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1. Chrystus, który „objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi”1, czyni
to najpierw w rodzinie i przez rodzinê, w której sam zechcia³ siê narodziæ
i wzrastaæ. Boska tajemnica Wcielenia S³owa pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z ludzk¹ rodzin¹2.
¯ycie ma³¿eñskie i rodzinne jest dla zdecydowanej wiêkszoœci chrzeœcijan drog¹,
na której odpowiadaj¹ oni na Boskie wezwanie do œwiêtoœci i uczestnicz¹ w misji Koœcio³a. Dokonuje siê to przez realizacjê chrzeœcijañskiego powo³ania ma³¿onków,
kszta³towanie siê powo³añ ich potomstwa oraz wielorakie œwiadectwo wobec œwiata.
Rodzina „jest do tego stopnia wpisana w tajemnicê Koœcio³a, ¿e staje siê, na swój sposób, uczestnikiem zbawczego pos³annictwa samego Koœcio³a”3.
2. Naukê o naturze, godnoœci i zadaniach ma³¿eñstwa i rodziny Koœció³ zawar³
w szeregu donios³ych dokumentów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje nauczanie soborowe zawarte w „Konstytucji duszpasterskiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym”
47–52, encyklika Paw³a VI „Humanae vitae” z 1968 r., „Katechizm Koœcio³a Katolickiego”, zw³aszcza fragmenty poœwiêcone sakramentowi ma³¿eñstwa
(1601–1666) i rodzinie (2201–2233) oraz szóstemu i dziewi¹temu przykazaniu
Dekalogu (2331–2400; 2514–2533), regulacje prawne zawarte w „Kodeksie Prawa
Kanonicznego” (kan. 1055–1165) i w „Kodeksie Kanonów Koœcio³ów Wschodnich” (kan. 776–866).
Jan Pawe³ II, który s³usznie mo¿e byæ nazwany Papie¿em Rodziny, wytyczy³
drogi kszta³towania cywilizacji mi³oœci przez rodzinê g³ównie w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” z 1981 r., w cyklu katechez „Mê¿czyzn¹ i niewiast¹
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stworzy³ ich”, w „Liœcie do rodzin” z 1994 r. i w encyklice „Evangelium vitae” z tego samego roku.
Szczególne wskazania dla rodzin polskich Ojciec Œwiêty zawar³ w licznych homiliach g³oszonych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
Rodzina stanowi podstawow¹ komórkê ¿ycia spo³ecznego. Nie sposób jednak zaprzeczyæ, ¿e jest ona dzisiaj nara¿ona na powa¿ne niebezpieczeñstwa ze wzglêdu na
tendencje do os³abiania trwa³ego charakteru ma³¿eñstwa i zastêpowania go zwi¹zkami nieformalnymi. Wielkie zagro¿enie stanowi¹ próby uznania za rodzinê zwi¹zków
miêdzy osobami tej samej p³ci, brak poszanowania prawa do ¿ycia nie narodzonych
oraz propagowanie w wychowaniu dzieci i m³odzie¿y postaw i zasad sprzecznych
z idea³ami ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.
Koœció³ w Polsce — œwiadom s³aboœci niektórych swoich synów i córek, trudnej sytuacji wielu rodzin, a tak¿e niewystarczalnoœci w³asnych dzia³añ w dziele pomocy rodzinie — pragnie pozostaæ wierny ca³ej prawdzie o ludzkiej mi³oœci, wspó³tworzyæ cywilizacjê mi³oœci i ¿ycia i bardziej aktywnie udzielaæ poparcia godnoœci
ma³¿eñstwa i rodziny. W tym duchu Synod Plenarny przedk³ada wszystkim ludziom dobrej woli w naszej OjczyŸnie, a zw³aszcza ma³¿onkom i przygotowuj¹cym
siê do ma³¿eñstwa, zrêby katolickiej nauki o ma³¿eñstwie i rodzinie, dokonuje wgl¹du w sytuacjê rodziny polskiej, daje duszpasterzom i katolikom œwieckim wi¹¿¹ce
wskazania dotycz¹ce tej podstawowej dla ¿ycia Koœcio³a i spo³eczeñstwa wspólnoty
ludzkiej oraz formu³uje postulaty dotycz¹ce dzia³añ w³adz pañstwowych i samorz¹dowych w tej dziedzinie.
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3. Pismo œwiête ju¿ na pierwszych kartach uroczyœcie oznajmia, ¿e Bóg stworzy³
cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo, „stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê” (Rdz 1, 27).
W œwietle tego objawienia mê¿czyzna i kobieta s¹ powo³ani do istnienia w doskona³ej
i pe³nej równoœci i godnoœci jako osoby ludzkie, a ich zespolenie stanowi pierwsz¹, najbardziej naturaln¹ formê wspólnoty. „Bóg nie stworzy³ ich «jako czêœci» i «niekompletnych». Bóg stworzy³ ich dla wspólnoty osób, w której jedno mo¿e byæ «pomoc¹» dla
drugiego, poniewa¿ s¹ równoczeœnie równi jako osoby («koœæ z moich koœci…») i uzupe³niaj¹ siê jako mê¿czyzna i kobieta. Bóg ³¹czy ich w ma³¿eñstwie w taki sposób, ¿e
staj¹c siê «jednym cia³em» (Rdz 2, 24), mog¹ przekazywaæ ¿ycie ludzkie: «B¹dŸcie
p³odni i rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê» (Rdz 1, 28). Przekazuj¹c swojemu
potomstwu ¿ycie ludzkie, mê¿czyzna i kobieta jako ma³¿onkowie i rodzice wspó³dzia³aj¹ w wyj¹tkowy sposób z dzie³em Stwórcy”4, który sam jeden jest Dawc¹ istnienia
i Panem ¿ycia.
4. „Zarówno mê¿czyzn¹, jak i kobiet¹ cz³owiek jest poprzez cia³o”5. Cielesnoœæ
nie powinna byæ pojmowana jako pow³oka duszy, lecz jako wyraz powo³ania Bo¿ego do bycia osob¹ ludzk¹, œrodek komunikacji z innymi i przekazywania ¿ycia, obraz osobowej historii i zapocz¹tkowanie cielesnoœci wiecznej, ca³kowicie „przeœwietlonej” Duchem.

