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KONGREGACJA DO SPRAW EDUKACJI

KATOLICKIEJ

Szko∏a Katolicka 
Wst´p

1. Zgodnie z wytycznymi soborowymi
Szko∏a Katolicka nabiera coraz wi´kszego znaczenia w KoÊciele takim, jakim si´ przed-
stawia w nast´pstwie Soboru Watykaƒskiego II, a szczególnie w Êwietle Konstytucji
„Lumen Gentium” i „Gaudium et spes”. Wpisuje si´ ona w obszerniejszà rzeczywi-
stoÊç chrzeÊcijaƒskiego wychowania, opracowanego dok∏adnie w Deklaracji soborowej
„Gravissimum educationis”, za której wytycznymi niniejszy dokument pragnie podà-
˝aç, pog∏´biajàc zawarte w niej myÊli o Szkole Katolickiej.

2. Cel i granice tego dokumentu
Wobec wa˝nych zagadnieƒ, z którymi wychowanie chrzeÊcijaƒskie spotyka si´ we
wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie pluralistycznym, Kongregacja Nauczania Katolickiego
uwa˝a za konieczne skupiç swà uwag´ na naturze i cechach wyró˝niajàcych szko∏´, któ-
rymi si´ okreÊla i przedstawia jako katolickà. Przyjmujàc, ˝e Szko∏a Katolicka znajdu-
je si´ w bardzo rozmaitych sytuacjach, stosownie do ró˝nych krajów o tradycji chrze-
Êcijaƒskiej i niechrzeÊcijaƒskiej, zw∏aszcza w odniesieniu do ustawodawstwa szkolne-
go, zagadnienia, które jej dotyczà, bez wàtpienia powinny byç studiowane i rozwiàzy-
wane przez KoÊcio∏y miejscowe, w ramach ró˝nych kontekstów spo∏eczno-kulturowych.

3. Racja istnienia Szko∏y Katolickiej
Kongregacja Nauczania Katolickiego uwa˝a jednak˝e za wskazane wnieÊç swój wk∏ad
w rozwiàzanie tych problemów, przedstawiajàc kilka rozwa˝aƒ, które mogà pomóc w na-
Êwietleniu wartoÊci wychowawczej Szko∏y Katolickiej; wartoÊci, która stanowi jej
g∏ównà i zasadniczà racj´ istnienia i która jest podstawà jej apostolatu. Wi´cej ni˝ po-
traktowanie kwestii w sposób wyczerpujàcy, te rozwa˝ania chcà wy∏o˝yç podstawy, któ-
re pozwalajà na refleksje o Szkole Katolickiej bardziej wypracowane i osiàgni´cia bar-
dziej p∏odne, odpowiadajàce jej misji.

4. Adresaci
Konferencje Biskupie sà bez wàtpienia Êwiadome, ˝e pasterska troska winna zwracaç
si´ do ca∏ej m∏odzie˝y katolickiej, niezale˝nie od szkó∏, do których m∏odzi ucz´szcza-
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jà1. Kongregacja Nauczania Katolickiego powierza jednak ten dokument ich przychyl-
nej uwadze, aby wyda∏y polecenie wypracowania na ró˝nych szczeblach planu (progra-
mu) wychowawczego, który odpowiada wymaganiom wychowania integralnego
uczniów, i a˝eby one czuwa∏y nad jego wprowadzeniem w ˝ycie. Kongregacja apelu-
je równie˝ do wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie — rodziców, nauczycie-
li, uczniów, w∏adz szkolnych — aby zapewnili sobie wszystkie Êrodki i wszelkie dost´p-
ne zasoby, które pozwalajà Szkole Katolickiej na spe∏nienie jej misji spo∏ecznej i apo-
stolskiej.

I. Szko∏a Katolicka i misja KoÊcio∏a

Misja KoÊcio∏a

5. Pochodzenie misji KoÊcio∏a
W swym tajemniczym planie mi∏oÊci, Bóg Ojciec, kiedy spe∏ni∏y si´ czasy, pos∏a∏ swe-
go jedynego Syna, aby dokonaç odrodzenia rodzaju ludzkiego i zapoczàtkowaç swe kró-
lestwo na Ziemi. Dla dalszego prowadzenia tego dzie∏a Chrystus za∏o˝y∏ KoÊció∏, or-
ganizm widzialny, o˝ywiany przez Ducha.

6. KoniecznoÊç adaptacji
Pobudzany przez tego˝ Ducha, KoÊció∏ nie przestaje pog∏´biaç ÊwiadomoÊci siebie sa-
mego i rozmyÊlaç nad tajemnicà swej natury oraz w∏asnej misji. Odkrywa w ten spo-
sób na nowo swojà ˝ywotnà ∏àcznoÊç z Chrystusem, „aby odnajdywaç nowe Êwiat∏o
i si∏´ do spe∏niania swej w∏asnej misji”2 i „aby okreÊliç najlepsze Êrodki dla uczynie-
nia bardziej Êcis∏à, skutecznà i dobroczynnà swej ∏àcznoÊci z ludzkoÊcià, do której sam
nale˝y, choç od niej si´ ró˝ni, bez mo˝liwego pomieszania”3 ludzkoÊci, dla której po-
s∏ugi jest wyznaczony, aby jà sk∏oniç do osiàgni´cia pe∏ni w Chrystusie.

7. Misja KoÊcio∏a
Misjà KoÊcio∏a jest ewangelizowaç, to jest g∏osiç wszystkim dobrà nowin´ zbawienia,
rodziç przez chrzest nowe stworzenia w Chrystusie i wychowywaç do ˝ycia jako dzie-
ci Bo˝e.

Ârodki w s∏u˝bie misji KoÊcio∏a

8. Szko∏a Katolicka, uprzywilejowany Êrodek wychowania integralnego
Aby pe∏niç swà misj´ ewangelizacji, KoÊció∏ pos∏uguje si´ zw∏aszcza Êrodkami powie-
rzonymi mu przez Chrystusa, bez zaniedbywania tych, które wed∏ug ró˝noÊci czasów
i rozmaitoÊci kultur pomagajà mu osiàgnàç jego cel nadprzyrodzony i podnosiç rozwój
osoby ludzkiej. Przez to powinien on czuwaç nad przystosowaniem Êrodków do ró˝nych
warunków czasu i nowych potrzeb rodzaju ludzkiego4. W ten sposób, w spotkaniu

1 Cf. Concile Vatican II, Déclaration sur l’education chretienne „Gravissimum educationis”, 7
2 Cf. Paul VI, Lettre Encyclique „Ecclesiam suam”, 7
3 Ibid. 13
4 Cf. Concile Vatican II, Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps „Gaudium et spes”, 4
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z rozmaitymi kulturami i wobec nieustannych zdobyczy ludzkoÊci, KoÊció∏ objawia, po-
przez przepowiadanie wiary „ludziom wszystkich czasów transcendentny cel, który je-
dynie nadaje ˝yciu jego pe∏ne znaczenie”5. Dla pe∏nienia tej misji zak∏ada on szko∏y
katolickie, poniewa˝ w instytucji szko∏y widzi uprzywilejowany Êrodek formacji inte-
gralnej przez to, ˝e jest ona miejscem, gdzie rozwija si´ i przekazuje koncepcj´ Êwia-
ta, cz∏owieka i historii.

Wk∏ad Szko∏y Katolickiej w misj´ KoÊcio∏a

9. Odniesienie Szko∏y Katolickiej do Ewangelii
Szko∏a Katolicka w∏àcza si´ w plan misji KoÊcio∏a, w szczególnoÊci w jego zadanie wy-
chowywania w wierze. Pe∏nia do której wezwane sà przez Chrystusa równoczeÊnie Êwia-
domoÊç psychiczna i ÊwiadomoÊç moralna, stanowi, aby tak powiedzieç, warunek
otrzymania zgodnie z naturà ludzkà boskich darów prawdy i ∏aski6; KoÊció∏ je uznaje
i czuje si´ zobowiàzany pot´gowaç u swych synów pe∏nà ÊwiadomoÊç ich odrodzenia
do nowego ˝ycia7. Tej ÊwiadomoÊci nie nabywa si´ oczywiÊcie niezale˝nie od elemen-
tów w∏aÊciwych danej sytuacji kulturowej i Szko∏a Katolicka winna braç pod uwag´ te
elementy w realizacji swego szczególnego wychowawczego planu, który w∏aÊnie okre-
Êla si´ w wyraênym odniesieniu do Ewangelii, jeÊli chodzi o wszczepienie ich g∏´boko
w ÊwiadomoÊç i ˝ycie chrzeÊcijan.

Misja wychowawcza KoÊcio∏a wobec pluralizmu kulturowego

10. Misja KoÊcio∏a… a kultura
„Dà˝àc stale do pe∏ni prawdy Bo˝ej”8, KoÊció∏ stara∏ si´ w ciàgu wieków o pog∏´bie-
nie objawienia i podejmowanie dialogu ze Êwiatem, czerpiàc ze êróde∏ kultury i pos∏u-
gujàc si´ jej narz´dziami. Pobudzony przez wiar´, majàc ÊwiadomoÊç kierownictwa Du-
cha Paƒskiego, KoÊció∏ stara si´ w wydarzeniach, wymaganiach i potrzebach naszego
czasu9 rozpoznaç wo∏ania najpilniejsze, którym nale˝y odpowiadaç, aby urzeczywist-
niaç zamiary Boga.

11. … i pluralizm kulturowy
W dzisiejszym spo∏eczeƒstwie charakteryzujàcym si´, mi´dzy innymi zjawiskami, plu-
ralizmem kulturowym KoÊció∏ odczytuje naglàcà potrzeb´ zapewnienia obecnoÊci my-
Êli chrzeÊcijaƒskiej jako tej, która ofiarowuje wa˝ny sprawdzian wobec ró˝norodnoÊci
koncepcji i postaw: „powo∏anie si´ na Chrystusa uczy w istocie odró˝niaç wartoÊci,
które tworzà cz∏owieka, od przeciwwartoÊci, które go degradujà”10.

12. Wa˝noÊç wychowania w sytuacji pluralistycznej
Pluralizm kulturowy domaga si´ od KoÊcio∏a wzmo˝enia dzia∏alnoÊci wychowawczej
w celu kszta∏towania osobowoÊci dostatecznie samodzielnych i odpowiedzialnych, aby

5 Paul VI, Allocution á S. Em. le Cardinal Gabriel — Marie Garrone, 27 novembre 1972
6 Paul VI, Lettre Encyclique „Ecclesiam suam”, 15
7 Cf. Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne „Gravissimum educationis”, 3
8 Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine „Dei verbum”, 8
9 Cf. Concile Vatican II. Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps „Gaudium et spes”, 11.
10 Paul VI, Allocution au 9e Congrés de l’Office International de l’Enseignement Catholique (O.I.E.C), dans „L’Osse-

rvatore Romano”, 9 juin 1974
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oprzeç si´ os∏abiajàcemu relatywizmowi, oraz u∏o˝yç ich ˝ycie zgodnie z wymogami
chrztu. Pobudza on tak˝e KoÊció∏ do pot´gowania — poprzez instytucje wychowawcze
— zjednoczonych wspólnot, które przez swój chrystianizm ˝ywy i czynny mogà wnieÊç
pozytywny i oryginalny wk∏ad do budowy spo∏ecznoÊci w duchu dialogu i wspó∏pra-
cy. Te same priorytety wychowawcze narzucajà si´ KoÊcio∏owi wobec innych charak-
terystycznych elementów wspó∏czesnej kultury, takich jak materializm, pragmatyzm,
technicyzm.

