, za przewodem Magiste-
rium. Od tego Magisterium zale˝à w wype∏nianiu swej funkcji, zatem niech dzieciom
i m∏odzie˝y... nie màcà umys∏ów osobliwymi opiniami44. Trzeba, by stosowali si´
wiernie do wskazaƒ miejscowego episkopatu w tym, co dotyczy ich w∏asnych forma-
cji teologicznej i pedagogicznej, podobnie jak i w programowaniu przedmiotu naucza-
nia. Trzeba te˝, by w szczególny sposób brali pod uwag´ ogromne znaczenie, jakie w tej
dziedzinie posiadajà Êwiadectwo ˝ycia i g∏´boko prze˝ywana duchowoÊç.

41 Por. Jan Pawe∏ II: Przemówienie do duchowieƒstwa Rzymu: O nauczaniu religii i katechezie, 5 marca 1981, „L’Osse-
rvatore Romano”, 7 marca 1981, nr 3

42 Jan Pawe∏ II: Ekshortacja apostolska Catechesi tradendae, 16 paêdziernika 1979, AAS 71 (1979), nr 66, s. 131
43 Tam˝e, nr 6
44 Tam˝e, nr 61
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III. PRZYGOTOWANIE KATOLIKA ÂWIECKIEGO

DO DAWANIA ÂWIADECTWA WIARY W SZKOLE

1. KoniecznoÊç formacji zawodowej i religijnej
Realizowanie na co dzieƒ, tak bogatego i tak wznios∏ego powo∏ania katolika Êwieckie-
go w szkole, domaga si´ odpowiedniego przygotowania, zarówno w p∏aszczyênie za-
wodowej, jak i religijnej. W szczególnoÊci wymagana jest od wychowawcy dojrza∏a oso-
bowoÊç, która wyra˝a si´ w g∏´bokim ˝yciu chrzeÊcijaƒskim. Powo∏anie to — stwier-
dza Sobór Watykaƒski II w odniesieniu do wychowawców — wymaga jak najstaran-
niejszego przygotowania45. Dlatego niech˝e si´ oni (nauczyciele) przygotowujà ze
szczególnà troskà, aby posiadali wiedz´, tak Êwieckà jak religijnà, potwierdzonà od-
powiednimi tytu∏ami naukowymi, i aby mieli opanowanà sztuk´ wychowywania, od-
powiadajàcà zdobyczom bie˝àcej doby46. KoniecznoÊç tego przygotowania zwyczaj-
nie bardziej zaznacza si´ w p∏aszczyênie religijnej i duchowej, gdzie Êwiecki katolik cz´-
sto nie doskonali swojej wst´pnej formacji w tym samym stopniu, jak to czyni w p∏asz-
czyênie kulturalnej, w ogólnoÊci zw∏aszcza zaÊ w p∏aszczyênie zawodowej.

POG¸¢BIENIE ÂWIADOMOÂCI I ODWAGA

1. ÂwiadomoÊç, ˝e zawód jest powo∏aniem
Katolicy Êwieccy, którzy przygotowujà si´ do pracy w szkole, zazwyczaj sà bardzo Êwia-
domi potrzeby odpowiedniej formacji zawodowej, by sprostaç swej misji wychowaw-
czej, wobec której zasadniczo czujà autentyczne ludzkie powo∏anie. PrzeÊwiadczenie to,
nawet kiedy dochodzi do g∏osu w dziedzinie zawodowej, nie jest jednak automatycz-
nie ÊwiadomoÊcià Êwieckiego katolika, który winien prze˝ywaç swoje zadania wycho-
wawcze jako podstawowy Êrodek osobistego uÊwi´cenia i pe∏nienia apostolstwa. UÊwia-
domienie powinnoÊci takiego prze˝ywania swojego powo∏ania jest w∏aÊnie wymagane
od Êwieckich katolików pracujàcych w szkole. Âwieccy ci sami winni stawiaç sobie py-
tanie, na ile takà ÊwiadomoÊç posiadajà.