Powo³anie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie

Mê¿czyzna i kobieta, uœwiadamiaj¹c sobie w³asn¹ to¿samoœæ p³ciow¹, odkrywaj¹
bogactwo mi³oœci polegaj¹cej na wzajemnym obdarowaniu siê sob¹, a tak¿e zdolnoœæ
dawania ¿ycia we wspó³pracy ze stwórcz¹ mi³oœci¹ Boga. Zarazem ciesz¹ siê autentycznie ludzkim uzdolnieniem do ¿ycia „w prawdzie i mi³oœci”. Uzdolnienie to, chocia¿ jest natury duchowej, razem z cia³em odzwierciedla osobow¹ konstytucjê cz³owieka. Kiedy wiêc mê¿czyzna i kobieta ³¹cz¹ siê ze sob¹ w ma³¿eñstwie jako „jedno
cia³o”, zjednoczenie to powinno byæ wyrazem jednoœci „w prawdzie i mi³oœci”. Wtedy posiada ono dojrza³oœæ w³aœciw¹ osobom ludzkim stworzonym na obraz i podobieñstwo Bo¿e6.
5. Ma³¿eñstwo, ustanowione przez Boga w samej tajemnicy stworzenia, bierze
pocz¹tek z przymierza, w którym mê¿czyzna i kobieta wzajemnie siê sobie oddaj¹
i przyjmuj¹7. Ju¿ Stary Testament widzia³ w wiêzi ma³¿eñskiej obraz i znak przymierza miêdzy Bogiem i Jego ludem (Oz 2, 21; Jr 3, 6; Iz 54), a w niewiernoœci ma³¿eñskiej — obraz niewiernoœci ludu wobec zawsze wiernego Boga. WiêŸ ma³¿eñska
wskazuje zatem na tajemnicê odwiecznej mi³oœci Boga i Jego planu zbawienia. Nowy Testament powie, ¿e ta wiêŸ ma kszta³towaæ siê wed³ug obrazem Nowego
i Wiecznego Przymierza zawartego we krwi Chrystusa, Oblubieñca, który samego
siebie z³o¿y³ za Koœció³, sw¹ Oblubienicê (Ef 5, 21–33). Do tej wiêzi mi³oœci, któr¹ Chrystus umi³owa³ swój Koœció³, uzdalnia ma³¿onków Duch Œwiêty, udzielaj¹c im
darów w³aœciwych sakramentowi ma³¿eñstwa.
Ma³¿eñstwo stanowi zatem rzeczywistoœæ sakramentaln¹ — uczestniczy w przymierzu pomiêdzy Chrystusem a Koœcio³em, w³¹cza ludzk¹ mi³oœæ w Bo¿¹ tajemnicê
mi³oœci, jest nie tylko drog¹ realizacji mi³oœci dwojga osób, lecz tak¿e drog¹ ich zbawienia. Przez mi³oœæ na wskroœ ludzk¹ — pe³n¹, wiern¹, wy³¹czn¹ i p³odn¹8, posuwaj¹c¹ siê a¿ do ofiary z siebie, ma³¿onkowie wzajemnie siê uœwiêcaj¹.
Ma³¿eñstwo, ustanowione przez Stwórcê i unormowane Jego prawami, zawi¹zuje siê przez wyra¿enie zgody przez zawieraj¹cych je mê¿czyznê i kobietê, to znaczy
„woli wzajemnego i trwa³ego oddania siê sobie w celu prze¿ywania przymierza wiernej i p³odnej mi³oœci”9. Dokonuj¹c tego aktu, sami ma³¿onkowie jako szafarze ³aski
Chrystusa udzielaj¹ sobie nawzajem sakramentu ma³¿eñstwa w ramach liturgii, której przewodniczy biskup, prezbiter lub diakon10.
6. Mi³oœæ prawdziwie ludzka ma postaæ daru osoby dla osoby. Wyra¿aj¹c zgodê ma³¿eñsk¹, narzeczeni mówi¹: „Ja, N., biorê ciebie, N., za ¿onê — za mê¿a —
i œlubujê ci mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ oraz ¿e ciê nie opuszczê a¿ do
œmierci”. Zawieraj¹cy ma³¿eñstwo zostaje obdarowany bezinteresownym darem osoby, dar ten dobrowolnie przyjmuje i sk³ada siebie w darze. Jest wiêc rzecz¹ naturaln¹, ¿e taki dar zobowi¹zuje bardziej ni¿ to, co mo¿e byæ „nabyte” lub sprzedane za
jak¹kolwiek cenê — zobowi¹zuje na ca³e ¿ycie11. S³owem, mi³oœæ ma³¿eñska zmierza do jednoœci g³êboko osobowej, która nie tylko ³¹czy w jedno cia³o, ale prowadzi
do tego, by by³o tylko „jedno serce i jedna dusza”. Chrystus, przytaczaj¹c w Ewangelii s³owa Ksiêgi Rodzaju o g³êbokiej jednoœci mê¿czyzny i kobiety w ma³¿eñstwie,
dodaje: „A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co wiêc Bóg z³¹czy³, cz³owiek
niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Boski Nauczyciel potwierdza w ten sposób rzeczywistoœæ istniej¹c¹ „od pocz¹tku” (Mt 19, 8) — ma³¿eñstwo jako fundament rodziny domaga siê nierozerwalnoœci i wiernoœci we wzajemnym i ca³kowitym obdarowaniu mê¿czyzny i kobiety12.
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7. Podobnie jak ca³e ¿ycie ma³¿onków, równie¿ akt ich zjednoczenia mo¿e byæ
w³aœciwie zrozumiany wy³¹cznie w kategoriach bezinteresownego daru z siebie.
W akcie tym m¹¿ i ¿ona, oddaj¹c siê sobie nawzajem w ca³ej prawdzie swej mêskoœci i kobiecoœci, staj¹ siê darem dla siebie, a jednoczeœnie otwieraj¹ siê na dar ¿ycia.
Je¿eli zatem zostaj¹ zachowane te dwa istotne aspekty wspó³¿ycia ma³¿eñskiego —
komunia mi³oœci oraz otwarcie na dar nowego ¿ycia, wówczas zachowuje ono w pe³ni swoje znaczenie wzajemnej i prawdziwej mi³oœci oraz odniesienie do wznios³ego powo³ania do rodzicielstwa13. Jest to niemo¿liwe bez kultywowania szczerym
sercem czystoœci ma³¿eñskiej, która broni ma³¿onków przed przedmiotowym traktowaniem siebie14.