13. Pluralizm szkolny
W∏aÊnie dla zabezpieczenia tych celów w sytuacji pluralizmu kulturowego, KoÊció∏ apro-
buje zasad´ pluralizmu szkolnego, czyli wspó∏istnienia, a jeÊli mo˝liwe tak˝e wspó∏pra-
c´ ró˝nych systemów szkolnych, które pozwalajà m∏odym ukszta∏towaç sobie kryteria
wartoÊci, oparte na specyficznej koncepcji Êwiata, jak równie˝ przygotowaç si´ do
czynnego uczestniczenia w budowie wspólnoty, a przez to, w budowie spo∏eczeƒstwa.

14. Miejsce Szko∏y Katolickiej w pluralizmie szkolnym
W takiej perspektywie miejsce szczególne przypada Szkole Katolickiej w organizacji
szkolnej pod∏ug rozmaitych sposobów i mo˝liwoÊci, które nasuwajà si´ w ró˝nych
kontekstach narodowych. Przez zaofiarowanie tej alternatywy, KoÊció∏ chce tak˝e od-
powiedzieç na potrzeb´ wspó∏pracy pozytywnej, która si´ objawia w Êwiecie nacecho-
wanym pluralizmem kulturowym; on przyczynia si´ do podniesienia wolnoÊci naucza-
nia, a przez to do utrzymania i zapewnienia wolnoÊci sumienia oraz prawa rodziców do
wyboru szko∏y, która najlepiej odpowiada ich poglàdom wychowawczym11.

15. ObecnoÊç KoÊcio∏a w dziedzinie kultury
Wreszcie KoÊció∏ jest w pe∏ni przekonany, ̋ e Szko∏a Katolicka, ofiarujàc swój program
wychowawczy ludziom naszych czasów, spe∏nia zadanie koÊcielne niezb´dne i pilne.
W istocie przez Szko∏´ Katolickà, KoÊció∏ wnosi do dialogu kulturowego oryginalny
wk∏ad na rzecz prawdziwego post´pu i integralnego kszta∏towania cz∏owieka. Znikni´-
cie Szko∏y Katolickiej wyrzàdzi∏oby niewàtpliwie ogromna szkod´12 cywilizacji, cz∏o-
wiekowi i jego przeznaczeniu tak przyrodzonemu, jak i nadprzyrodzonemu.

II. Aktualna problematyka Szko∏y Katolickiej

16. Zarzuty przeciw Szkole Katolickiej
Zastanawiajàc si´ nad swojà misjà, KoÊció∏ widzi w Szkole Katolickiej Êrodek uprzy-
wilejowany, który pozwala na integralnà formacj´ jego cz∏onków i podj´cie pos∏ugi
o wielkim znaczeniu dla po˝ytku wszystkich ludzi. Wie on jednak, ˝e liczne wàtpliwo-
Êci i sprzeciwy podnoszà si´ z ró˝nych stron w sprawie tej instytucji, jej racji bytu, jej
wartoÊci i skutecznoÊci. W rzeczywistoÊci trzeba umieÊciç to zagadnienie w ramach szer-
szej problematyki, która dotyka instytucji, samych w sobie, w spo∏eczeƒstwie takim jak
nasze, nacechowanym przemianami coraz szybszymi i g∏´bszymi.

11 Cf. Concile Vatican II, Déclaration sur l’education chrétienne „Gravissimum educationis”, 8
12 Cf. Paul VI, Allocution au 9e Congrés de l’O. I. E. C., dans „L’Osservatore Romano”, 9 juin 1974
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G∏osy krytyki przeciw Szkole Katolickiej

17. Postawa pozytywna wobec sporu
W sporach dotyczàcych Szko∏y Katolickiej mo˝na wskazaç na kilka tematów, woko∏o
których skupiajà si´ sprzeciwy, trudnoÊci, alternatywy, których nie trzeba traciç z oczu,
aby dobrze umieÊciç refleksj´ w jej konkretnym kontekÊcie oraz by zachowaç aspekty,
wzywajàce nauczycieli katolickich do przedsi´wzi´cia du˝ego wysi∏ku, by przystoso-
waç si´ do wymagaƒ ich misji w Êwiecie wspó∏czesnym.

18. Szko∏a Katolicka jako instytucja
Najpierw trzeba zauwa˝yç, ˝e pewne Êrodowiska w KoÊciele i poza KoÊcio∏em, na-
tchnione êle poj´tà ÊwieckoÊcià, kwestionujà Szko∏´ Katolickà jako instytucj´. Nie
pojmujà oni, ˝e obok Êwiadectwa indywidualnego swych cz∏onków, KoÊció∏ mo˝e da-
waç Êwiadectwo szczególne poprzez w∏aÊciwe instytucje poÊwi´cone, na przyk∏ad, po-
szukiwaniu prawdy lub dzie∏om mi∏osierdzia.

19. Niebezpieczeƒstwo prozelityzmu
Wed∏ug zastrze˝eƒ innych, Szko∏a Katolicka stara si´ uczyniç instytucj´ ludzkà narz´-
dziem dla celów religijnych i wyznaniowych. Bez wàtpienia wychowanie chrzeÊcijaƒ-
skie êle zrozumiane zawiera w sobie ryzyko prozelityzmu w z∏ym rodzaju i mo˝e daç
okazj´ do jednostronnej koncepcji kultury. Ale te odchylenia, które nale˝y naprawiaç,
nie powinny pozwoliç zapomnieç, ˝e wychowanie integralne, nie mo˝e byç oderwane
od wymiaru religijnego, i ˝e ten wymiar przyczynia si´ skutecznie do rozwoju innych
aspektów osobowoÊci nawet w miar´, jak ona jest w∏àczana do wychowania powszech-
nego.

20. Argument zast´pstwa
Dla innych Szko∏a Katolicka jest jakoby instytucjà anachronicznà w tym znaczeniu, ˝e
spe∏niwszy rol´ koniecznego zast´pstwa w przesz∏oÊci, nie ma racji bytu w epoce, gdy
spo∏eczeƒstwo cywilne podejmuje si´ samo us∏ug szkolnych. W istocie paƒstwo zmie-
rza do zastàpienia spo∏eczeƒstwa w instytucji wychowawczej, jakà jest szko∏a, i zagra-
˝a istnieniu wspólnot opartych na tej samej koncepcji ˝ycia, popierajàc cz´sto w spo-
sób wy∏àczny instytucje wychowawcze ujednolicone w skali ogólnokrajowej i rzeko-
mo neutralne. Wobec takiej sytuacji Szko∏a Katolicka zmierza do zaofiarowania cz∏on-
kom wspólnoty koÊcielnej, pragnàcym tego, alternatywy przystosowanej do ich prze-
konaƒ.

21. Zarzut elitaryzmu
Poniewa˝ ustawodawstwo szkolne pewnych krajów nie bra∏o pod uwag´ wartoÊci ta-
kich alternatyw w spo∏eczeƒstwie pluralistycznym, szko∏y katolickie w tych krajach za-
uwa˝a∏y z ˝alem, ˝e ich uczniowie rekrutujà si´ tylko z zamo˝nych klas spo∏ecznych
i widzia∏y, jak im zarzucano, ˝e przyczyniajà si´ do utrzymania w wychowaniu dyskry-
minacji rodzaju spo∏eczno-gospodarczego.

22. Wyniki wychowawcze
Szko∏a Katolicka jest cz´sto krytykowana tak˝e za swój rzekomy brak skutecznoÊci: ja-
koby nie uda∏o si´ jej wychowaç przekonanych chrzeÊcijan, konsekwentnych w swej
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wierze i przygotowanych do dzia∏ania politycznego i spo∏ecznego. Jest to bez wàtpie-
nia ryzyko, któremu wychowawcy powinni zaradziç przez sta∏y wysi∏ek wychowawczy
bez upadania na duchu, skutkiem zniech´cenia wobec rzeczywistych lub pozornych nie-
powodzeƒ, poniewa˝ czynniki, które wkraczajà w wychowanie sà liczne i wyniki osià-
ga si´ tylko po d∏ugim czasie.

23. Propozycje ró˝nych rozwiàzaƒ
Wreszcie nie mo˝na zapomnieç, w jakiej ogólnej koniunkturze znajduje si´ wysi∏ek
szkolny KoÊcio∏a: spo∏eczeƒstwo w przyspieszonej ewolucji, kiedy zagadnienie szkol-
ne wyst´puje wsz´dzie w sposób ostry; szerokie otwarcie przygotowane przez ostatni
Sobór i cz´sto nies∏usznie przesadzone; powa˝ne trudnoÊci w zapewnieniu Êrodków,
w personelu i w pieniàdzu. Czy wobec tej sytuacji KoÊció∏ powinien porzuciç swoje
szko∏y, jak to niektórzy sugerujà, i zachowaç odtàd swe si∏y dla dzia∏alnoÊci ewangeli-
zacyjnej bardziej bezpoÊredniej na odcinkach uwa˝anych jako priorytetowe lub bardziej
przystosowane do jego w∏aÊciwej misji, a w szczególnoÊci skierowaç swojà trosk´ pa-
sterskà i swe pos∏ugiwanie ku instytucjom wychowania paƒstwowego? Mimo, ˝e takie
rozwiàzanie nie by∏oby w zgodzie z dyrektywami Soboru, rozwa˝ania, które nastàpià,
ka˝à zwróciç uwag´, ˝e nawet wed∏ug misji KoÊcio∏a jest ono zupe∏nie nieusprawiedli-
wione.

Kilka wspó∏czesnych aspektów szko∏y

24. Dzisiejsza wa˝noÊç szko∏y
RzeczywistoÊç Szko∏y Katolickiej nie mo˝e byç z drugiej strony uj´ta w swej ca∏oÊci,
jeÊli si´ jej nie rozpatruje w obszerniejszym kontekÊcie dzisiejszej problematyki szko-
∏y w ogólnoÊci. Pominàwszy rewindykacje wysuwane przez zwolenników deskolary-
zacji — teorii, która wydaje si´ traciç swà aktualnoÊç — szko∏a jest w toku uzyskiwa-
nia w Êwiecie wspó∏czesnym przodujàcego miejsca przez swà funkcj´ bàdê to w swym
znaczeniu spo∏ecznym (uczestnictwo rodziców, demokratyzacja i równoÊç szans), bàdê
to w swym dà˝eniu do rozszerzania na inne odcinki wychowania przez dzia∏alnoÊç po-
zaszkolnà, bàdê to wreszcie przez przed∏u˝enie obowiàzkowego okresu szkolnego.

III. Szko∏a miejscem humanizacji przez asymilacj´ kultury

25. Szko∏a Katolicka musi byç szko∏à
Aby zrozumieç Szko∏´ Katolickà w jej misji szczególnej, wypada przyjàç jako punkt
wyjÊcia refleksj´ ogólnà nad instytucjà szkolnà i przypomnieç, ˝e ona nie mo˝e byç
szko∏à katolickà, jeÊli nie jest najpierw szko∏à i nie posiada elementów okreÊlajàcych
szko∏´.

Funkcja szko∏y w ogólnoÊci

26. Czym jest szko∏a
Uwa˝ne zbadanie ró˝nych definicji, które proponuje si´ na okreÊlanie szko∏y, i inno-
wacje zarysowujàce si´ obecnie w instytucjach szkolnych ró˝nego stopnia pozwalajà
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okreÊliç szko∏´ jako miejsce integralnej formacji osoby, poprzez systematycznà i kry-
tycznà asymilacj´ kultury. Szko∏a jest w istocie miejscem uprzywilejowanym integral-
nego podniesienia za pomocà ˝ywego i ˝ywotnego zaliczenia do dziedzictwa kulturo-
wego.