2. KoniecznoÊç uzupe∏nienia swojej formacji religijnej
Ze specyficznà ÊwiadomoÊcià katolika Êwieckiego ∏àczy si´ równie˝ przekonanie o ko-
niecznoÊci rozwijania i uzupe∏niania swojej formacji religijnej tak, by by∏a ona propor-
cjonalna do jego ca∏oÊciowej, ludzkiej formacji. Katolik Êwiecki winien mieç ˝ywà Êwia-
domoÊç tej koniecznoÊci. Od tej bowiem formacji religijnej zale˝y nie tylko zdolnoÊç
podejmowania apostolstwa, lecz równie˝ odpowiednie spe∏nienie zawodowych zadaƒ,
zw∏aszcza gdy idzie o zadania wychowawcze.

3. ˚yç w sposób pe∏ny powo∏aniem
Rozwa˝ania te majà byç pomocà ku pobudzeniu ÊwiadomoÊci i refleksji, w odniesieniu
do osobistej sytuacji w tym podstawowym przedmiocie, jeÊli si´ chce dojÊç do pe∏ne-
go prze˝ywania powo∏ania Êwieckiego wychowawcy-katolika. Alternatywa — byç, al-

45 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 5
46 Tam˝e, nr 8
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bo nie byç — winna stanowiç najlepszy Êrodek mobilizujàcy do podejmowania wysi∏-
ku, który musi towarzyszyç próbie zdobycia zaniedbanej formacji lub jej utrzymaniu na
odpowiednim poziomie. W ka˝dym razie, Êwiecki wychowawca katolik s∏usznie mo˝e
oczekiwaç, w ∏onie wspólnoty koÊcielnej, od biskupów, kap∏anów, zakonników i zakon-
nic, jak równie˝ ze strony ruchów i stowarzyszeƒ Êwieckich wychowawców-katolików,
˝e mu pomogà w zdobyciu pe∏nej ÊwiadomoÊci swych osobistych potrzeb w dziedzinie
formacji, zach´ty w sposób najbardziej w∏aÊciwy, do ca∏kowitego oddania zaanga˝owa-
niu spo∏ecznemu, którego taka formacja wymaga.

FORMACJA ZAWODOWA I RELIGIJNA

1. Wybraç w∏aÊciwe oÊrodki formacyjne
Trzeba zauwa˝yç, ˝e nie wszystkie oÊrodki formacyjne nauczycieli zapewniajà w rów-
nej mierze wychowawcy katolickiemu najbardziej w∏aÊciwe przygotowanie zawodowe
do wype∏nienia przez niego misji wychowawczej, zwa˝ywszy Êcis∏à relacj´, jaka istnie-
je mi´dzy sposobem wyk∏adu treÊci poszczególnych przedmiotów, zw∏aszcza humani-
stycznych, a koncepcjà cz∏owieka, ˝ycia i Êwiata. ¸atwo mo˝e si´ zdarzyç, ˝e w oÊrod-
kach szkolenia nauczycieli, gdzie obowiàzuje pluralizm ideologiczny, przysz∏y na-
uczyciel katolicki musi w∏o˝yç dodatkowy wysi∏ek, aby w okreÊlonych dyscyplinach do-
konaç w∏asnej syntezy mi´dzy wiarà a kulturà. Nie mo˝e te˝ zapomnieç, w okresie swej
formacji, ˝e to on b´dzie musia∏ przedstawiç materia∏ wobec swoich uczniów, na spo-
sób stymulujàcy naprzód do dialogu, póêniej zaÊ do osobistej, ostatecznej syntezy mi´-
dzy kulturà a wiarà. Zdajàc sobie spraw´ z tych ró˝norodnych aspektów, trzeba szcze-
gólnie poleciç zapisywanie si´ do oÊrodków formacyjnych prowadzonych przez KoÊció∏,
wsz´dzie tam gdzie istniejà, jak równie˝ ich tworzenia tam, gdzie to jest mo˝liwe,
a gdzie ich brak.