Ka¿dy akt ma³¿eñski powinien byæ otwarty na przekazywanie ¿ycia ludzkiego. Dlatego Koœció³ przeciwstawia siê mentalnoœci antykoncepcyjnej, która promuje rozdzielanie aktu p³ciowego i prokreacji. W ten sposób bowiem przenosi
siê wspó³¿ycie ma³¿eñskie ze sfery „logiki daru” w sferê „logiki u¿ycia”, czyni
z dziecka nie b³ogos³awieñstwo, lecz zagro¿enie, znajduje ³atwe usprawiedliwienie dla pornografii i homoseksualizmu. Sprzeciwiaj¹c siê antykoncepcji, Koœció³
daje œwiadectwo, ¿e problemy etyczne rozwi¹zuje siê nie za pomoc¹ techniki czy
chemii, lecz dziêki odpowiedzialnemu postêpowaniu, oraz ¿e powszechn¹, ponadczasow¹ i obejmuj¹c¹ wszystkie kultury miarê cywilizacji stanowi jej stosunek
do ¿ycia.
8. W ka¿dym przypadku zjednoczenie ma³¿eñskie anga¿uje odpowiedzialnoœæ
mê¿a i ¿ony. Jest to odpowiedzialnoœæ potencjalna, która domaga siê potwierdzenia,
gdy rzeczywiœcie zostanie zapocz¹tkowany proces nowego ludzkiego istnienia.
Oznacza to, ¿e mê¿czyzna i kobieta s¹ wspólnie odpowiedzialni wobec Boga, siebie
i innych za wzbudzone przez nich ¿ycie. Pamiêæ o tym musi towarzyszyæ w sposób
szczególny mê¿czyŸnie, który bêd¹c tak¿e sprawc¹ rodzicielstwa, jest od niego biologicznie oddalony15.
Koœció³, zachêcaj¹c ma³¿onków zarówno do wielkodusznoœci w przekazywaniu
tego ¿ycia, jak i do odpowiedzialnoœci za wychowanie potomstwa, w pe³ni akceptuje
planowanie rodziny za pomoc¹ metod opartych na poznaniu biologicznego rytmu
p³odnoœci i stosowaniu okresowej wstrzemiêŸliwoœci16. Metody te s¹ zgodne z wewnêtrzn¹ natur¹ aktu ma³¿eñskiego i obiektywnymi kryteriami moralnoœci, wzmacniaj¹ wiernoœæ ma³¿eñsk¹, zachêcaj¹ do czu³oœci i sprzyjaj¹ wychowaniu do wzajemnej wolnoœci17.
9. Koœció³ g³osi naukê, ¿e osoba ludzka istnieje na obraz i podobieñstwo Bo¿e
od chwili poczêcia. Dlatego zabójstwo dzieci poczêtych jest moralnie niedopuszczalnym sposobem ograniczania liczby potomstwa, a ludzie niszcz¹c poczête ¿ycie bezczeszcz¹ tak¿e swoj¹ godnoœæ18. Nie mo¿e byæ sprzecznoœci miêdzy Boskimi prawami dotycz¹cymi z jednej strony mi³oœci ma³¿eñskiej, a z drugiej przekazywania ¿ycia. Jan Pawe³ II potwierdzi³ tê prawdê w formie nauczania zwyczajnego: „[…] Moc¹ w³adzy, któr¹ Chrystus udzieli³ Piotrowi i jego Nastêpcom, w komunii z Biskupami — którzy wielokrotnie potêpili przerywanie ci¹¿y, w ramach zaœ […] konsultacji wyrazili jednomyœlnie — choæ byli rozproszeni po œwiecie — aprobatê dla tej
doktryny — oœwiadczam, ¿e bezpoœrednie przerwanie ci¹¿y, to znaczy zamierzone
jako cel czy jako œrodek, jest zawsze powa¿nym nie³adem moralnym, gdy¿ jest dowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej”19.
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Natura i zadania rodziny chrzeœcijañskiej
10. Rodzina zapocz¹tkowana w przymierzu ma³¿eñskiemu otwieraj¹cym na dozgonn¹ wspólnotê mi³oœci i ¿ycia, urzeczywistnia siê w pe³nym sensie w rodzicielstwie. Aby uwydatniæ to ukierunkowanie ma³¿eñstwa na rodzinê, Koœció³ pyta zawieraj¹cych ma³¿eñstwo mê¿czyznê i kobietê, czy s¹ gotowi przyj¹æ i po katolicku wychowaæ dzieci, którymi ich Bóg obdarzy. Pytanie to pozostaje w œcis³ym zwi¹zku ze
œlubowaniem mi³oœci, wiernoœci i uczciwoœci ma³¿eñskiej oraz dozgonnoœci zwi¹zku
ma³¿eñskiego. Podstawowym celem rodziny jest komunia osób i pokoleñ, a wiêc matki, ojca, dzieci i krewnych.
Pierwszym zatem zadaniem rodziny jest prze¿ywanie komunii, czyli coraz g³êbszej wiêzi na p³aszczyŸnie zwi¹zku cia³ i dusz, charakterów, serc, umys³ów i d¹¿eñ
osób j¹ tworz¹cych. Wszyscy cz³onkowie rodziny, ka¿dy wed³ug w³asnego daru,
otrzymuj¹ ³askê i odpowiedzialny obowi¹zek budowania wspólnoty osób przez mi³oœæ wyra¿on¹ w s³u¿bie, dzieleniu siê dobrami, radoœciami i cierpieniami. Przez to
w³aœnie staj¹ siê oni œwiadkami i uczestnikami duchowej p³odnoœci Matki Koœcio³a20.
11. Ju¿ staro¿ytni ojcowie nazywali rodzinê „Koœcio³em domowym”, „ma³ym
Koœcio³em”. Wyra¿ali w ten sposób przekonanie, ¿e stanowi ona niejako œrodowisko
naturalne jego uobecniania siê i zosta³a powo³ana do budowania królestwa Bo¿ego
w dziejach ludzkoœci poprzez udzia³ w ¿yciu i pos³udze Koœcio³a. Podejmuj¹c te zadania, rodzina uczestniczy w potrójnej misji Jezusa Chrystusa: prorockiej, kap³añskiej i królewskiej.
Rodzina bierze udzia³ w pos³annictwie prorockim jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizuj¹ca, a wiêc taka, która przyjmuje, a zarazem g³osi S³owo Bo¿e;