27. Kontakt z kulturà w szkole
Taka funkcja przyjmuje, ˝e to zbli˝enie zachodzi w szkole pod postacià osobistego kontaktu
i zobowiàzania, które zbli˝ajà do wartoÊci absolutnych, poczàwszy od kontekstu aktualnego,
i zmierzajà do ich w∏àczenia w ten kontekst. W rzeczy samej spuÊcizna kulturalna staje si  ́Êrod-
kiem wychowawczym tylko w tym stopniu, w jakim wszczepia si´ w problematyk´ czasu,
w którym przebiega ˝ycie m∏odych. Szko∏a powinna pobudzaç ucznia do intelektualnego
çwiczenia, odwo∏ujàc si´ do dynamizmu inteligencji, która chce widzieç jasno i robiç odkry-
cia, zmuszajàc go do zdobycia ÊwiadomoÊci prze˝ytych doÊwiadczeƒ i nabytych pewników.
Szko∏a, która by nie spe∏nia∏a tego zadania, i która by, przeciwnie, przedstawia∏a schematy ca∏-
kowicie opracowane, stwarza∏aby tym samym przeszkod´ dla rozwoju osobowoÊci ucznia.

Szko∏a i koncepcja ˝ycia

28. Nauczanie a koncepcja ˝ycia
Z tego, co wy˝ej powiedziano, wynika, ̋ e w punkcie wyjÊcia szko∏a winna dostosowaç
swój program kszta∏cenia i jego metody do widzenia rzeczywistoÊci, która jà inspiru-
je, która uzasadnia racj´ jej istnienia, i która rzàdzi ca∏à jej dzia∏alnoÊcià.

29. KoniecznoÊç jednoczàcej koncepcji ˝ycia
W rzeczywistoÊci nie mo˝na w wychowaniu pominàç odwo∏ania si´ ukrytego lub wy-
raênego do okreÊlonej koncepcji ˝ycia, zwa˝ywszy, ˝e ono koniecznie wchodzi w wy-
bór, do którego uczynienia jest si´ przywiedzionym. Jest wi´c rzeczà najwy˝szej wagi,
choçby tylko dla zapewnienia pewnej jednoÊci, albo jednorodnoÊci nauczania, aby
cz∏onkowie wspólnoty szkolnej inspirowali si´ analogicznà wizjà rzeczywistoÊci, nawet
jeÊli ma ona ró˝ny stopieƒ uÊwiadomienia. W istocie stanowi to odwo∏anie si´ do war-
toÊci, na których wspiera si´ to widzenie rzeczywistoÊci, stanowiàcej dla doros∏ych i na-
uczajàcych uzasadnienie autorytetu dla pe∏nienia funkcji wychowawcy. Nie mo˝na nie
dostrzec, ̋ e szko∏a kszta∏ci, aby wychowaç, a wi´c pozwoliç cz∏owiekowi rozwinàç si´,
by go uwolniç od uwarunkowaƒ, które mog∏yby mu przeszkodziç ˝yç jak cz∏owiek sa-
modzielny i odpowiedzialny. Dlatego powinna ona wyraênie opieraç si´ na planie wy-
chowawczym, zmierzajàcym do pe∏nego podniesienia osoby na wy˝szy poziom.

30. … inspirowana przez wartoÊci absolutne
Jako instytucja wychowawcza, szko∏a powinna zmierzaç do wykrycia wymiaru etycznego kul-
tury w celu podniesienia duchowego dynamizmu jednostki i pomagania jej w osiàgni´ciu wol-
noÊci moralnej, która zak∏ada i doskonali wolnoÊç psychicznà. Czy trzeba przypominaç, ˝e
wolnoÊç moralna mo˝e si´ rodziç tylko w miar´, jak si´ orientuje ku wartoÊciom absolutnym,
które stanowià o sensie i wartoÊci ̋ ycia cz∏owieka? Trzeba to przypominaç, poniewa˝ nawet
w dziedzinie wychowania objawia si´ dà˝noÊç do przyznania g∏ównego znaczenia kryteriom
teraêniejszoÊci: w ten sposób nara˝a si´ na odpowiadanie na wezwania chwilowe i powierz-
chowne, i na zapoznanie bardziej g∏´bokich aspiracji wspó∏czesnego Êwiata.
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Szko∏a w dzisiejszym spo∏eczeƒstwie

31. Szko∏a wychowujàca, wymaganiem teraêniejszoÊci
Zresztà, jeÊli nawet szko∏a chce odpowiedzieç na wymagania spo∏eczeƒstwa odznaczajà-
cego si´ rozwojem wiedzy i technologii, które nara˝ajà na popadni´cie w depersonaliza-
cj´ i masowoÊç, powinna dla za˝egnania tego ryzyka staraç si´ staç szko∏à prawdziwie wy-
chowujàcà, aby byç w stanie ukszta∏towaç osobowoÊci autonomiczne i odpowiedzialne,
zdolne do swobodnego wyboru zgodnego z sumieniem. KoniecznoÊç takiego zaanga˝o-
wania ujawnia si´ jeszcze jaÊniej, jeÊli szko∏´ uwa˝a si´ za instytucj´, która prowadzi m∏o-
dych do otwarcia si´ na rzeczywistoÊç i wytworzenia w sobie okreÊlonej koncepcji ̋ ycia.

32. WartoÊci kulturalne i wartoÊci ˝ycia
W ten sposób poj´ta szko∏a nie zak∏ada tylko wyboru wartoÊci kulturowych, lecz rów-
nie˝ wybór wartoÊci, które powinny ujawniç si´ w sposób czynny. To dlatego szko∏a po-
winna byç wspólnotà, w której wartoÊci ujawniajà si´ w autentycznych stosunkach
osobistych mi´dzy ró˝nymi cz∏onkami, którzy jà tworzà, i w przy∏àczeniu si´ nie tylko
jednostkowym, lecz równie˝ wspólnotowym, do wizji rzeczywistoÊci, która jest na-
tchnieniem szko∏y.

IV. Program wychowawczy Szko∏y Katolickiej

Szczególny charakter Szko∏y Katolickiej

33. Chrystus centrum Szko∏y Katolickiej
Po próbie okreÊlenia Szko∏y Katolickiej, poczynajàc od poj´cia szko∏y, jest mo˝liwe te-
raz skupienie uwagi nad tym, co jà charakteryzuje jako (szko∏´) „katolickà”. To, co jà
okreÊla w tym znaczeniu, jest jej odwo∏anie si´ do chrzeÊcijaƒskiej koncepcji rzeczy-
wistoÊci. To Chrystus stanowi centrum tej koncepcji.

34. Program wychowawczy inspirowany przez Ewangeli´
Tym samym Chrystus jest tak˝e fundamentem planu (programu) wychowawczego
Szko∏y Katolickiej; On objawia nowy sens istnienia i przemienia to istnienie, czyniàc
cz∏owieka zdolnym ˝yç po Bo˝emu, czyli myÊleç, chcieç i dzia∏aç wed∏ug Ewange-
lii, czyniàc z b∏ogos∏awieƒstw prawo swego ˝ycia. W∏aÊciwie to wyraêne powo∏anie
si´ na chrzeÊcijaƒskà wizj´ podzielanà — choç w ró˝nym stopniu — przez wszystkich
cz∏onków wspólnoty szkolnej decyduje o tym, ˝e szko∏a jest chrzeÊcijaƒska, gdy˝ w ten
sposób zasady ewangeliczne inspirujà jej program, zarówno jako motywacj´, jak
i cel.

35. Wychowanie chrzeÊcijaƒskie jako wychowanie integralne
Przez to Szko∏a Katolicka zobowiàzuje si´ Êwiadomie do promowania (wychowania)
cz∏owieka integralnego, poniewa˝ w Chrystusie, Cz∏owieku doskona∏ym, wszystkie war-
toÊci ludzkie znajduj´ swà pe∏nà realizacj´ i harmonijnà jednoÊç. W∏aÊnie na tym pole-
ga jej szczególny charakter. Na tym te˝ oparty jest jej obowiàzek kultywowania wszyst-
kich wartoÊci ludzkich w szacunku dla ich uprawnionej autonomii, a przez to wierno-
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Êci swej misji, podejmowanej w s∏u˝bie wszystkim ludziom. W istocie Jezus Chrystus
uszlachetni∏ cz∏owieka i nadaje jego istnieniu nowà wartoÊç. On jest wzorem i przyk∏a-
dem ˝ycia, które Szko∏a Katolicka proponuje m∏odym.

36. Przekazywanie kultury w perspektywie chrzeÊcijaƒskiej
JeÊli wi´c Szko∏a Katolicka, podobnie jak wszystkie szko∏y, jest nastawiona ku syste-
matycznemu i krytycznemu przekazywaniu kultury celem integralnego formowania
osoby, to zmierza do tego celu po linii chrzeÊcijaƒskiej wizji rzeczywistoÊci, przez któ-
rà kultura nabywa „swe wybitne miejsce w integralnym powo∏aniu cz∏owieka”13.
Âwiadoma, ˝e cz∏owiek historyczny jest cz∏owiekiem zbawionym przez Chrystusa,
Szko∏a Katolicka stara si´ wychowywaç w cnotach, którymi powinien si´ on odznaczaç,
i które pozwalajà mu ˝yç nowym ˝yciem w Chrystusie i przyczyniaç si´ do budowania
królestwa Bo˝ego14.

37. Szczególne zadania Szko∏y Katolickiej
Z tych zasad mo˝na wyprowadziç zadania i program Szko∏y Katolickiej. Zadania mo-
gà byç streszczone w obowiàzku zmierzania do zapewnienia syntezy mi´dzy kulturà
i wiarà z jednej strony oraz wiarà i ˝yciem z drugiej. Te syntezy dokonujà si´, pierw-
sza przez przyswojenie, w Êwietle or´dzia ewangelicznego, wiedzy ludzkiej zawartej
w ró˝nych naukach; druga przez nabycie cnót, które charakteryzujà chrzeÊcijanina.

Synteza wiary i kultury

38. AutentycznoÊç wiedzy widzianej w Êwietle wiary
Zmierzajàc do rozwijania u uczniów syntezy mi´dzy wiarà i kulturà poprzez nauczanie,
Szko∏a Katolicka opiera si´ na g∏´bokiej koncepcji ludzkiej wiedzy i ˝adnà miarà nie chce
odwracaç tego nauczania od celu, który jest jej wyznaczony w wychowaniu szkolnym.

39. Autonomia nauk
Przeciwnie, uwa˝a ona, ˝e ró˝ne dyscypliny wiedzy ludzkiej nie prowadzà do wycho-
wania integralnego i nie posiadajà w∏aÊciwoÊci dla pog∏´bienia i rozwini´cia wiary, jak
tylko w miar´ poszanowania ich autonomii oraz ich w∏asnej metodologii. By∏oby wi´c
b∏´dem uwa˝aç te nauki za zwyk∏e pomoce wiary i Êrodki nastawione g∏ównie ku ce-
lom apologetycznym. Nauczanie szkolne powinno zmierzaç do przyswojenia sobie
przez ucznia techniki znajomoÊci, struktur myÊlowych i metod intelektualnych, po-
staw moralnych i spo∏ecznych, które mu pozwalajà rozwinàç si´ w jego osobowoÊci
i w∏àczyç si´ we wspólnot´ ludzkà jako po˝yteczny jej cz∏onek. A wi´c nauki nie
przedstawiajà tylko wiedzy do nabycia, ale raczej wartoÊci do przyswojenia, a szczegól-
nie prawdy do odkrycia.