2. Formacja religijna po szkole Êredniej
Formacja religijna, ze swej strony, nie mo˝e si´ zatrzymaç u wychowawcy katolickie-
go na ukoƒczeniu szko∏y Êredniej. Winna ona towarzyszyç i uzupe∏niç jego formacj´ Êci-
Êle zawodowà, si´gaç poziomu jego wiary, jako cz∏owieka dojrza∏ego, jego kultury ludz-
kiej i jego specyficznego Êwieckiego powo∏ania. Formacja religijna bowiem winna byç
zorientowana ku osobistemu uÊwi´caniu i podejmowaniu apostolstwa, które sà ze swej
strony nieod∏àcznymi wspó∏czynnikami chrzeÊcijaƒskiego powo∏ania. Formacja do
apostolstwa „zak∏ada jakàÊ pe∏nà formacj´ humanistycznà, dostosowanà do uzdolnieƒ
i warunków ˝ycia ka˝dego”. Ponadto, oprócz przygotowania duchowego potrzebne jest
gruntowne przygotowanie doktrynalne, mianowicie z zakresu teologii, etyki i filozo-
fii47. Nie mo˝na te˝ zapomnieç, w przypadku wychowawcy, odpowiedniej formacji
w zakresie spo∏ecznego nauczania KoÊcio∏a, które stanowi integralnà cz´Êç chrzeÊci-
jaƒskiej koncepcji ˝ycia48 i pomaga w bardzo ˝ywym zachowaniu nieodzownej w tym
wzgl´dzie wra˝liwoÊci spo∏ecznej49.

47 Sobór Watykaƒski II, Dekret Apostolicam actuositatem, nr 29
48 Jan Pawe∏ II: Przemówienie z okazji 90. rocznicy Rerum Novarum, 13 maja 1981 (nie wyg∏oszone); „L’Osservato-

re Romano”, 15 maja 1981, nr 8
49 Por. nr 49
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W p∏aszczyênie doktrynalnej i w tym co dotyczy nauczycieli, trzeba przypomnieç
sobie to, co Sobór Watykaƒski II mówi o koniecznoÊci posiadania wiedzy religijnej, po-
twierdzonej przez odpowiednie dyplomy50. Jest wi´c ze wszech miar godne zalecenia,
˝eby wszyscy Êwieccy katolicy pracujàcy w szkole, w szczególnoÊci zaÊ wychowaw-
cy, ucz´szczali w ramach wydzia∏ów koÊcielnych i instytucji wiedzy religijnej, przezna-
czonych do tego celu — tam, gdzie to mo˝liwe — na wyk∏ady zapewniajàce formacje
religijnà tak, by mogli uzyskaç odpowiednie dyplomy.

3. Przygotowanie w zakresie pedagogii religijnej
Majàc odpowiednie tytu∏y i przygotowanie w zakresie pedagogii religijnej, nauczycie-
le zostanà w sposób zasadniczy przygotowani do nauczania religii. Episkopaty b´dà
wspieraç i u∏atwiaç ca∏e to przygotowanie do nauczania religii, jak i do prowadzenia ka-
techezy, nie zapominajàc przy tym o wzajemnie ubogacajàcym dialogu z formujàcym
si´ gronem nauczycielskim.

UWSPÓ¸CZEÂNIENIE
USTAWICZNA FORMACJA

1. Odnowiç metody
Wyjàtkowy post´p nauk i techniki oraz ustawiczna analiza krytyczna, której sà podda-
ne w naszych czasach wszystkie sektory rzeczywistoÊci, sytuacji i wartoÊci, sprawi∏y
mi´dzy innymi, ˝e naszà epok´ historycznà charakteryzujà ustawiczne, przyspieszone
zmiany, które pod ka˝dym wzgl´dem dotykajà cz∏owieka i spo∏eczeƒstwo. Powodujà
one szybkie starzenia si´ nabytej wiedzy, istniejàcych struktur i domagajà si´ nowych
podstaw i metod.