w której zakorzenia siê Ewangelia i z której Ewangelia rozkrzewia siê; w której
udziela siê pierwszej katechezy i skutecznie przekazuje Ewangeliê poszukuj¹cym21.
W „sanktuarium domowym” jest „praktykowane kap³añstwo chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich cz³onków wspólnoty rodzinnej”22. Sakrament ma³¿eñstwa, bêd¹c pierwotnym i w³aœciwym œrodkiem uœwiêcenia rodziny, inicjuje i inspiruje akty uwielbienia Boga, dziêkczynienia i proœby. Dokonuje siê to przez uczestnictwo w Eucharystii, w sakramencie pokuty i innych sakramentach, przez rozmaite formy modlitwy rodzinnej, œwiêtowanie niedziel oraz uroczystoœci koœcielnych i rodzinnych, a tak¿e codzienne akty ofiary z siebie oraz wspólnego dŸwigania trosk i krzy¿a.
W urzêdzie królewskim rodzina uczestniczy poprzez urzeczywistnianie ducha
s³u¿by oraz pokonywanie niezgody, niewiernoœci i zazdroœci. Realizacja przykazania
mi³oœci i s³u¿by powinna dokonywaæ siê najpierw wobec najbli¿szych, a potem wobec innych ma³¿eñstw i rodzin tworz¹cych œrodowisko parafialne23.
W Chrystusie ma³¿onkowie i dzieci ¿yj¹ nie tylko dla siebie, lecz dla Tego, który za nas umar³ i zmartwychwsta³, a który uto¿samia siê z drugim cz³owiekiem,
szczególnie chorym, biednym i samotnym. W Nim tak¿e mo¿na mê¿nie prze¿ywaæ
wdowieñstwo jako duchowe przed³u¿enie ¿ycia ma³¿eñskiego, separacjê — w aspekcie wiernoœci Chrystusowej Ewangelii Mi³oœci, œwiadomy wybór ¿ycia samotnego —
nie jako ucieczkê przed trudami ¿ycia rodzinnego, ale jako œwiadectwo oddania ¿ycia
dla idea³ów Królestwa Bo¿ego. W ostatecznym wymiarze rodzina, Koœció³ domowy,
przygotowuje na wieczyste gody Baranka, gromadz¹c zaproszonych i wezwanych
przyjació³ Zmartwychwsta³ego.
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12. Ciche ¿ycie Józefa, Maryi i Jezusa w Nazarecie wskazuje, jak rodzice i dzieci mog¹ jednoczyæ siê z Bogiem na najbardziej codziennych drogach, jak codziennoœæ staje siê szko³¹ Ewangelii i wprowadza na drogê uœwiêcenia. Od Œwiêtej Rodziny czerpiemy lekcjê ¿ycia rodzinnego, jego ewangelicznej prostoty i œwiêtoœci.
Lekcja ta jest przekazywana do dziœ w chrzeœcijañskich obyczajach: pomocy rodzinnej i s¹siedzkiej, wspólnego posi³ku, modlitwy i œwiêtowania, b³ogos³awienia potomstwa, uczenia dzieci znaku krzy¿a i innych modlitw, szacunku dla chleba, wieszania w domu krzy¿a i obrazów religijnych, opieki nad chrzeœniakami, zapraszania
do sto³u ubogich. Od Rodziny z Nazaretu bierzemy te¿ przyk³ad gorliwej pracy zawodowej i domowej. Wreszcie uczymy siê od niej piêknych i niezast¹pionych postaw ducha: pokory, milczenia, wytrwa³oœci i wdziêcznoœci24.
13. Sobór Watykañski II okreœla rodzinê mianem „g³êbokiej wspólnoty ¿ycia
i mi³oœci”25. Wspólnota ta dochodzi do g³osu w szczególny sposób w procesie wychowawczym, czyli w procesie umacniania i rozwijania cz³owieczeñstwa dzieci przez
budzenie zaufania, przyk³ad ¿ycia i kszta³towanie wzorców osobowych. Chrzeœcijañski dom rodzinny jest zarazem szko³¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego i „szko³¹ bogatszego
cz³owieczeñstwa”26.
Wychowywanie rozpoczyna siê ju¿ w chwili poczêcia. Pierwsze miesi¹ce ¿ycia
nowego cz³owieka w ³onie matki stwarzaj¹ szczególn¹ wiêŸ, która w znacznej mierze
ma charakter wychowawczy — wp³ywa na cz³owieczeñstwo dziecka. Prawdziwie
chrzeœcijañska matka z radoœci¹ przyjmuje rozwijaj¹cego siê pod jej sercem cz³owieka. Z kolei ojciec czuje siê obdarowany macierzyñstwem ¿ony, œwiadomie anga¿uje
sw¹ mêskoœæ i ojcostwo w oczekiwanie maj¹cego narodziæ siê dziecka, a o ile to mo¿liwe tak¿e w sam moment jego przyjœcia na œwiat. Chocia¿ ca³y ten proces przebiega
od rodziców ku dziecku, to jednak odpowiada mu swoisty wp³yw dziecka na rodziców. Ujawnia siê to szczególnie po przyjœciu dziecka na œwiat. Nowo narodzony
cz³owiek obdarza rodziców ca³¹ nowoœci¹ i œwie¿oœci¹ cz³owieczeñstwa, które wnosi
w ich ¿ycie. Wiele wspania³ych przyk³adów wskazuje, ¿e nie przestaje to byæ aktualne równie¿ w przypadku dzieci niepe³nosprawnych. „Pod t¹ postaci¹ równie¿ objawia siê cz³owieczeñstwo, które mo¿e byæ wychowawcze i to w sposób szczególny”27.
Macierzyñstwo i ojcostwo znajduj¹ swoj¹ pe³niê w dalszym wychowaniu dzieci
oraz kszta³towaniu ogniska mi³oœci rodzinnej. Na rodzicach i wszystkich domownikach spoczywa obowi¹zek dawania dobrego przyk³adu, przyznawania siê do b³êdów,