40. Nauczanie jako poszukiwanie prawdy…
To nawet z racji takiej koncepcji swej funkcji wychowawczej zupe∏nej, praca nauczy-
cielska mo˝e zaofiarowaç nauczycielowi chrzeÊcijaƒskiemu doskona∏à drog´ dla wpro-
wadzenia ucznia w dziedzin´ wiary, aby jà pog∏´biç i pozwoliç jej z kolei oÊwieciç

13 Concile Vatican II, Constitution pastorale sur L’Eglise dans le monde de ce temps „Gaudium et spes”, 57
14 Cf. Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne „Gravissimum educationis”, 2
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i wzbogaciç przyswojonà wiedz´ ludzkà. Niewàtpliwie, nauczanie mo˝e przedstawiaç
wiele sposobnoÊci, aby wznieÊç umys∏ ucznia do widzenia wiary, i tych okazji nie trze-
ba pomijaç, lecz daleko, poza tymi sposobnoÊciami, nauczyciel chrzeÊcijaƒski powinien
poszukiwaç mo˝liwoÊci g∏´bszych, istotniejszych dla rozkwitu osobowoÊci chrzeÊcijaƒ-
skiej, ni˝ to pozwala opanowanie ro˝nych dyscyplin naukowych. Dzi´ki nauczaniu
mo˝e on kszta∏towaç umys∏ i serce uczniów i przygotowywaç je na z∏àczenie si´ z Chry-
stusem w sposób osobisty i z ca∏à g∏´bià natury ludzkiej wzbogaconej przez kultur´.

41. … w poszukiwaniu prawdy wiekuistej…
I wi´cej jeszcze. Nawet w takiej mierze, w jakiej szko∏a uwa˝a wiedz´ ludzkà za prawd´
do odkrycia i u˝ywa metod pedagogicznych w∏aÊciwych, by pobudziç do poszukiwania
tej prawdy z ca∏à uczciwoÊcià i surowoÊcià intelektualnà, stwarza ona podstawy dla szu-
kania prawdy ca∏kowitej, poza prawdami czàstkowymi. JeÊli nauczyciel zna swà dyscy-
plin´ naukowà i jednoczeÊnie posiada màdroÊç chrzeÊcijaƒskà, objawia on uczniowi g∏´-
bokie znaczenie tego, czego naucza, i wprowadza go tym samym w serce prawdy.

42. … i wartoÊci absolutnych
Poza wartoÊciami prawdy tak˝e inne wartoÊci sà zachowane w skarbcu spuÊcizny kul-
turalnej ludzkoÊci. Gdy nauczyciel chrzeÊcijaƒski stara si´ sk∏oniç ucznia do ich opa-
nowania, oceny i przyswojenia, niepostrze˝enie prowadzi on do wzniesienia go ku
wartoÊciom wiekuistym. Ostatecznie z tej to orientacji wewn´trznej wiadomoÊci i war-
toÊci ludzkich, ku Prawdzie najwy˝szej, którà jest Stwórca wszystkich rzeczy, wynika
znaczenie nauczania dla wzrostu wiary.

43. Wa˝na rola nauczania
Jest oczywiste, ˝e nauczanie otrzymuje takà orientacj´ nie tyle z przedmiotu nauczane-
go lub wiadomoÊci przypisanych programem, ile od osób, które pracujà w szkole.
Zw∏aszcza b´dzie zale˝a∏o od nauczyciela, aby nauczanie sta∏o si´ prawdziwà szko∏à
wiary, która przekazuje pos∏annictwo chrzeÊcijaƒskie. Z tego punktu widzenia synteza
kultury i wiary jest uwarunkowana w du˝ej mierze przez syntez´ mi´dzy wiarà a ˝yciem,
która odzwierciedla si´ w osobie wychowawcy. Na wzór jedynego Nauczyciela, Chry-
stusa, wychowawca jest wezwany przez swà szlachetnà misj´ do ukazywania chrzeÊci-
jaƒskiej tajemnicy nie tylko s∏owami, lecz przez ka˝dy swój czyn i przez ca∏à swà po-
staw´. Tak˝e w tej postawie staje si´ oczywista ró˝nica mi´dzy szko∏à, która poprze-
sta∏aby na do∏àczeniu do swego programu nauczania religijnego, aby piel´gnowaç wia-
r´, i tà szko∏à, której ca∏e nauczanie jest przenikni´te duchem chrzeÊcijaƒskim.

Synteza wiary i ˝ycia

44. WartoÊci oraz synteza wiary i ˝ycia
W ten sposób nauczanie oparte na przyswajaniu wartoÊci absolutnych w swym wymia-
rze apostolskim nie zmierza tylko ku syntezie wiary i kultury; mo˝e ono równie˝ do-
prowadziç ucznia do urzeczywistnienia syntezy wiary i ˝ycia.

45. Kszta∏towanie osobowoÊci chrzeÊcijaƒskiej…
Szko∏a Katolicka uwa˝a za swój szczególny obowiàzek — i to z nowego tytu∏u wobec
braków dzisiejszej rodziny i spo∏eczeƒstwa w tej dziedzinie — integralne kszta∏towa-
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nia osobowoÊci chrzeÊcijaƒskiej. Ona wie, ˝e synteza wiary i ˝ycia urzeczywistnia si´
w osobie ucznia tylko na mocy sta∏ego procesu nawracania, przez który zmierza on do
realizacji Bo˝ych zamiarów wobec siebie. Ona uczy m∏odych nawiàzywania dialogu
z Bogiem w ró˝nych sytuacjach swego osobistego ˝ycia. On pobudza ich do przezwy-
ci´˝enia indywidualizmu i do odkrycia w Êwietle wiary wezwania szczególnego, ˝e sà
mianowicie powo∏ani do ˝ycia w pe∏ni Êwiadomego i odpowiedzialnego w jednoÊci z in-
nymi. Pomaga ona m∏odym, jako chrzeÊcijanom, odnaleêç w samym wàtku istnienia
ludzkiego zaproszenie do podj´cia s∏u˝by Bogu przez wzglàd na swych braci i dla
przemiany Êwiata na mieszkanie godne ludzi.

46. … rozumiana jako powo∏anie
Szko∏a Katolicka naucza m∏odzie˝ wyjaÊniaç j´zyk wszechÊwiata, który objawia Stwór-
c´, i poprzez post´p nauki lepiej poznawaç Boga i cz∏owieka. W ˝yciu codziennym szko-
∏y m∏ody cz∏owiek uczy si´, ˝e jego dzia∏alnoÊç w Êwiecie ma si´ staç wyrazem mi∏o-
Êci Boga wzgl´dem wszystkich ludzi, poniewa˝ ona stanowi cz´Êç historii zbawienia,
które swe ostateczne znaczenie otrzymuje od Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.

47. Szko∏a Katolicka jako Êrodowisko ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego i szko∏a cnoty
Âwiadoma tego, ˝e nie wystarczy otrzymaç chrzest, aby byç chrzeÊcijaninem, lecz trze-
ba ̋ yç i dzia∏aç zgodnie z Ewangelià, Szko∏a Katolicka zamierza stworzyç w swym Êro-
dowisku atmosfer´15, w której uczeƒ czuje si´ zaproszony do wiary ciàgle coraz ˝yw-
szej i bardziej dojrza∏ej, aby stopniowo osiàgnàç sk∏onnoÊci, dzi´ki którym b´dzie
móg∏ podjàç zobowiàzanie wynikajàce z chrztu. Nie zapomina ona o znaczeniu, jakie
doktryna chrzeÊcijaƒska przywiàzuje do cnót, czyli trwa∏ych i g∏´bokich nastawieƒ, któ-
re powinny wrastaç stopniowo w ÊwiadomoÊç, i ˝e cnoty teologalne zapuszczajà zno-
wu korzenie, aby je uwznioÊliç w mi∏oÊci, która staje si´ jakby ich duszà, przemienia-
jàc cz∏owieka naturalnie dobrego w chrzeÊcijanina. Sercem dzia∏alnoÊci wychowawczej
Szko∏y Katolickiej jest Chrystus, stanowiàcy wzór, wed∏ug którego chrzeÊcijanin powi-
nien kszta∏towaç swe ˝ycie. Tym w∏aÊnie Szko∏a Katolicka ró˝ni si´ od ka˝dej innej
szko∏y, która ogranicza si´ do ukszta∏towania cz∏owieka: ona zmierza do kszta∏towania
chrzeÊcijanina i wprowadzenia nieochrzczonych, poprzez swe nauczanie i Êwiadec-
two, w tajemnic´ Chrystusa, która przewy˝sza wszelkie poznanie16.

48. Wychowanie i „szko∏a równoleg∏a”
JeÊli Szko∏a Katolicka z jednej strony rozwija swà szczególnà dzia∏alnoÊç w ∏àcznoÊci
z innymi podobnymi instytucjami, takimi jak rodzina, wspólnota chrzeÊcijaƒska i pa-
rafialna, organizacje m∏odzie˝owe, stowarzyszenia kulturalne i sportowe, to z drugiej
strony nie traci z oczu faktu, ˝e Êrodowiska spo∏eczne, bardzo ró˝ne, mogà stanowiç êró-
d∏o informacji i uczestnictwa kulturalnego. Wzgl´dem tej „szko∏y równoleg∏ej” narzu-
ca si´ bardziej ni˝ kiedykolwiek czynna obecnoÊç szko∏y, która dà˝àc do systematycz-
nego i krytycznego kszta∏towania, przygotowuje m∏odych do panowania nad sobà17, któ-
ra czyni ich zdolnymi do wolnego i Êwiadomego wyboru wobec postaw przedstawia-
nych przez Êrodki spo∏ecznego przekazu. M∏odzi powinni byç wdro˝eni do poddawa-

15 Cf. Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne „Gravissimum educationis”, 8
16 Cf. Eph 3, 18-19
17 Cf. Instruction pastorale „Communio et Progressio”, 67
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nia tych postaw krytycznemu osàdowi18, do uporzàdkowania ich w syntezach oraz
w∏àczenia do swej kultury ludzkiej i chrzeÊcijaƒskiej.

Nauczanie religijne

49. Element podstawowy Szko∏y Katolickiej
Gdy w pe∏nieniu swej szczególnej misji Szko∏a Katolicka, w sposób systematyczny i kry-
tyczny, przekazuje kultur´ w Êwietle wiary, gdy wychowuje osobowoÊç wed∏ug wzoru
chrzeÊcijaƒskiego i dokonuje w ten sposób syntezy zarówno wiary i kultury, jak rów-
nie˝ wiary i ˝ycia, jest jednoczeÊnie Êwiadoma znaczenia, które przypada nauczaniu dok-
tryny ewangelicznej, jak jà KoÊció∏ katolicki podaje. To nauczanie stanowi w istocie pod-
stawowy sk∏adnik dzia∏ania wychowawczego, które stara si´ doprowadziç ucznia do wy-
boru faktów przy znajomoÊci przyczyny i uk∏adania wed∏ug nich ˝ycia.

50. SpecyficznoÊç nauczania religijnego…
Nie wchodzàc w problematyk´, jakà porusza nauczanie religijne w szko∏ach, trzeba pod-
kreÊliç, ˝e to nauczanie, które nie mo˝e si´ ograniczyç do lekcji religii przewidzianych
w programach szkolnych, powinno byç udzielane w szkole w sposób dobitny i syste-
matyczny, aby pomagaç uczniowi w osiàgni´ciu równowagi mi´dzy kulturà Êwieckà i re-
ligijnà. Takie nauczanie ró˝ni si´ zasadniczo od ka˝dego innego, poniewa˝ nie stawia
sobie za cel osiàgni´cia prostego przyj´cia umys∏em prawdy religijnej, lecz z∏àczenia
si´ ca∏à istotà z Osobà Jezusa Chrystusa.