2. Potrzeba ustawicznego dostosowania
W obliczu tej rzeczywistoÊci, którà Êwiecki — pierwszy mo˝e zauwa˝yç, wychowaw-
ca katolicki jasno stwierdza potrzeb´ ustawicznego dostosowania w zakresie swych oso-
bistych postaw, treÊci nauczanych przedmiotów i metod pedagogicznych, którymi si´
pos∏uguje. Niech pami´ta, ˝e powo∏anie wychowawcy wymaga ciàg∏ej gotowoÊci do
odnowy i dostosowania si´51. Z faktu ustawicznej potrzeby dostosowania wyp∏ywa za-
danie ciàg∏ej formacji. Dotyczy ona nie tylko formacji zawodowej, lecz równie˝ religij-
nej i — najogólniej — ubogacania ca∏ej osobowoÊci. KoÊció∏ bowiem ustawicznie mu-
si dostosowywaç swoje duszpasterskie pos∏annictwo do okolicznoÊci, w których ̋ yjà lu-
dzie danej epoki, po to, by móc im przekazywaç or´dzie Jezusa Chrystusa, w sposób zro-
zumia∏y i dostosowany do ich sytuacji.

3. Ârodki osobistej formacji
Ustawiczna formacja, zwa˝ywszy jej wieloaspektowoÊç, domaga si´ ciàg∏ego poszuki-
wania form jej realizacji i to zarówno w zakresie osobistym, jak i wspólnotowym. Po-
Êród wielu Êrodków osiàgania tego celu zwyczajnymi i niezb´dnymi Êrodkami tej for-
macji sta∏y si´: lektura odpowiednich czasopism i ksià˝ek, udzia∏ w konferencjach i se-
sjach na temat dostosowania, uczestnictwo w grupowym sta˝u, spotkaniach i kongre-

50 Por. Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 5
51 Sobór Watykaƒski II, Deklaracja Gravissimum educationis, nr 5
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sach — ∏àcznie z dysponowaniem ku temu pewnymi okresami wolnego czasu. Niech
wszyscy Êwieccy katolicy pracujàcy w szkole, próbujà zatem w∏àczyç na co dzieƒ te
Êrodki w swoje osobiste ˝ycie ludzkie, zawodowe i religijne.

4. Zadanie trudne, lecz konieczne
Nie nale˝y zapominaç, ˝e ustawiczna formacja, jak ju˝ jej nazwa wskazuje, jest zada-
niem trudnym, wobec którego wielu si´ zniech´ca. Zw∏aszcza jeÊli weêmie si´ pod uwa-
g´ rosnàcà z∏o˝onoÊç wspó∏czesnego ˝ycia, trudnoÊci wynikajàce z wychowawczej
misji i niewystarczajàcych warunków ekonomicznych, które im tak cz´sto towarzyszà.
Wbrew temu wszystkiemu ˝aden katolik Êwiecki, pracujàcy w szkole, nie mo˝e obejÊç
tego wezwania naszych czasów, ani kurczowo si´ trzymaç przestarza∏ych wiadomoÊci,
kryteriów i podstaw. Gdyby zrezygnowa∏ z ustawicznej formacji w ca∏ej swojej rozcià-
g∏oÊci ludzkiej, zawodowej i religijnej, postawi∏by siebie na marginesie tego Êwiata, któ-
ry on w∏aÊnie ma doprowadziç do Ewangelii.