unikania fa³szywych kompromisów i wprowadzania dzieci w odpowiedzialnoœæ za rodzinê i spo³eczeñstwo.
Do wspó³pracy w tym dziele s¹ te¿ zaproszeni dziadkowie. Daj¹ oni przyk³ad
w³aœciwej hierarchii wartoœci, a tak¿e wzór pokoju wewnêtrznego oraz troski o przekaz wiary, o zgodê w rodzinie i kszta³towanie specyficznej „pamiêci rodzinnej”.
14. „P³odnoœæ mi³oœci ma³¿eñskiej nie ogranicza siê jedynie do przekazywania
¿ycia dzieciom, lecz powinna obejmowaæ ich wychowanie moralne i formacjê duchow¹”28. Jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e realizuje je rodzina — Koœció³ pragnie wychowywaæ
przede wszystkim poprzez rodzinê, na fundamencie w³aœciwego jej charyzmatu. To
w³aœnie wychowanie religijne i katecheza udzielana przez matkê, ojca i starsze rodzeñstwo czyni¹ z rodziny prawdziwy podmiot ewangelizacji i apostolstwa.
Rodzice maj¹ prawo wybraæ dla swych dzieci taki sposób wychowania moralnego i religijnego, jaki odpowiada ich w³asnym przekonaniom. Nawet wówczas, gdy
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w pewnej mierze powierzaj¹ te zadania instytucjom koœcielnym, na przyk³ad katechetom w szko³ach pañstwowych czy prywatnych, szko³om prowadzonym przez diecezje, parafie lub zakony, to nadal i to w sposób czynny powinni pe³niæ swoj¹ funkcjê
wychowawcz¹.
Istotn¹ rolê odgrywa równie¿ rozpoznanie przez potomstwo w³asnego powo³ania ¿yciowego, a w szczególnoœci przygotowanie m³odych cz³onków rodziny do ¿ycia w ma³¿eñstwie. Rodzina i tylko rodzina zdrowa duchowo mo¿e odpowiednio wype³niæ to zadanie. Dlatego Jan Pawe³ II mocno podkreœla potrzebê „solidarnoœci rodzin”. Przez ni¹ rodzina otrzymuje proste i naturalne wsparcie wychowawcze: rodzice wychowuj¹ siê dziêki innym rodzicom, a dzieci dziêki innym dzieciom29.
Wychowanie do mi³oœci rozumianej jako dar z siebie ³¹czy siê z obowi¹zkiem
wychowania do mi³oœci ma³¿eñskiej i rodzinnej. Koœció³ od pocz¹tku ukazuje p³ciowoœæ jako bogactwo ca³ej osoby: cia³a, uczuæ i ducha. Dlatego uwa¿a za nieodzowne wychowanie do czystoœci, przez któr¹ p³ciowoœæ zostaje w³¹czona w relacjê osoby do osoby, we wzajemny dar mê¿czyzny i kobiety. Osoba ¿yj¹ca w czystoœci, dziêki panowaniu nad sob¹, zachowuje integralnoœæ obecnych w niej si³ ¿ycia i mi³oœci.
Integralnoœæ ta nie toleruje ani podwójnego ¿ycia, ani podwójnej mowy30.
Rodzice wychowuj¹ do tak pojêtej postawy przez przyk³ad w³asnej czystoœci,
uczenie dzieci modlitwy, samopoznania i umiarkowania, zachêtê do nawi¹zywania
zwi¹zków g³êbokiej przyjaŸni. Odpowiedni klimat dojrzewania w czystoœci tworzy
tak¿e uczenie zachowania wstydliwoœci i skromnoœci w mowie, postêpowaniu
i ubiorze31.
W Koœciele od pocz¹tku, id¹c za przyk³adem Jezusa, ceniono dziewictwo i celibat dla Królestwa Bo¿ego. Uwa¿a siê, ¿e nie tylko nie stoj¹ one „w sprzecznoœci
z godnoœci¹ ma³¿eñstwa, ale j¹ zak³adaj¹ i potwierdzaj¹. Ma³¿eñstwo i dziewictwo to
dwa sposoby wyra¿ania i prze¿ywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym
ludem. Bez poszanowania ma³¿eñstwa nie mo¿e tak¿e istnieæ dziewictwo konsekrowane; je¿eli p³ciowoœæ ludzka nie jest traktowana jako wielka wartoœæ dana przez
Stwórcê, traci sens wyrzeczenie siê jej dla Królestwa Niebieskiego”32.
Zw³aszcza dzisiaj, w czasach „banalizacji” cia³a i p³ciowoœci, dziewictwo i celibat
biskupów, prezbiterów i diakonów, zakonników i zakonnic, s¹ istotnym œwiadectwem
daru z siebie jako podstawowego sensu p³ciowoœci ludzkiej33. Dlatego szczególny
obowi¹zek spoczywa na rodzicach, którzy rozpoznaj¹ u swego syna lub córki oznaki Bo¿ego powo³ania do kap³añstwa czy ¿ycia zakonnego. Powinni oni do³o¿yæ starañ, aby podkreœlaæ wagê takiej drogi powo³ania, ukazywaæ piêkno poœwiêcenia siê
niepodzielonym sercem Bogu i w ten sposób inicjowaæ wychowanie m³odego cz³owieka do dziewictwa i celibatu.
Miejsce rodziny w ¿yciu spo³eczeñstwa
15. Rodzina jako naturalna spo³ecznoœæ, w której mê¿czyzna i kobieta s¹ wezwani do czynienia daru z siebie w mi³oœci i do przekazywania ¿ycia, stanowi podstawow¹ komórkê ¿ycia spo³ecznego. W niej od dzieciñstwa mo¿na uczyæ siê wartoœci moralnych, zacz¹æ czciæ Boga i wdra¿aæ siê we w³aœciwe u¿ywanie wolnoœci. Koœció³
zwraca na to szczególn¹ uwagê ma³¿onkom chrzeœcijañskim, ucz¹c, ¿e z ich przymierza „powstaje z woli Bo¿ej instytucja trwa³a tak¿e wobec spo³eczeñstwa”34. Potwier-
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Zasada
pomocniczoœci