51. … i jego wa˝noÊç w Szkole Katolickiej
Uznajàc ca∏kowicie, ˝e w∏aÊciwym miejscem katechezy jest rodzina, wspomagana
przez inne wspólnoty chrzeÊcijaƒskie, a szczególnie przez wspólnot´ parafialnà, zawsze
trzeba równie˝ wskazywaç na koniecznoÊç i wa˝noÊç katechezy w Szkole Katolickiej,
aby zapewniç wzrastanie m∏odych w wierze.

52. Dla nauczania religijnego wartoÊciowego
Szko∏a Katolicka zwraca wi´c uwag´ na osiàgni´cia, które zawdzi´cza si´ badaniom psy-
chopedagogicznym, a w szczególnoÊci studiom katechetycznym, lecz przede wszystkim
na inicjatywy i wytyczne pochodzàce od kompetentnych organów koÊcielnych. B´dzie
si´ czu∏a zobowiàzana do wspó∏pracy w lepszym przygotowaniu realizacji mandatu ka-
techetycznego KoÊcio∏a, poprzez przygotowanie coraz bardziej wykwalifikowane tych,
którym zlecono katechez´ szkolnà.

Szko∏a Katolicka miejscem spotkania chrzeÊcijaƒskiej 
wspólnoty wychowawczej

53. Szko∏a Katolicka wspólnotà wiary
Z wszystkich powodów przedstawionych poprzednio, szko∏y katolickie powinny staç
si´ miejscem spotkania tych, którzy chcà Êwiadczyç o wartoÊciach chrzeÊcijaƒskich
w ca∏ym wychowaniu19. Jak ka˝da inna szko∏a, Szko∏a Katolicka powinna utworzyç

18 Cf. Instruction pastorale „Communio et Progressio”, 67
19 Paul VI, Allocution au 9e Congrés de l’O. I. E. C., dans „L’Osservatore Romano”, 9 juin 1974
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wspólnot´ dà˝àcà ostatecznie do przekazywania wartoÊci ˝yciowych. Program bowiem
˝yciowy, który ona proponuje, polega, jak to widzieliÊmy, na planie z∏àczenia si´ przez
wiar´ z Osobà Chrystusa, który jest miarà wszelkich wartoÊci. Otó˝ wiara aktualizu-
je si´ w spotkaniu z osobami i wspólnotami, które ˝yjà wiarà. Wiara chrzeÊcijaƒska
rodzi si´ i wzrasta w ∏onie wspólnoty.

54. Ciàg∏e powo∏ywanie si´ na Chrystusa
A wi´c nie tylko, jak w ka˝dej innej szkole, natura cz∏owieka i natura wychowania wy-
magajà wymiaru wspólnotowego Szko∏y Katolickiej, domaga si´ tego tak˝e natura
wiary. Âwiadoma licznych braków i sprzeniewierzeƒ, które zakradajà si´ do realizacji
jej planu wychowawczego, Szko∏a Katolicka uznaje, ˝e powinna, jako wspólnota, czer-
paç nieustannie ze êróde∏, z których wyp∏ywa racja jej istnienia i dokonywaç konfron-
tacji z tymi Êrodkami, to jest ze zbawczym S∏owem Chrystusa, zawartym w PiÊmie Âwi´-
tym, Tradycji, a szczególnie w Liturgii i Sakramentach, i w istnieniu tych, którzy jà prze-
˝ywali i dziÊ jeszcze nià ˝yjà.

55. Realizacja powo∏ania ludzkiego
Bez sta∏ego powo∏ywania si´ na S∏owo i bez ciàgle odnawianego spotkania z Chry-
stusem, Szko∏a Katolicka oddala si´ od swego fundamentu. To w∏aÊnie ∏àcznoÊç
z Chrystusem zapewnia jej wszelkà si∏´ koniecznà dla realizacji w∏aÊciwego sobie pla-
nu wychowawczego i ta stycznoÊç pozwala jej „stworzyç w spo∏ecznoÊci szkolnej at-
mosfer´ o˝ywionà duchem ewangelicznej wolnoÊci i mi∏oÊci”20, w której uczeƒ mo-
˝e doÊwiadczyç swej w∏asnej godnoÊci, nawet zanim jà sobie uÊwiadomi. Przekona-
na o wartoÊci osobistej cz∏owieka i Êwiadoma wezwania, które Bóg kieruje do ka˝-
dego, Szko∏a Katolicka przyczynia si´ do wyzwolenia cz∏owieka, to jest uczynienia
go, zgodnie z jego przeznaczeniem, Êwiadomym rozmówcà Boga i gotowym na przy-
j´cie Jego mi∏oÊci.

56. Cele, do których dà˝y wychowanie chrzeÊcijaƒskie
„T´ fundamentalnà doktryn´ religijnà, stanowiàcà oÊ egzystencjalnej metafizyki
chrzeÊcijaƒskiej”21, katolicka wspólnota szkolna podnosi do sprawdzianu swej dzia∏al-
noÊci wychowawczej. Ona wi´c nie przekazuje kultury jako Êrodka pot´gi i panowania,
lecz jako Êrodek zjednoczenia i ws∏uchania si´ w g∏os ludzi, wydarzeƒ i rzeczy. Ona nie
uwa˝a wiedzy jako Êrodka dojÊcia do powodzenia i nagromadzenia bogactwa, lecz za
obowiàzek s∏u˝enia i odpowiedzialnoÊci wzgl´dem drugich.

Inne aspekty programu wychowawczego Szko∏y Katolickiej

57. Otwarta postawa Szko∏y Katolickiej
JeÊli wspólnota katolicka ucieka si´ do rozwiàzania alternatywnego, aby daç m∏odym
wykszta∏cenie szczególne w powo∏aniu si´ na wiar´ chrzeÊcijaƒskà poprzez Szko∏´
Katolickà, to jest ona daleka od dawania wiedzy, która nak∏ania∏aby do postawy dum-
nej i zamkni´tej i do pog∏´biania pozycji konfliktowych, lecz przygotowuje do spotka-
nia i nie przestaje je praktykowaç. Stara si´ ona rozwijaç otwarcie ku innym w duchu

20 Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne „Gravissimum educationis”, 8
21 Paul VI, Valeur de l'oblation dans la rie, dans „Enseignements de Paul VI”, vol. 8 (1970) 97
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tolerancji i szacunku dla ich sposobu myÊlenia i ˝ycia, w zrozumieniu ich trosk i nadziei,
dzielàc ich dole i uczestniczàc w ich stawaniu si´.

58. Wychowanie do sprawiedliwoÊci
W perspektywie idea∏u chrzeÊcijaƒskiego, do którego zdà˝a, Szko∏a Katolicka jest
szczególnie wra˝liwa na rozlegajàce si´ ze wszystkich stron wo∏anie o Êwiat sprawie-
dliwy i stara si´ przyczyniç do ustanowienia sprawiedliwoÊci. Nie zadowala si´ odwa˝-
nym nauczaniem wymogów sprawiedliwoÊci, nawet gdy to sprzeciwia si´ mentalnoÊci
otoczenia, lecz zabiega o jej praktykowanie we w∏asnej wspólnocie, zw∏aszcza w co-
dziennym ˝yciu szko∏y. W niektórych krajach, w nast´pstwie zaistnia∏ej sytuacji praw-
nej i ekonomicznej, podejmuje ona ryzyko dania w tej dziedzinie przeciwÊwiadectwa,
poniewa˝ na skutek wspomnianej sytuacji jej uczniowie pochodzà przede wszystkim
z zamo˝nych Êrodowisk spo∏ecznych. Ta sytuacja tym bardziej nape∏nia troskà kierow-
nictwa Szko∏y Katolickiej, ̋ e KoÊció∏ dba o zaofiarowanie swej s∏u˝by wychowawczej
w pierwszym rz´dzie tym, którzy sà pozbawieni majàtku, ˝yczliwoÊci i pomocy rodzi-
ny czy znajduj´ si´ z dala od ∏aski wiary22. Poniewa˝ wychowanie jest skutecznym Êrod-
kiem post´pu spo∏ecznego i gospodarczego dla jednostek i narodów, Szko∏a Katolicka,
która poÊwi´ci∏aby si´ wy∏àcznie lub okazywa∏a szczególne wzgl´dy cz∏onkom za-
mo˝nych klas spo∏ecznych, przyczyni∏aby si´ do ich utwierdzenia w po∏o˝eniu ko-
rzystnym wzgl´dem innych i popiera∏aby niesprawiedliwy porzàdek spo∏eczny.

59. W∏àczenie si´ nauczajàcych do programu wychowawczego
Jest oczywiste, ˝e program wychowawczy oparty na koncepcji, która anga˝uje dog∏´b-
nie osob´, mo˝e byç realizowany tylko przy Êwiadomym i wolnym udziale tych wszyst-
kich, którzy w nim uczestniczà. Nie mo˝e byç nikomu narzucony. Przedstawia si´ on
jako mo˝liwoÊç, jako „dobra nowina” i stàd mo˝e byç odrzucony. Dla urzeczywistnie-
nia go z ca∏à wiernoÊcià szko∏a powinna móc liczyç na jednoÊç intencji i przekonania
wszystkich cz∏onków wspólnoty szkolnej.

Uczestnictwo wspólnoty w programie wychowawczym

60. Program wychowawczy zobowiàzuje ca∏à wspólnot´ chrzeÊcijaƒskà
Oparta na programie jasno wyra˝onym i zdecydowana wiernie go realizowaç, Szko∏a
Katolicka tworzy wspólnot´ autentycznà i prawdziwà, która spe∏niajàc swe szczególne
zadanie przekazywania kultury, pomaga ka˝demu ze swych cz∏onków w podejmowa-
niu ewangelicznego stylu ˝ycia. W takiej wspólnocie szacunek dla bliêniego jest s∏u˝e-
niem osobie Chrystusa; wspó∏praca rozwija si´ pod znakiem braterstwa; zaanga˝owa-
nie polityczne dla wspólnego dobra jest podejmowane z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià ja-
ko misja dla budowania spo∏ecznoÊci ludzkiej i królestwa Bo˝ego.

61. Wspó∏praca wszystkich w programie wychowawczym
Dlatego wszyscy cz∏onkowie wspólnoty wychowawczej — nauczajàcy, rodzice, ucznio-
wie, personel nie nauczajàcy — uwa˝ajà za obowiàzek swego sumienia wspó∏pracowaç
z ca∏à odpowiedzialnoÊcià w urzeczywistnianiu wspólnego programu wychowawcze-

22 Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne „Gravissimum educationis”, 9
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go, ka˝dy wedle swej roli i kompetencji. Prze˝yte w duchu ewangelicznym to uczest-
nictwo jest przez samà swà natur´ Êwiadectwem, które nie tylko „buduje” Chrystusa we
wspólnocie, lecz daje Mu promieniowanie, stajàce si´ „znakiem” dla wszystkich.