IV. POMOC KOÂCIO¸A DLA ÂWIECKICH 

KATOLIKÓW W SZKOLE

1. Pomoc ze strony KoÊcio∏a
Ró˝ne okolicznoÊci, w których odbywa si´ praca katolika Êwieckiego w szkole, powo-
dujà, ˝e cz´sto czuje si´ on osamotniony, niezrozumia∏y i w konsekwencji kuszony, by
si´ zniech´ciç i zrzuciç z siebie odpowiedzialnoÊç. ˚eby stawiç czo∏o takim przypad-
kom i — najogólniej — lepiej realizowaç swoje powo∏anie, katolik Êwiecki, pracujàcy
w szkole, winien zawsze móc liczyç na wsparcie i pomoc ca∏ego KoÊcio∏a.

WSPARCIE W WIERZE, W S¸OWIE I W ˚YCIU SAKRAMENTALNYM

1. Wsparcie wiary, nadziei i mi∏oÊci
Katolik Êwiecki winien szukaç tego wsparcia przede wszystkim w zakresie swojej wia-
ry. Przez wiar´ na pewno znajdzie on pokor´, nadziej´ i mi∏oÊç, których potrzebuje, by
wytrwaç w swoim wielkim powo∏aniu52. Ka˝dy bowiem wychowawca potrzebuje po-
kory po to, by uznaç swoje ograniczenie, b∏´dy, potrzeb´ ustawicznego przewy˝szania
siebie i ÊwiadomoÊç, ˝e realizowany przez niego idea∏ — le˝y zawsze poza jego zasi´-
giem. Potrzebuje on tak˝e mocniej nadziei, poniewa˝ nie mo˝e nigdy w pe∏ni dotknàç
owoców zadania, które spe∏nia wzgl´dem uczniów. Potrzebuje w koƒcu ustawicznej
i wzrastajàcej mi∏oÊci, by w swoich uczniach mi∏owaç zawsze cz∏owieka, stworzone-
go na obraz i podobieƒstwo Boga i wezwanego przez dzie∏o odkupienia Jezusa Chry-
stusa do godnoÊci dziecka Bo˝ego.

Znaczy to, ˝e ta pokorna wiara, nadzieja i mi∏oÊç otrzymuje wsparcie ze strony Ko-
Êcio∏a przez S∏owo Bo˝e, ˝ycie sakramentalne i modlitw´ ca∏ego Ludu Bo˝ego. S∏owo
Bo˝e bowiem wskazuje i przypomina wychowawcy ogromnà wielkoÊç jego to˝samo-

52 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego: Szko∏a katolicka, nr 75
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Êci i jego zadanie; ˝ycie sakramentalne daje mu si∏´, by nim ˝yç i go wspiera; modli-
twa zaÊ ca∏ego KoÊcio∏a przed Bogiem, w Nim i z Nim, z zapewnieniem odpowiedzi
przyrzeczonej przez Chrystusa, przedstawia to, czego jego serce pragnie i prosi, a na-
wet czego nie jest w stanie pragnàç i prosiç.

POMOC WSPÓLNOTY

1. Znaç powo∏anie Êwieckiego wychowawcy
Praca wychowawcza jest zadaniem trudnym, o wyjàtkowym znaczeniu, z tego zaÊ po-
wodu delikatnym i z∏o˝onym w jego realizacji. Wymaga ciszy, spokoju wewn´trznego,
nieprzecià˝enia pracà oraz ustawicznego ubogacania kulturalnego i religijnego. Sà to wa-
runki, które bardzo rzadko, we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie, mogà byç równoczeÊnie
spe∏nione. Natura powo∏ania Êwieckiego wychowawcy — katolika, winna byç cz´Êciej
i g∏´biej przedstawiana ca∏emu Ludowi Bo˝emu, przez przygotowanych do tego ludzi
w KoÊciele. Temat wychowania, ze wszystkimi jego implikacjami, winien byç porusza-
ny z wi´kszym naciskiem — jako jeden z wielkich terenów pe∏nienia misyjnego pos∏an-
nictwa KoÊcio∏a.