Katolicka nauka o ma³¿eñstwie i rodzinie

dza to wprowadzona moc¹ Konkordatu zasada, w œwietle której „od chwili zawarcia
ma³¿eñstwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie poci¹ga za sob¹ zawarcie ma³¿eñstwa zgodnie z prawem polskim”35.
¯ycie mê¿czyzn i kobiet w zwi¹zkach rodzinnych, autorytet spo³eczny rodzin,
ich stabilnoœæ i trwa³oœæ s¹ gwarancj¹ wzrostu bezpieczeñstwa i solidarnoœci w spo³eczeñstwie. Poci¹ga to za sob¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ pañstwa za wspieranie
i umacnianie ma³¿eñstwa i rodziny. W³adze cywilne powinny uwa¿aæ za swój pierwszorzêdny obowi¹zek otaczanie szacunkiem, ochronê i popieranie ma³¿eñstwa i rodziny, strze¿enie moralnoœci publicznej i umacnianie dobrobytu ognisk domowych.
Wspólnota polityczna ma obowi¹zek zapewniæ:
— prawo do za³o¿enia rodziny, posiadania dzieci i wychowywania ich w zgodzie
z przekonaniami moralnymi i religijnymi rodziców;
— ochronê sta³oœci wiêzi ma³¿eñskiej i instytucji rodziny;
— prawo do mieszkania i do emigracji;
— prawo do intymnoœci ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego;
— prawo do prywatnej w³asnoœci rodzinnej;
— prawo do podejmowania i otrzymywania pracy;
— prawo do œwiadczeñ medycznych i opieki nad osobami starszymi;
— prawo do zasi³ków rodzinnych;
— ochronê bezpieczeñstwa i zdrowia, zw³aszcza wobec takich zagro¿eñ, jak alkoholizm, narkomania, pornografia i pedofilia;
— prawo do zrzeszania siê z innymi rodzinami;
— prawo do przedstawicielstwa wobec w³adzy publicznej;
— prawo do godziwej rozrywki, która s³u¿y³aby równie¿ wartoœciom rodziny36.
16. Zgodnie z zasad¹ pomocniczoœci wiêksze spo³ecznoœci, w szczególnoœci
zaœ pañstwo, maj¹ obowi¹zek pomagaæ i wspieraæ instytucjê rodziny, ale nie mog¹
odbieraæ jej autonomii i inicjatywy, przyw³aszczaæ sobie jej uprawnieñ czy te¿ ingerowaæ w jej ¿ycie. Rodzice nie zawsze s¹ w stanie zaspokoiæ wszystkie potrzeby
zwi¹zane z ca³oœciowym procesem wychowawczym, a tak¿e udzielaæ pe³nej pomocy osobom chorym, upoœledzonym czy starym. W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie mo¿e skutecznie dzia³aæ sama, zasada pomocniczoœci wspiera odpowiedzialnoœæ rodzicielsk¹, potwierdzaj¹c zarazem jej fundamentalny charakter. Jednak¿e
wszystkie instytucje wspomagaj¹ce dzia³aj¹ niejako w imieniu rodziny, na fundamencie jej przyzwolenia, a w pewnej mierze na jej zlecenie. Dotyczy to g³ównie rodzicielstwa i procesu wychowawczego. Rodzice, dlatego ¿e s¹ rodzicami, pozostaj¹
zawsze pierwszymi i bezpoœrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci.
Jest to ich podstawowe i niezbywalne prawo oraz obowi¹zek w tej dziedzinie. Jeœli zadanie to dziel¹ z innymi instytucjami, na przyk³ad z Koœcio³em i instytucjami wychowawczymi, to z zachowaniem przys³uguj¹cego rodzinie pierwszeñstwa
i autonomii.
Niekiedy dla os³abienia zasady pomocniczoœci przywo³uje siê przyk³ad rodzin
patologicznych czy zdeprawowanych rodziców. Synod z moc¹ podkreœla, ¿e w³adze
cywilne tylko w krañcowych sytuacjach mog¹ pozbawiaæ rodziny zadañ wychowawczych i opiekuñczych. Powinny one natomiast pobudzaæ i popieraæ wszelkie pozytywne inicjatywy s³u¿¹ce dobru rodzin.
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WSPÓ£CZESNE UWARUNKOWANIA RODZINY
17. Po drugiej wojnie œwiatowej, w wyniku podporz¹dkowania kraju systemowi komunistycznemu, w ¿yciu rodziny polskiej na szersz¹ skalê wyst¹pi³y zjawiska: pracy zawodowej kobiet, nagminnego oddawania dzieci do pañstwowych instytucji wychowawczych, migracji ludnoœci ze wsi do miast, braku mieszkañ dla m³odych ma³¿eñstw, rozk³adu rodziny wielopokoleniowej, niemal ca³kowitej zale¿noœci ekonomicznej od pracodawcy pañstwowego. Naciski komunistyczne, zmierzaj¹ce miêdzy innymi do degradacji biologicznej i duchowej polskiej rodziny, nie osi¹gnê³y zamierzonych skutków,
chocia¿ przyczyni³y siê do os³abienia jej odpornoœci duchowej, szczególnie w dziedzinie wiernoœci chrzeœcijañskim zasadom moralnym. Du¿a liczba rodzin, dziêki heroicznemu wysi³kowi matek, ojców i dzieci, potrafi³a obroniæ siê przed indoktrynacj¹ ideologiczn¹ i sta³a siê twórczym noœnikiem kultury g³êboko zakorzenionej w tradycji katolickiej. Tak¿e obecnie, na prze³omie tysi¹cleci, liczne rodziny — ponosz¹c wielkie
koszty zwi¹zane z transformacj¹ ustrojow¹ — umiej¹ tworzyæ autentyczne ogniska rodzinne i s¹ ¿ywym œwiadectwem g³êbi i piêkna katolickiej wizji ma³¿eñstwa i rodziny.
Wyra¿aj¹c za to wdziêcznoœæ matkom, ojcom i dzieciom, Synod nie mo¿e nie przestrzec przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi z obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej
i kulturowej.

Œwiadectwo
i wdziêcznoœæ

Rodzina w okresie odzyskiwania suwerennoœci i demokratyzacji
18. Pierwsze lata procesu odzyskiwania przez Polskê suwerennoœci i kszta³towania demokratycznego ³adu spo³ecznego po roku 1989 nie przynios³y radykalnych
zmian w polityce pañstwa wobec rodziny. W przemianach systemowych zabrak³o zdecydowanego rysu prorodzinnego. Nast¹pi³o natomiast wiêksze otwarcie siê Polaków
na styl ¿ycia nowoczesnych spo³eczeñstw zachodnich, w których rodzina prze¿ywa
g³êboki kryzys. Przynios³o to nowe zagro¿enia w postaci relatywizmu moralnego.
Os³abia on mechanizmy oporu i selekcji, które znamionowa³y postawê wielu polskich
rodzin w obliczu systemu totalitarnego.
19. Wskutek procesu ró¿nicowania i rozwarstwiania ¿ycia spo³ecznego, a tak¿e
propagandy antyrodzinnej, rodzina staje siê tylko jedn¹ z wielu instytucji ¿ycia spo³ecznego, w których toczy siê codzienne ¿ycie dzisiejszego cz³owieka. Czêsto nowe
wiêzi spo³eczne, tworzone w miejscu pracy, na bazie spraw zawodowych, os³abiaj¹ naturaln¹ wiêŸ rodzinn¹. W systemie „niepohamowanego kapitalizmu” firma, przedsiêbiorstwo usi³uje nieraz zastêpowaæ swoim pracownikom rodzinê. Zdarza siê te¿, ¿e
potoczna opinia wiêkszym szacunkiem i uznaniem obdarza te osoby, którym powiod³o siê w ¿yciu zawodowym, ani¿eli te, które s¹ wzorowymi matkami lub ojcami rodzin. Œrodki spo³ecznego przekazu lansuj¹ bardziej model cz³owieka sukcesu, biznesu, managera, ni¿ cz³owieka tworz¹cego i doskonal¹cego ¿ycie rodzinne. Ukazuj¹c b³yskotliwe kariery zawodowe, przemilcza siê czêsto problem, jak¹ cen¹ zosta³y one okupione w ¿yciu rodzinnym.
20. Badania przeprowadzone w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych wykazuj¹, ¿e poni¿ej minimum socjalnego ¿yje 80 procent ma³¿eñstw z 4 i wiêksz¹ liczb¹ dzieci, 63
procent ma³¿eñstw z 3 dzieci, 47 procent ma³¿eñstw z 2 dzieci i blisko 20 procent
ma³¿eñstw bez dzieci na utrzymaniu. WyraŸnie brakuje zatem korelacji miêdzy p³a-