Szko∏a Katolicka, s∏u˝ba KoÊcio∏owi i spo∏eczeƒstwu

62. ObecnoÊç KoÊcio∏a w dziedzinie kultury
W ten sposób katolicka wspólnota szkolna oddaje niezastàpionà us∏ug´ nie tylko
uczniom i wszystkim tym, którzy jà tworzà z ró˝nych tytu∏ów, lecz tak˝e spo∏eczeƒstwu,
które obecnie podzielone mi´dzy dà˝enia do solidarnoÊci i ˝àdania indywidualizmu
o ciàgle nowych formach, musi patrzeç ˝yczliwym okiem na t´ mo˝liwoÊç o˝ywienia
autentycznych wspólnot, które zmierzajà ku urzeczywistnieniu wspólnego dobra. Co
wi´cej, zapewniajàc — w sposób instytucjonalny — obecnoÊç chrzeÊcijaƒskà w Êwie-
cie kultury i szko∏y, Szko∏a Katolicka objawia, przez samo swe istnienie, bogactwo wia-
ry i przedstawia jà jako odpowiedê na wielkie zagadnienie dr´czàce Êwiat. W tym ro-
zumieniu jest ona wezwana do podj´cia pokornej i oddanej us∏ugi dla zapewnienia
obecnoÊci KoÊcio∏a w dziedzinie wychowania szkolnego w celu osiàgni´cia dobra ro-
dziny ludzkiej.

63. Szko∏a Katolicka to autentyczny apostolat
W ten sposób rozwija ona „autentyczne apostolstwo”23. Innymi s∏owy, staraç si´ o apo-
stolat Szko∏y Katolickiej, to „spe∏niaç zadanie koÊcielne pilne i niezastàpione”24.

V. OdpowiedzialnoÊç Szko∏y Katolickiej dzisiaj

64. TrudnoÊci zapraszajà do podj´cia szczególnych wysi∏ków
Aby daç przewidujàcà odpowiedê problemowi Szko∏y Katolickiej, chodzi przede wszyst-
kim o znalezienie i urzeczywistnienie najlepszych warunków dla spe∏nienia jej misji. To
wymaga poszukiwaƒ jasnych i konstruktywnych oraz wytrwa∏ej odwagi, która nie ule-
ga trudnoÊciom wewn´trznym i zewn´trznym ani „natarczywoÊci sloganów dosyç
niemodnych”25, które ostatecznie zmierzajà do usuni´cia Szko∏y Katolickiej26. Ustàpiç
tym sloganom by∏oby wyrzàdzeniem szkody samemu KoÊcio∏owi. W dziedzinie wycho-
wania szkolnego w szczególnoÊci „odrzucenie wszelkiej instytucji chrzeÊcijaƒskiej
ujawnia wizj´ chimerycznà i niebezpiecznà dla KoÊcio∏a Chrystusowego”27.

65. TrudnoÊci Szko∏y Katolickiej
W ciàgu wieków, instytucje szkolne stara∏y si´, za cen´ wielkich ofiar, stosowaç w prak-
tyce nauk´ KoÊcio∏a i obdarzy∏y ludzkoÊç szko∏ami odpowiadajàcymi potrzebom cza-
su i miejsca. Âwiadoma swej wielkiej odpowiedzialnoÊci Szko∏a Katolicka przyznaje,

23 Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne „Gravissimum educationis”, 8
24 Paul VI, Au prof. Giuseppe Lazzati, Recteur de l’Université du Sacré Coeur, dans „Enseignements du Paul VI”, vol. 9

(1971) 1082
25 Paul VI, Allocution au 9e Congrés de l’O. I. E. C., dans „L’Osservatore Romano”, 9 juin 1974
26 Cf. ci — dessus 18.20.23
27 Paul VI, Allocution au 9e Congrés de l’O. I. E. C., dans „L’Osservatore Romano”, 9 juin 1974
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˝e os∏abienie zakrad∏o si´ w pe∏nienie jej misji. Praktycznie, dziÊ (jak i w przesz∏oÊci)
istniejà instytucje posiadajàce szyld Szko∏y Katolickiej, które jednak nie wydajà si´ od-
powiadaç w pe∏ni planowi wychowawczemu, jaki powinien je cechowaç, nie oddajà Ko-
Êcio∏owi i spo∏eczeƒstwu w∏aÊciwej us∏ugi. Wiele czynników mo˝e wyjaÊniç t´ sytuacj´
i trudnoÊci, w których szamoce si´ Szko∏a Katolicka. Nie chodzi o dokonanie tutaj ich
wyczerpujàcego rozpatrzenia, lecz tylko o wyliczenie kilku, które b´dà mog∏y pobudziç
do zastanowienia si´ i prowadziç do Êmia∏ej reformy.

66. Poszukiwanie identycznoÊci
Wydaje si´, ˝e katolikom pracujàcym w szkole brakuje w sposób szczególny wyraênej
ÊwiadomoÊci dotyczàcej w∏aÊciwego charakteru Szko∏y Katolickiej i, byç mo˝e, tak˝e
odwagi, aby podjàç wszystkie konsekwencje, które wynikajà z tego, co jà odró˝nia od
innych szkó∏. Trzeba równie˝ uznaç, ˝e zadanie Szko∏y Katolickiej staje si´ bardziej trud-
ne i bardziej z∏o˝one, poniewa˝ chrzeÊcijaƒstwo domaga si´ wcielenia w nowe formy
˝ycia w zestawieniu z przemianami, jakie niepokojà KoÊció∏ i spo∏eczeƒstwo; chodzi
w szczególnoÊci o pluralizm i wzrastajàce zeÊwiecczenie.

67. Wspó∏praca z innymi szko∏ami
Z tej równie˝ przyczyny Szko∏a Katolicka, wierna swemu programowi wychowawcze-
mu, jest doprowadzana do ciàg∏ej samokrytyki i regularnego nawrotu do zasad i pobu-
dek swej inspiracji. Bez wàtpienia, nie znajdzie ona w tym zastanowieniu si´ gotowej
odpowiedzi na dzisiejsze problemy, lecz przynajmniej sprawdziany, które pomogà do
ich rozwiàzania w zgodzie z nowymi perspektywami pedagogicznymi, we wspó∏pracy
z tymi wszystkimi, którzy poÊwi´cajà si´ prawdziwemu post´powi ludzkoÊci. W szcze-
gólnoÊci ze szko∏ami innych wspólnot chrzeÊcijaƒskich powinna si´ nawiàzaç ta wspó∏-
praca, aby popieraç równie˝ i w tej dziedzinie jednoÊç chrzeÊcijan. Ale ona powinna si´
rozciàgaç tak˝e na szko∏y paƒstwowe. Rozpocz´ta za pomocà kontaktów mi´dzy naucza-
jàcymi, wspólnych spotkaƒ i poszukiwaƒ, mo˝e poma∏u pozyskiwaç uczniów i rodzi-
ny.

68. TrudnoÊci gospodarcze
Mo˝e byç po˝yteczne przypomnieç na koƒcu to, co by∏o ju˝ powiedziane28 o znacznych
trudnoÊciach prawnych i gospodarczych, hamujàcych w niektórych krajach dzia∏al-
noÊç Szko∏y Katolickiej, przez to mianowicie, ˝e nie pozwalajà przyjmowaç uczniów
wszelkiego pochodzenia spo∏ecznego i sprawiajà, ̋ e Szko∏a Katolicka zdaje si´ byç szko-
∏à bogatych.

VI. Szczególne problemy wspó∏czesne

69. Szczególne warunki dzisiejsze
Zaproponowawszy zastanowienie si´ nad trudnoÊciami, które napotykajà szko∏y kato-
lickie, wypada teraz rozwa˝yç problemy szczególne, wobec których mogà stanàç ci, któ-
rzy pracujà w tych instytucjach lub ponoszà za nie odpowiedzialnoÊç. Te problemy po-

28 Cf. ci — dessus 58
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wstajà w przedmiocie organizacji i planowania, gwarancji, które zabezpieczajà szcze-
gólny charakter nauczania katolickiego, apostolatu szkolnego Instytutów religijnych,
obecnoÊci Szko∏y Katolickiej w krajach misyjnych, duszpasterstwa nauczajàcych, zrze-
szeƒ zawodowych, warunków gospodarczych.

Organizacja i planowanie Szko∏y Katolickiej

70. Uczestnictwo i pomocniczoÊç
Do nauczania katolickiego stosujà si´ zasady wyra˝one przez Sobór Watykaƒski II
w przedmiocie wspó∏pracy hierarchii z apostolatem. Jest to najpierw zasada uczestnic-
twa i wspó∏odpowiedzialnoÊci, przez którà ró˝ne grupy tworzàce wspólnot´ wychowaw-
czà sà w∏àczone, ka˝da wed∏ug swych w∏aÊciwych kompetencji, do decyzji dotyczàcych
Szko∏y Katolickiej i realizacji tych decyzji29. T´ zasad´ aplikuje si´ przede wszystkim,
gdy idzie o wypracowanie i realizacj´ chrzeÊcijaƒskiego programu wychowawczego.
OkreÊlenie ró˝nych odpowiedzialnoÊci regulowane jest przez zasad´ pomocniczoÊci,
zgodnie z którà w∏adza hierarchiczna respektuje kompetencje zawodowe w zakresie na-
uczania i wychowania. Faktycznie „prawo i obowiàzek pe∏nienia apostolatu sà wspól-
ne wszystkim wiernym, duchownym i Êwieckim, i w budowaniu KoÊcio∏a Êwieccy ma-
jà swà w∏asnà rol´ do odegrania”30.

71. „Mandat” apostolski
Te zasady wyra˝one przez Sobór Watykaƒski II stosujà si´ w sposób zupe∏nie szczegól-
ny do apostolatu Szko∏y Katolickiej, która ∏àczy wewn´trznie nauczanie i wychowanie
religijne z dzia∏alnoÊcià zawodowà dobrze okreÊlonà. W tym ostatnim aspekcie wyra˝a
si´ szczególna misja laika, którego apostolat staje si´ tym bardziej naglàcà potrzebà, im
bardziej uniezale˝ni∏y si´ — zresztà s∏usznie — liczne dziedziny ˝ycia ludzkiego, nie-
kiedy jednak z pewnym odchyleniem od porzàdku etycznego i religijnego oraz z groê-
nym niebezpieczeƒstwem dla ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego31. Oprócz tej w∏asnej roli Êwiec-
cy zaanga˝owani w Szkole Katolickiej sà „powo∏ani do wspó∏pracy bardziej bezpoÊred-
niej z apostolatem hierarchii”32, bàdê to przez nauczanie religijne33, bàdê to przez wy-
chowanie religijne bardziej ogólne, które zechcà podejmowaç, popierajàc u uczniów syn-
tez´ wiary i kultury, ̋ ycia i wiary. W tym rozumieniu Szko∏a Katolicka otrzymuje w pe-
wien sposób ze strony Hierarchii „pe∏nomocnictwo” jako instytucja apostolska34.

72. JednoÊç z w∏adzà hierarchicznà
Elementem istotnym takiego pos∏annictwa jest „wi´ê z tymi, których Duch Âwi´ty
ustanowi∏, aby rzàdzili KoÊcio∏em Bo˝ym”35. Ta wi´ê wyra˝a si´ szczególnie w pla-
nowaniu duszpasterstwa ca∏oÊciowego. „Nale˝y dà˝yç do Êcis∏ego zespolenia pod kie-
rownictwem biskupa wszystkich dzie∏ apostolatu w ca∏ej diecezji lub w poszczególnych
jej sektorach (regionach), które by zestroi∏o w harmonijnej dzia∏alnoÊci wszelkie

29 Cf. Concile Vatican II, Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps „Gaudium et spes”, 43
30 Concile Vatican II, Décret sur l’apostolat des laics „Apostolicam actuositatem”, 24
31 Concile Vatican II, Décret sur l’apostolat des laics „Apostolicam actuositatem”, l
32 Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise „Lumen gentium”, 33
33 Cf. Concile Vatican II, Décret sur l’apostolat des laics „Apostolicam actuositatem”, 10
34 Concile Vatican II, Décret sur l’apostolat des laics „Apostolicam actuositatem”, 24
35 Ibid. 23
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przedsi´wzi´cia oraz instytucje: katechetyczne, misyjne, spo∏eczne, rodzinne, szkolne
oraz jakiekolwiek inne, majàce w za∏o˝eniu cele duszpasterskie, ˝eby przez t´ wspó∏-
prac´ ujawni∏a si´ zarazem jednoÊç diecezji”36. W Szkole Katolickiej wydaje si´ to
jeszcze bardziej konieczne, poniewa˝ ona jest cz´sto oparta na „wspó∏pracy apostol-
skiej duchowieƒstwa diecezjalnego i zakonnego, osób zakonnych i Êwieckich”37.