2. Zrozumienie i uznanie: przyznaç mu spo∏ecznà rang´
Z poznania logicznie wyniknà zrozumienie i uznanie. Wszyscy wierzàcy winni byç g∏´-
boko Êwiadomi, ˝e bez Êwieckich wychowawców — katolików, wychowanie do wia-
ry w KoÊciele by∏oby pozbawione jednego z zasadniczych fundamentów. Wszyscy
wierzàcy winni aktywnie wspó∏pracowaç na miar´ swych mo˝liwoÊci, w tym celu by
wychowawca osiàgnà∏ wsz´dzie nale˝nà mu rang´ spo∏ecznà i standard ˝yciowy, a rów-
noczeÊnie sta∏oÊç i pewnoÊç w spe∏nianiu swego zadania. ˚aden cz∏onek KoÊcio∏a nie
mo˝e staç na boku w stosunku do podejmowanych wysi∏ków, by w jego w∏asnym kra-
ju polityka wychowawcza by∏a mo˝liwie najdoskonalszym odbiciem chrzeÊcijaƒskich
zasad w dziedzinie wychowania.

3. Wspieraç katolickie stowarzyszenia wychowawców
Uwarunkowania wspó∏czesnego Êwiata winny sk∏aniaç hierarchi´ i instytuty zakonne,
oddane sprawie wychowania, do pobudzania katolickich grup, ruchów i stowarzyszeƒ
— dost´pnych dla ogó∏u wiernych zaanga˝owanych w szkolnictwie i tworzenia spoÊród
nich nowych, które b´dà poszukiwa∏y form najbardziej dostosowanych do czasu i ró˝-
nych uwarunkowaƒ narodowych. Ogromna cz´Êç celów wychowawczych, z ich impli-
kacjami spo∏ecznymi i religijnymi, których podj´cia w szkole domaga si´ powo∏anie
Êwieckiego katolika, nie mo˝e byç osiàgni´ta bez zespolenia wysi∏ków, co w∏aÊnie za-
k∏ada powstanie organizmów jednoczàcych.

WSPARCIE DLA SAMYCH INSTYTUCJI WYCHOWAWCZYCH
SZKO¸A KATOLICKA A ÂWIECCY

1. Katolicka szko∏a — punktem odniesienia dla innych instytucji
Ogromne znaczenie szko∏y katolickiej ka˝e poÊwi´ciç jej specjalnà refleksj´, której treÊç
s∏u˝y∏aby przyk∏adem dla innych instytucji katolickich — w zakresie pomocy, którà win-
ny Êwiadczyç zatrudnionym tam Êwieckim. Czyni to równie˝ niniejsza Kongregacja
oÊwiadczajàc, w nawiàzaniu do Êwieckich, ˝e nauczyciele sà najwa˝niejszymi czynni-
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kami, które nadajà szkole katolickiej jej specyficzny charakter poprzez ich dzia∏alnoÊç
i Êwiadectwo53.

2. Atmosfera serdecznoÊci i równouprawnienia
Âwieccy, przede wszystkim w szkole katolickiej, winni znajdywaç atmosfer´ szczere-
go uznania i serdecznoÊci, w której mog∏oby si´ utwierdzaç autentyczne ludzkie od-
niesienie poÊród wszystkich wychowawców szko∏y. Ka˝dy podejmujàc swój specyficz-
ny dzia∏, w zale˝noÊci od powo∏ania54, zarówno ksi´˝a, zakonnicy, zakonnice, jak
i Êwieccy, winni tworzyç coraz pe∏niejszà jednoÊç, w ramach wspólnoty wychowaw-
czej i urzeczywistniaç odniesienie na zasadzie prawdziwej równoÊci.