Rodzina
w dobie
transformacji

Zmniejszanie siê
spo³ecznej
roli rodziny

Ubóstwo,
b³êdny system
podatkowy

30

Trudna sytuacja
mieszkaniowa

Bezrobocie

Praca zawodowa
a kszta³towanie
¿ycia rodzinnego

Œrodki
spo³ecznego

Wspó³czesne uwarunkowania rodziny

c¹ a koniecznymi wydatkami, jakie musz¹ ponosiæ rodziny. System podatkowy, który nie uwzglêdnia liczby osób pozostaj¹cych na utrzymaniu pracuj¹cych rodziców,
jest b³êdny i antyrodzinny. Przyczynia siê on m.in. do odbierania potomstwu z rodzin wielodzietnych mo¿liwoœci kszta³cenia i szerokiego dostêpu do innych dóbr
kultury, a w konsekwencji do „dziedziczenia biedy”, czyli do jej utrwalania i przekazywania nastêpnemu pokoleniu.
21. Niema³y wp³yw na kondycjê dzisiejszych rodzin, zw³aszcza m³odych, ma
trudna sytuacja mieszkaniowa. W samodzielnym mieszkaniu ¿yje tylko jedna trzecia
m³odych rodzin. W zwi¹zku z tym zanika niekiedy pojêcie domu rodzinnego. Brak
w³asnego domu, mieszkania, prze¿ywanie pierwszych wa¿nych lat rodzicielstwa
w domach rodziców lub obcych, wp³ywa hamuj¹co, a niekiedy i destrukcyjnie na tworzenie zrêbów duchowych i materialnych m³odej rodziny. Nierzadko stanowi to powód konfliktów i rozpadu ma³¿eñstwa. Mimo licznych obietnic, w³adze pañstwowe
nie podjê³y skutecznych kroków, zmierzaj¹cych do rozwi¹zania tego nabrzmia³ego
i bolesnego problemu.
22. Bezrobocie jest jednym z najbardziej dokuczliwie odczuwanych negatywnych
nastêpstw przekszta³ceñ demokratyzuj¹cego siê pañstwa. Przemiany na rynku pracy
wywo³uj¹ sytuacjê tzw. roz³¹k zarobkowych i wywieraj¹ niekorzystny wp³yw na
kszta³towanie siê ¿ycia w rodzinie. Oprócz obni¿enia siê dochodów i poziomu ¿ycia
rodziny, bezrobocie wzmaga niepokój o jutro, wywo³uje stres u cz³onków rodziny, potêguje konflikty, popycha w stronê rozmaitych uzale¿nieñ, kszta³tuje lub wzmaga postawy aspo³eczne, rozwija poczucie niskiej wartoœci i obni¿a twórcze mo¿liwoœci.
W konsekwencji bezrobocie przyczynia siê do dezintegracji rodziny, a czêsto nawet
do jej rozpadu.
23. W œrodowiskach miejskich blisko po³owa mê¿atek pracuje zawodowo w pe³nym wymiarze godzin. W wiêkszoœci m³odych rodzin zarówno m¹¿, jak i ¿ona pracuj¹ na pe³nych etatach. Tylko jedna czwarta wszystkich rodzin utrzymuje siê wy³¹cznie z pracy mê¿czyzny. Aktywnoœæ zawodowa wymuszona najczêœciej z³¹ sytuacj¹
ekonomiczn¹ powoduje znaczne ograniczenie mo¿liwoœci kszta³towania wiêzi ma³¿eñskich i rodzinnych, a tak¿e zaanga¿owania w rozmaite dzia³ania spo³eczne, charytatywne itp. Nadmierne obci¹¿enie prac¹ w du¿ej mierze uniemo¿liwia wychowywanie dzieci. Nie sprzyja mu tak¿e s³abe zaanga¿owanie wielu ojców w ten proces.
W konsekwencji odpowiedzialnoœæ za wychowanie przenosi siê na ¿³obki, przedszkola, szko³y i inne instytucje wychowawcze, które nie mog¹ w pe³ni zast¹piæ rodziny
w realizacji jej podstawowych zadañ.
We wspó³czesnym œwiecie zaznacza siê kryzys ojcostwa. Brak ojca w wychowaniu sprawia, ¿e dziecko nie mo¿e odnaleŸæ w³asnej to¿samoœci i jest bardziej podatne na z³e wp³ywy i dewiacje.
Stale wzrasta znaczenie wp³ywu œrodowiska rówieœniczego na dzieci. Badania
przeprowadzone w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych wskazuj¹, ¿e dzieci i m³odzie¿
wymieniaj¹ jako osoby godne zaufania: rówieœników (ponad 60 procent), matkê
(oko³o 20 procent), ojca (oko³o 2 procent). Tak¿e te liczby ukazuj¹, jak wielkie spustoszenie wywo³uje nieobecnoœæ rodziców w domach rodzinnych, a tak¿e systematyczne negowanie wartoœci ogniska rodzinnego.
24. Media pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê integracyjn¹ i edukacyjn¹. Niestety, bywa te¿ odwrotnie. W wielu filmach lansuje siê przemoc, brutalnoœæ, si³ê i horror, w licznych
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serialach i konkursach promuje siê bana³ i bezmyœlnoœæ, a w programach tzw. dyskusyjnych — wzory postêpowania oparte na filozofii moralnego relatywizmu, permisywizmu i nihilizmu. Z opinii psychologów i wychowawców wynika, ¿e coraz bardziej nagminne akty agresji wœród dzieci i m³odzie¿y s¹ dokonywane pod wp³ywem
zachowañ bohaterów filmów, które gloryfikuj¹ si³ê i przemoc fizyczn¹.
Nierzadko zarówno rodzice, jak i dzieci bezkrytycznie przyjmuj¹ przedstawiane przez media b³êdne wzorce ¿ycia rodzinnego. W tzw. prasie m³odzie¿owej, radiu, telewizji, filmach i tekstach popularnych piosenek nader czêsto propaguje siê
postawy hedonistyczne i pozbawione wszelkiej odpowiedzialnoœci. Wspó³¿ycie
przedœlubne, antykoncepcja, zabijanie nie narodzonych, ma³¿eñstwa na próbê,
„bezpieczny seks”, to wszystko stanowi ofertê, któr¹ dzisiejszy œwiat przedstawia
m³odym ludziom. Wi¹¿e siê ona z cynicznym wyœmiewaniem modelu rodziny
opartego na nierozerwalnym zwi¹zku ma³¿onków, na szacunku dzieci wobec rodziców i poszanowaniu ludzkiego ¿ycia od chwili jego poczêcia.
25. Zanikaj¹ wiêzi s¹siedzkie i postêpuje wzrost anonimowoœci ¿ycia. Liczne m³ode rodziny, zw³aszcza wielkomiejskie, ¿yj¹ w wielkich osiedlach, czêsto w obcym dla
siebie œrodowisku, w którym szybciej wyobcowuj¹ siê z tradycji rodzinnych, zw³aszcza religijnych. W obliczu ró¿nych trudnoœci pozostaj¹ one samotne, bezradne, bardziej podatne na za³amania i rozpad. W tej sytuacji raduj¹ wszelkie przejawy zacieœniania wiêzów miêdzy rodzinami celem niesienia pomocy duchowej i materialnej.
26. Niewystarczaj¹cy wydaje siê w naszym kraju udzia³ rodziny w ¿yciu spo³ecznym i politycznym. W procesie wychowawczym w niewielkim stopniu uwzglêdnia
siê przygotowanie dzieci do odpowiedzialnoœci za dobro wspólne. System komunistyczny zminimalizowa³ podmiotow¹ obecnoœæ jednostek i rodziny w ¿yciu publicznym. Demokracja nie zdo³a³a jeszcze wykszta³ciæ mechanizmów, które pozwoli³yby
rodzinom uczestniczyæ pe³niej i odpowiedzialniej w ¿yciu narodu i pañstwa.
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Zagro¿enia w sferze istotnych celów ma³¿eñstwa
27. Wiêkszoœæ osób zak³adaj¹cych rodzinê zawiera sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Liczba rozwodów wskazuje jednak, ¿e w wielu przypadkach zawarcie zwi¹zku sakramentalnego nie ³¹czy siê z uznaniem jego nierozerwalnoœci. Sytuacja ta wi¹¿e siê ze stopniowym zanikiem œwiadomoœci sakramentalnego charakteru ma³¿eñstwa, a w konsekwencji z eliminowaniem z praktyki ¿yciowej chrzeœcijañskich norm
moralnych, reguluj¹cych ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne zgodnie z zamys³em Bo¿ym.
28. Wprawdzie trwa³oœæ ma³¿eñstwa uznawana jest w naszym spo³eczeñstwie za
wielkie dobro, do którego zachowania d¹¿y siê czêsto kosztem wielu wysi³ków, wyrzeczeñ i przez pokonywanie konfliktów ma³¿eñskich, niemniej stopniowo wzrasta,
szczególnie w wielkich miastach, liczba rozpadaj¹cych siê ma³¿eñstw. W 1996 r. rozwiod³o siê 41 tysiêcy ma³¿eñstw, co oznacza 20 procent ma³¿eñstw zawartych w tym
roku. Wœród przyczyn rozpadania siê ma³¿eñstw nale¿y wymieniæ: laicyzacjê i utratê
poczucia wspólnoty religijnej, niedojrza³oœæ osobowoœciow¹ ma³¿onków, alkoholizm,
os³abianie odpowiedzialnoœci moralnej za rodzinê, brak zdecydowanej woli i wysi³ków w przezwyciê¿aniu konfliktów ma³¿eñskich, pob³a¿liw¹, a czêsto nawet sprzyjaj¹c¹ rozwodom postawê najbli¿szego otoczenia, antyrodzinn¹ propagandê œrodków
spo³ecznego przekazu.
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Rozwody
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Wspó³czesne uwarunkowania rodziny