Gwarancja charakteru szczególnego

73. OdpowiedzialnoÊç ca∏ej wspólnoty wychowawczej
To w tych ramach nale˝y szukaç gwarancji dla obrony i podnoszenia szczególnego cha-
rakteru Szko∏y Katolickiej. JeÊli hierarchiczna w∏adza jest zobowiàzana do czuwania nad
prawowiernoÊcià nauczania religijnego i zachowywania moralnoÊci chrzeÊcijaƒskiej
w Szkole Katolickiej, to do wspólnoty wychowawczej w ca∏oÊci nale˝y zapewnienie
w praktyce tego, co czyni Szko∏´ Katolickà miejscem wychowania chrzeÊcijaƒskiego.
Szczególna odpowiedzialnoÊç spoczywa w tej dziedzinie na chrzeÊcijaƒskich rodzicach:
wybrawszy szko∏´ katolickà dla swych dzieci, nie sà oni zwolnieni z obowiàzku wycho-
wywania ich po chrzeÊcijaƒsku. Zobowiàzani sà oni wspó∏pracowaç czynnie z tym
wychowywaniem; i ta wspó∏praca wymaga z jednej strony podtrzymywania i popiera-
nia wysi∏ku wychowawczego podejmowanego przez Szko∏´ Katolickà, a z drugiej czu-
wania nad tym, by ta szko∏a by∏a wierna zasadom wychowania chrzeÊcijaƒskiego po-
przez ró˝ne Êrodki, których dostarczajà struktury uczestnictwa. Niemniej wa˝na rola
przypada samym nauczajàcym w obronie i awansowaniu szczególnej misji Szko∏y Ka-
tolickiej, a mianowicie tego, co jest atmosferà chrzeÊcijaƒskà, która winna przenikaç na-
uczanie i ˝ycie szko∏y. W przypadku trudnoÊci lub konfliktów dotyczàcych autentycz-
nego charakteru Szko∏y Katolickiej winna interweniowaç w∏adza hierarchiczna.

Szko∏a Katolicka a Instytuty zakonne

74. Stosunek Instytutów zakonnych do nauczania katolickiego
W dziedzinie wychowania katolickiego problemy mogà wynikaç z faktu, ˝e pewne In-
stytuty zakonne za∏o˝one w∏aÊciwie w celu apostolatu wychowania zaniecha∏y aposto-
latu szkolnego na skutek zmian spo∏ecznych albo politycznych i zaanga˝owa∏y si´
w innà dzia∏alnoÊç. W pewnych przypadkach niektóre zakony m´skie i ˝eƒskie zosta-
∏y zmuszone do porzucenia dzia∏alnoÊci szkolnej na skutek zaleceƒ Soboru Watykaƒ-
skiego II, zwróconych do Instytutów zakonnych, aby zrewidowa∏y swój charyzmat
w Êwietle celów zamierzonych przy zak∏adaniu instytutu.

75. Pozorne racje za porzuceniem Szko∏y Katolickiej
Wypada jednak˝e przestrzec przed pewnymi uzasadnieniami, na które si´ powo∏uje nie-
kiedy w tym kontekÊcie, wobec apostolatu podejmujàcego dzia∏alnoÊç szkolnà. By∏a ju˝
wy˝ej mowa o tym, co czasem si´ nazywa „apostolatem bardziej bezpoÊrednim”38,
a zastanawianie si´ nad wartoÊcià apostolskà nauczania39, wykazuje dostatecznie dosko-

36 Concile Vatican II, Décret sur la charge pastorale des éveques dans l’Eglise „Christus Dominus”, 17
37 Concile Vatican II, Décret sur l’apostolat des laics „Apostolicam actuositatem”, 23
38 Cf. ci — dessus 23
39 Cf. ci — dessus 38-48
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na∏oÊç tej dzia∏alnoÊci apostolskiej. Inny powód zmierza do nadania pierwszeƒstwa apo-
stolatowi indywidualnemu przed apostolatem pe∏nionym we wspólnocie albo w insty-
tucjach, specjalnie apostolskich. Na pewo nie ma potrzeby przypominaç korzyÊci apo-
stolatu wspólnotowego w takiej dziedzinie, jak wychowanie. Wreszcie pozorna niesku-
tecznoÊç w dà˝eniu do pewnych celów apostolskich, na co czasem si´ powo∏ujà, aby
usprawiedliwiç porzucanie szkó∏ katolickich, jest argumentem, który raczej wzywa do
poddania g∏´bszemu zbadaniu konkretnej dzia∏alnoÊci wychowawczej, rozwijanej
w szkole, i do pami´tania o postawie pokory i nadziei w∏aÊciwej wychowawcy, które-
go praca nie mo˝e byç mierzona racjonalnymi kryteriami wydajnoÊci stosowanymi
w innych dziedzinach40.

76. Duszpasterstwo ca∏oÊciowe
Wreszcie, jeÊli zachodzi rzeczywista koniecznoÊç zreorganizowania sieci szkó∏ katolic-
kich lub wprowadzenia zmian w innej dzia∏alnoÊci apostolskiej, to do w∏adz koÊcielnych
nale˝y osàdzaç o dogodnoÊci lub koniecznoÊci takich modyfikacji, uwzgl´dniajàc przed-
stawione wy˝ej refleksje o duszpasterstwie ca∏oÊciowym41.

Szko∏a Katolicka w krajach misyjnych

77. Ró˝ne sytuacje w krajach misyjnych
Apostolat Szko∏y Katolickiej nabiera wi´kszego znaczenia, gdy chodzi o kraje misyj-
ne. W krajach, w których dzia∏a m∏ody KoÊció∏ jeszcze cz´Êciowo wsparty o pomoc mi-
sjonarzy zagranicznych, Szko∏a Katolicka b´dzie tym bardziej wydajna, im wi´cej oka-
˝e si´ wyrazem wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej lokalnej i narodowej, i bardziej przyczyni
si´ do rozwoju przez swe zalety zawodowe i swe otwarcie na wspó∏prac´. W krajach mi-
syjnych, w których wspólnota chrzeÊcijaƒska nie jest jeszcze doÊç rozwini´ta, aby przy-
jàç bezpoÊrednià odpowiedzialnoÊç za instytucje wychowawcze, w∏adza hierarchiczna,
podejmujàc takà odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie czasowo, powinna zmierzaç do celów wy-
mienionych z okazji organizacji Szko∏y Katolickiej42.

Nauczyciele Szko∏y Katolickiej

78. Duszpasterstwo obejmujàce nauczycieli
Osoby nauczajàce stanowià najwa˝niejszy czynnik, który nadaje Szkole Katolickiej jej
szczególny charakter przez swe dzia∏anie i Êwiadectwo. Trzeba wi´c zapewniç i popie-
raç ich sta∏e kszta∏cenie przez odpowiednie duszpasterstwo. Powinno ono zmierzaç za-
równo do o˝ywienia ogólnego, które sprzyja Êwiadectwu chrzeÊcijaƒskiemu nauczajà-
cych, jak obejmowaç kwestie szczególne, które dotyczà ich specyficznego apostolatu,
a mianowicie chrzeÊcijaƒskiej wizji Êwiata i kultury oraz pedagogii przystosowanej do
zasad Ewangelii. Ogromne pole do dzia∏ania otwiera si´ tutaj w szczególnoÊci dla or-
ganizacji, które zrzeszajà na ró˝nych p∏aszczyznach katolickich nauczycieli i instytu-
cje wychowawcze.

40 Cf. ci — dessus 22
41 Cf. ci — dessus 70-72
42 Ibid.
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79. Organizacje nauczycieli katolickich
Stowarzyszenia zawodowe, które zdà˝ajà do ochrony interesów tych, którzy pracujà
w tej dziedzinie, powinny byç brane pod uwag´ tak˝e w ramach misji szczególnej
Szko∏y Katolickiej. Rozumie si´, ˝e prawa osób zaanga˝owanych w s∏u˝bie Szko∏y Ka-
tolickiej winny byç szanowane z bardzo wielkim poczuciem sprawiedliwoÊci. Lecz je-
Êli chodzi o interesy materialne i warunki spo∏eczne oraz moralne, pozwalajàce na roz-
kwit zawodowy, zasada wyra˝ona przez Sobór Watykaƒski II znajduje tutaj szczegól-
ne zastosowanie: „Wierni powinni nauczyç si´ starannie rozró˝niaç prawa i obo-
wiàzki, które przypadajà im na mocy przynale˝noÊci do KoÊcio∏a od tych, które im si´
nale˝à jako cz∏onkom spo∏ecznoÊci ludzkiej. Majà si´ te˝ staraç harmonijnie godziç
jedne z drugimi, pami´tajàc o tym, ˝e we wszystkich sprawach doczesnych powinni kie-
rowaç si´ chrzeÊcijaƒskim sumieniem”43. Z drugiej strony, „nawet gdy sà ogarni´ci
troskami doczesnymi, Êwieccy mogà i powinni prowadziç cennà dzia∏alnoÊç dla ewan-
gelizacji Êwiata”44. JeÊli skutkiem tego zmierzajà w zrzeszeniach specjalnych do czu-
wania nad obronà praw dotyczàcych wychowawców, rodziców i uczniów, nie powin-
ni omieszkaç wziàç pod uwag´ specjalnej misji Szko∏y Katolickiej w s∏u˝bie chrzeÊci-
jaƒskiego wychowania m∏odzie˝y. „Cz∏owiek Êwiecki, b´dàc jednoczeÊnie cz∏onkiem
Ludu Bo˝ego i obywatelem spo∏ecznoÊci ludzkiej, ma tylko jedno sumienie chrzeÊci-
jaƒskie: winien si´ zawsze nim kierowaç w obydwu porzàdkach”45.

80. Obowiàzki nauczycieli Szko∏y Katolickiej
W tej perspektywie zrzeszenia powinny braç pod uwag´ nie tylko obron´ i ochron´
praw swoich cz∏onków, ale tak˝e ich udzia∏ w odpowiedzialnoÊci dotyczàcej reali-
zacji szczególnej misji Szko∏y Katolickiej. Anga˝ujàc si´ w pe∏ni swobody i znajo-
moÊci sprawy w dzia∏alnoÊç zawodowà o charakterze specjalnym, katolicki perso-
nel nauczajàcy jest zobowiàzany do szanowania tej misji i do podejmowania w jej
realizacji czynnej wspó∏pracy pod kierownictwem odpowiedzialnych organizato-
rów.

Sytuacja materialna Szko∏y Katolickiej

81. Sytuacje ró˝ne zale˝nie od kraju
Z punktu widzenia gospodarczego wiele szkó∏ katolickich mog∏o dostrzec, jak ich sy-
tuacja zosta∏a uregulowana lub znacznie polepszona w krajach, które uÊwiadomi∏y so-
bie korzyÊç i koniecznoÊç pluralizmu szkolnego, proponujàcego ró˝ne alternatywy sys-
temu oÊwiatowego bezpoÊrednio zarzàdzanego przez Paƒstwo. W ten sposób od sys-
temu ro˝nych zapomóg, zapewnionych szko∏om katolickim z tytu∏u czysto dobrowol-
nego, zmierzano powoli ku porozumieniom, ugodom i umowom, które zabezpiecza-
jà ca∏kowicie szko∏om katolickie warunki, pozwalajàce im zachowaç szczególny cha-
rakter i ∏àczyç si´ w sposób mniej lub wi´cej Êcis∏y z systemem szkolnym paƒstwo-
wym, zapewniajàc im sytuacj´ materialnà oraz prawa podobne do praw szkó∏ paƒstwo-
wych.