3. Odpowiednie wynagrodzenie
Aby czynniki kierownicze i Êwieccy pracujàcy w szkole mogli ˝yç razem tymi samy-
mi idea∏ami, trzeba osiàgaç dwa podstawowe cele. Po pierwsze, odpowiednie material-
ne wynagrodzenie, zapewnione przez w∏aÊciwie spisany kontrakt odnoÊnie do wykony-
wanej pracy w szkole; wynagrodzenie, które prawdziwie pozwoli Êwieckim na godne
˝ycie, bez koniecznoÊci podejmowania wielu zaj´ç czy dodatkowych obcià˝eƒ, kr´pu-
jàcych wykonywanie zadania wychowawczego. Zanim to nie b´dzie mo˝liwe, bez na-
∏o˝enia ogromnych obcià˝eƒ na bud˝et rodzin, co mog∏oby staç si´ powodem elitary-
zmu szko∏y, Êwieccy winni doceniç czynione ze strony kierownictwa szko∏y rzeczywi-
ste wysi∏ki dla osiàgni´cia tego celu.

4. Autentyczne uczestnictwo
Wymagane jest autentyczne uczestnictwo Êwieckich w podejmowaniu odpowie-
dzialnoÊci za szko∏´, odpowiednio do ich kompetencji w poszczególnych dziedzi-
nach, i szczerego przyj´cia, jako w∏asne, celów wychowawczych w∏aÊciwych
Szkole Katolickiej. Szko∏a ta ponadto powinna wszystkimi dost´pnymi Êrodkami
staraç si´ kultywowaç swojà to˝samoÊç, bez której jej cele nie mogà byç w pe∏ni
osiàgni´te. Nie mo˝na zapominaç, ˝e sama szko∏a ustawicznie si´ tworzy dzi´ki
pracy prowadzonej pomyÊlnie przez wszystkich, którzy w niej podejmujà zadania,
specjalnie zaÊ nauczycieli55. Dla osiàgni´cia tego po˝àdanego uczestnictwa wyma-
ganych jest wiele warunków: autentyczne uznanie dla powo∏ania Êwieckiego, do-
stateczna informacja, g∏´bokie zaufanie, i jeÊli to si´ oka˝e w∏aÊciwe, przekazywa-
nie Êwieckim ró˝nych odpowiedzialnoÊci w nauczaniu, administracji i kierownic-
twie szko∏y.

5. Troska o ustawicznà formacj´ wychowawców
Do Szko∏y Katolickiej przynale˝y równie˝, jako jej w∏aÊciwe zadanie, uwa˝na
troska o ustawicznà formacj´ zawodowà i religijnà swych cz∏onków, ludzi Êwiec-
kich. Oczekujà oni od szko∏y wskazaƒ i koniecznej pomocy — ∏àcznie z przyzna-
niem wymaganego czasu — dla tej niezb´dnej formacji, bez której sama szko∏a
stopniowo oddala∏aby si´ od swoich celów. Cz´sto nie stanowi trudnoÊci dla Szko-
∏y Katolickiej, aby przy wspó∏pracy innych katolickich oÊrodków wychowaw-

53 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego: Szko∏a Katolicka, nr 78
54 Por. pow., nr 42
55 Jan Pawe∏ II: Encyklika Laborem exercens, 14 wrzeÊnia 1981, AAS 73 (1981), nr 14, s. 614
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czych i katolickich stowarzyszeƒ zawodowych organizowaç konferencje, kursy,
u∏atwiajàce t´ formacj´. Formacja ta ponadto, zale˝nie od okolicznoÊci, mog∏aby
si´ rozszerzyç na innych Êwieckich wychowawców-katolików, nie pracujàcych
w szkole katolickiej, oddajàc im w ten sposób przys∏ug´, której cz´sto potrzebu-
jà, a nie∏atwo znajdujà.