43 Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise „Lumen gentium”, 36
44 Ibid. 35
45 Concile Vatican II, Décret sur l’apostolat des laics „Apostolicam actuositatem”, 5
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82. Nauka z wysi∏ków uwieƒczonych powodzeniem
Takie umowy mog∏y byç zawarte dzi´ki ˝yczliwoÊci odnoÊnych rzàdów, które uznajà
us∏ugi publiczne oddawane przez Szko∏´ Katolickà i dzi´ki dzia∏aniu okreÊlonemu
i wytrwa∏emu hierarchii lub krajowej wspólnoty katolickiej. Te rozwiàzania stanowià
zach´t´ dla osób odpowiedzialnych za Szko∏´ Katolickà w krajach, gdzie wspólnota ka-
tolicka musi nadal zdobywaç si´ na znaczne ofiary, aby utrzymaç w∏asnymi Êrodkami
cz´sto bardzo rozbudowanà sieç szkó∏. Wspomniane osoby powinny mieç przekonanie,
˝e pracujàc w tej dziedzinie nad poprawà sytuacji niesprawiedliwej, nie tylko przyczy-
niajà si´ do zapewnienia ka˝demu dziecku wychowania przystosowanego i szanujàce-
go jego pe∏ny rozwój, lecz tak˝e bronià wolnoÊci nauczania i prawa rodziców do wy-
boru dla swych dzieci wychowania zgodnego z ich prawowitymi wymaganiami46.

VII. Odwa˝ne i solidarne zaanga˝owanie

83. Przekonanie o wa˝noÊci apostolatu szkolnego
Kto anga˝uje si´ w apostolat wychowawczy spe∏niany przez Szko∏´ Katolickà, powi-
nien byç przede wszystkim o˝ywiony silnà wiarà w koniecznoÊç i mo˝liwoÊç takiego
apostolatu. W istocie, kto posiada to przekonanie i zgadza si´ z pos∏annictwem Chry-
stusa, kto kocha i rozumie dzisiejszà m∏odzie˝, dostrzega problemy i trudnoÊci, które tra-
pià dzisiejszy Êwiat, b´dzie ch´tnie i gorliwie przyczynia∏ si´ z odwagà i Êmia∏oÊcià do
post´pu tego apostolatu, budujàc Szko∏´ Katolickà, która odpowiada swej prawdziwej
to˝samoÊci, i która podejmuje rozstrzygajàcy wysi∏ek odnowy, zgodnie z obecnymi po-
trzebami i z wznios∏ym idea∏em, który jest proponowany.

84. Jak oceniaç wyniki Szko∏y Katolickiej
Jednak˝e nie trzeba zapominaç, ˝e wyniki Szko∏y Katolickiej nie mogà byç mierzone
jedynym sprawdzianem natychmiastowej skutecznoÊci. JeÊli w ka˝dym wychowaniu
wolnoÊç wychowawcy i wychowanka odgrywajà wa˝nà rol´, w wychowaniu chrzeÊci-
jaƒskim wchodzi w gr´ ponadto (szczególny) czynnik „∏aska”. ¸aska i wolnoÊç wyda-
jà swe owoce wed∏ug rytmu ducha, do którego nie mo˝na stosowaç kategorii docze-
snych. Wszczepiajàc si´ w nià, ∏aska mo˝e doprowadziç wolnoÊç do pe∏ni, która jest wol-
noÊcià Ducha. Wspó∏pracujàc Êwiadomie i jawnie z si∏ami wyzwalajàcymi, Szko∏a Ka-
tolicka staje si´ tym zaczynem, który przenika Êwiat poczuciem chrzeÊcijaƒskim.

85. UfnoÊç w dzia∏anie ∏aski
Majàc przekonanie, ̋ e tajemnicze dzia∏anie Ducha wywiera wp∏yw na ka˝dego cz∏owie-
ka, Szko∏a Katolicka ofiarowuje w∏asny program wychowawczy i Êrodki specjalne,
którymi rozporzàdza, tak˝e niechrzeÊcijanom, uznajàc i szanujàc dobra duchowe oraz
wartoÊci spo∏eczno-kulturalne ró˝nych cywilizacji47.

86. Konieczne przystosowania
Przy tej okazji trzeba sprecyzowaç, ˝e wobec skromnych Êrodków, którymi rozporzà-
dza, i wzgl´dnie ograniczonej liczby uczniów katolickich, Szko∏a Katolicka nie mo˝e
si´ wyrzec Êwiadczenia specyficznej us∏ugi, która jest tylko jej w∏aÊciwa, pod warun-

46 Concile Vatican II, Déclaration sur l’education chrétienne „Gravissimum educationis”, 6
47 Cf. Concile Vatican II, Déclaration sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes „Nostra Aetate”, 2
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kiem, ̋ e jest wierna swemu w∏asnemu programowi wychowawczemu. Ta wiernoÊç jest
tak˝e podstawowym sprawdzianem dostosowania, kiedy chodzi ewentualnie o reorga-
nizacj´ i lepsze przygotowanie sieci szkó∏ katolickich do (miejscowych) potrzeb.

87. Pobudki wytrwa∏oÊci
Aby Szko∏a Katolicka mog∏a nadal oddawaç us∏ugi w najlepszych warunkach i przeka-
zywaç wiernie t´ spuÊcizn´ nowym pokoleniom, trzeba, ˝eby wszyscy odpowiedzialni
(za nià) wytrwali w wysi∏ku zastanawiania si´ nad swojà misjà, by odkrywaç na nowo
wartoÊç apostolskà dzie∏a, któremu si´ poÊwi´cajà. W ten sposób osiàgnà przekonanie,
pewnoÊç, radoÊç i si∏´ do ofiar, których wymaga ich misja, myÊlàc o licznych m∏odych,
którzy dzi´ki us∏ugom Szko∏y Katolickiej mogà wzrastaç w wierze, przyjmowaç i wpro-
wadzaç w praktyk´ zasady i skarby prawdy, mi∏oÊci i nadziei.

88. Apel do katolickich wychowawców…
Starajàc si´ pomagaç Szkole Katolickiej do pog∏´biania w∏asnej misji i pe∏nienia jej wiernie,
Kongregacja Nauczania Katolickiego odczuwa naglàcà potrzeb´ skierowaç serdecznà zach´-
t´ do wszystkich, którzy poÊwi´cajà si´ temu zadaniu; nigdy nie powinni si´ daç ogarnàç zwàt-
pieniu w przedmiocie apostolskiego znaczenia, którego nabiera nauczanie chrzeÊcijaƒskie w ra-
mach rozlicznych us∏ug, przez które urzeczywistnia si´ pos∏annictwo KoÊcio∏a.

89. … i do zakonników nauczajàcych
W szczególnoÊci do Instytutów, które otrzyma∏y od Ducha Âwi´tego specyficzny cha-
ryzmat oddawania si´ nauczaniu chrzeÊcijaƒskiemu m∏odzie˝y, KoÊció∏ zwraca si´
z odnowionym zaufaniem i nadziejà, a˝eby wierne misji ich za∏o˝ycieli nie przestawa-
∏y przyczyniaç si´ do akcji wychowawczej i apostolskiej w szko∏ach katolickich, nie da-
jàc si´ skusiç powabem dzia∏alnoÊci apostolskich, które zdajà si´ przedstawiaç skutecz-
noÊç bardziej bezpoÊrednià i bardziej widocznà.

90. S∏owa Soboru
Zaledwie w dziesi´ç lat po zakoƒczeniu Powszechnego Soboru Watykaƒskiego II, Kon-
gregacja Nauczania Katolickiego nie mo˝e nie powtórzyç kap∏anom, zakonnikom, za-
konnicom i Êwieckim, którzy poÊwi´cajà si´ Szko∏om Katolickim, napomnienia koƒco-
wego Deklaracji soborowej o Wychowaniu chrzeÊcijaƒskim: „a˝eby trwali wspania-
∏omyÊlnie w wykonywaniu podj´tego zadania i aby usi∏owali tak odznaczaç si´ w prze-
pajaniu wychowanków duchem Chrystusowym, w sztuce wychowania i zami∏owania
do nauki, i˝by nie tylko posuwali naprzód wewn´trznà odnow´ KoÊcio∏a, ale utrzymy-
wali i wzmogli jego dobroczynnà obecnoÊç w dzisiejszym Êwiecie, szczególnie w Êwie-
cie intelektualnym (kultury)”48.

Zakoƒczenie

91. Wezwanie do kontynuowania wysi∏ków wychowawczych
W perspektywie roli powierzonej Szkole Katolickiej i bez umniejszania w niczym war-
toÊci Êwiadectwa i dzia∏alnoÊci tylu katolików w paƒstwowych instytucjach szkolnych,

48 Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne „Gravissimum educationis”, Conclusion.
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niniejszy dokument zmierza do udzielenia zach´ty wszystkim wysi∏kom podejmowa-
nym w celu popierania trwa∏oÊci i ˝ywotnoÊci Szko∏y Katolickiej, która w naszym spo-
∏eczeƒstwie pluralistycznym mo˝e oddaç bardziej ni˝ kiedykolwiek cenne i konieczne
us∏ugi. Powo∏ujàc si´ nieustannie na wartoÊci ewangeliczne, Szko∏a Katolicka chce
przyczyniç si´ do budowy nowego Êwiata wyraênie przeciwstawnego umys∏owoÊci
napi´tnowanej poszukiwaniem rozkoszy, obsesjà wydajnoÊci i konsumpcji.

92. Zadanie Konferencji Biskupich
Do Konferencji Biskupich kieruje si´ pe∏ne szacunku zaproszenie wzi´cia pod uwag´
tych zasad, które powinny inspirowaç Szko∏´ Katolickà, popierania ich znajomoÊci
i wyra˝ania w programach konkretnych dzia∏aƒ, które odpowiadajà warunkom szcze-
gólnym i wymaganiom ró˝nych stopni oraz ró˝nych typów systemu szkolnego w∏aÊci-
wego ich krajom.

93. Apel do Ludu Bo˝ego
Âwiadoma z∏o˝onego i delikatnego charakteru sprawy Szko∏y Katolickiej, Kongrega-
cja Nauczania Katolickiego poÊwi´ca tak˝e te rozwa˝ania ca∏emu Ludowi Bo˝emu, wy-
ra˝ajàc przekonanie, ˝e w ekonomii zbawienia skromne si∏y ludzkie, które przyk∏ada-
jà si´ do rozwiàzania problemów z takim wysi∏kiem i pracà, b´dà musia∏y ostatecznie
szukaç swego sukcesu nie w zaufaniu do siebie samych, lecz w Jezusie Chrystusie, je-
dynym Nauczycielu, który daje natchnienie, przewodzi, podtrzymuje i prowadzi do osta-
tecznego spe∏nienia wszelkiego dzie∏a przedsi´wzi´tego w jego Imieniu.

Rzym, dnia 19 marca, tj. w uroczystoÊç Êw. Józefa, 1977 roku

Paideia ChrzeÊcijaƒska, cz. I, Wychowanie cz∏owieka w nauczaniu KoÊcio∏a, Warszawa 1991, s. 89-136.