6. Wsparcie rodzin katolickich
Ustawiczne doskonalenie Szko∏y Katolickiej i pomoc, jakiej ona mo˝e udzieliç
wychowawcy — Êwieckiemu katolikowi, w ∏àcznoÊci z innymi instytucjami wy-
chowawczymi KoÊcio∏a, zale˝y w wi´kszej cz´Êci od wsparcia zapewnianego
przez rodziny katolickie w ogólnoÊci, w szczególnoÊci zaÊ te, które do niej po-
sy∏ajà swe dzieci. Wsparcie, za które na rodziny przypada niewielka odpowie-
dzialnoÊç, a które powinno dosi´gaç wszystkich dziedzin: zainteresowanie i do-
cenianie, wspó∏praca ogólna i finansowa. Nie wszystkie rodziny mog´ zapewniç
t´ wspó∏prac´ w tym samym stopniu lecz nie w ten sam sposób. Winny jednak
byç gotowe na mo˝liwie najwi´kszà ofiarnoÊç w granicach swych mo˝liwoÊci.
Wspó∏praca ta winna równie˝ polegaç konkretnie na podejmowaniu zadaƒ uczest-
nictwa w celach braniu odpowiedzialnoÊci za szko∏´, która winna im jednocze-
Ênie przedstawiaç, informacj´ w zakresie tego, co dotyczy realizacji i doskona-
lenia za∏o˝eƒ wychowawczych, formacji, administrowania i w okreÊlonym przy-
padku równie˝ zarzàdzania.

Wnioski

1. Âwieccy wielkà nadziejà KoÊcio∏a
Katolicy Êwiecy, którzy pracujà w szkole w charakterze nauczycieli, kierowników,
administracji lub na stanowiskach pomocniczych, nie mogà wàtpiç, ˝e stanowià dla
KoÊcio∏a wielkà nadziej´. Najogólniej — to w nich KoÊció∏ sk∏ada nadziej´ na
stopniowe zespolenie rzeczywistoÊci ziemskich w Ewangelii, na przekazanie tego
zespolenia wszystkim ludziom; w szczególnoÊci zaÊ, na podj´cie niezwykle wa˝ne-
go zadania integralnej formacji cz∏owieka i wychowanie w wierze m∏odzie˝y, od
czego zale˝y czy przysz∏y Êwiat b´dzie bardziej zbli˝ony, czy oddalony od Jezusa
Chrystusa.

2. Który ich wzywa do wspó∏pracy w swojej misji zbawczej
Powtarzajàc t´ nadziej´ i uwa˝ajàc za ogromne bogactwo ewangeliczne, któ-
rym sà w Êwiecie miliony Êwieckich katolików, oddajàcych swe ˝ycie szkole,
Kongregacja przywodzi na pami´ç s∏owa, którymi Sobór Watykaƒski II koƒ-
czy swój Dekret o Apostolstwie Êwieckich i „wzywa... usilnie w imi´ Pana
wszystkich Êwieckich, by ch´tnie, wielkodusznie i skwapliwie odpowiedzieli
na wo∏ania Chrystusa, który w tej godzinie natarczywiej ich zaprasza...;
niech przyjmà to wezwanie z zapa∏em i wielkodusznie... uwa˝ajàc Jego spra-
w´ za w∏asnà (por. Flp 2, 5) zespalajà si´ z Jego zbawczym pos∏annictwem...;
by przez ró˝ne formy i metody jednego apostolstwa KoÊcio∏a, które trzeba
ustawicznie dostosowywaç do nowych potrzeb czasu, okazywali si´ Jego
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wspó∏pracownikami, wyró˝niajàcymi si´ zawsze w pracy Paƒskiej, wiedzàc,
˝e trud ich nie jest daremny w Panu (por. 1 Kord. 15, 85)”56.

Rzym, 15 paêdziernika 1982, w uroczystoÊç Êw. Teresy od Jezusa, w czterechset-
nà rocznic´ jej Êmierci.

56 Sobór Watykaƒski II, Dekret Apostolicam actuositatem, nr 33