29. Do zjawisk negatywnych, maj¹cych du¿y wp³yw na jakoœæ i trwa³oœæ ma³¿eñstwa i rodziny, nale¿y tak¿e wczesna inicjacja seksualna i wspólne ¿ycie bez wi¹zania
siê wobec jakiegokolwiek autorytetu (wolne zwi¹zki). Coraz czêœciej zdarza siê b¹dŸ
bardzo opóŸnione zawieranie zwi¹zku ma³¿eñskiego (pomimo wspólnego zamieszkiwania partnerów), b¹dŸ te¿ ca³kowite zaniechanie zawierania ma³¿eñstwa. Na skalê tego problemu, obok innych czynników, mo¿e wskazywaæ fakt, ¿e w przeliczeniu
na 1000 osób w 1981 r. by³o zawieranych 9 ma³¿eñstw, natomiast w 1997 r. — oko³o 5 ma³¿eñstw.
30. Wzrasta tendencja do zajmowania negatywnych postaw wobec licznego potomstwa, a nawet rodzicielstwa w ogóle. U wielu kobiet wzmaga siê lêk przed macierzyñstwem. Niekiedy kolejne dziecko bywa traktowane jako du¿y ciê¿ar. Idea³em
znacznej czêœci ma³¿onków staje siê posiadanie tylko jednego dziecka. Te negatywne
postawy kszta³tuj¹ siê pod wp³ywem s³aboœci wiary i zwi¹zanego z tym niezrozumienia misji rodzicielskiej, jak¹ Bóg wyznaczy³ mê¿czyŸnie i kobiecie, z egoizmu i wygody ¿ycia obojga ma³¿onków lub jednego z nich, wreszcie z lêku spowodowanego
trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ i mieszkaniow¹ rodziny.
W szerokich krêgach spo³eczeñstwa oraz œrodkach spo³ecznego przekazu — wbrew
oczywistym faktom — za najzupe³niej normalne i zdrowe traktuje siê czêsto sztuczne
metody regulacji poczêæ oraz „bezpieczny seks” (safe sex, safer sex), czyli metodê opart¹
na z³udnej teorii wystarczalnoœci prezerwatywy jako zabezpieczania siê przed AIDS.
Stoj¹ za nimi œrodowiska libertyñskie, a czêsto potê¿ne lobby produkcji œrodków antykoncepcyjnych, przemys³u pornograficznego itp. W œrodowiskach tych rodziny wielodzietne uwa¿ane s¹ za „nienowoczesne” i „niezaradne” w kierowaniu p³odnoœci¹, a Koœció³ katolicki za g³ównego przeciwnika.
31. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest te¿ coraz czêstsze rezygnowanie przez czêœæ
ma³¿eñstw z posiadania w ogóle dzieci. W wyniku tych postaw, w latach dziewiêædziesi¹tych nieustannie spada liczba urodzeñ. Polska zalicza siê do grupy krajów europejskich, które charakteryzuj¹ siê niskim poziomem wspó³czynnika urodzeñ.
W duszpasterstwie ogólnym powa¿nym zaniedbaniem jest pomijanie nauki Koœcio³a o tym, ¿e ograniczanie liczby potomstwa bez powa¿nych powodów sprzeciwia
siê powo³aniu rodziny i jest grzechem. Niekiedy niew³aœciwie przekazuje siê wiedzê
o tzw. naturalnych metodach planowania rodziny. Czyni siê to bowiem w taki sposób,
¿e wiedza ta sprzyja rozwojowi mentalnoœci antykoncepcyjnej.
Zabijanie nie narodzonych, chocia¿ znacznie ograniczone prawnie w ostatnich
latach, pozostaje stale wyzwaniem dla Koœcio³a, w³adz Rzeczypospolitej i organizacji pozarz¹dowych.
Znaki nadziei

Uczestnictwo
w misji Koœcio³a

32. Koœció³ troszczy siê szczególnie o harmonijny przekaz chrzeœcijañskich wartoœci i wzorców postêpowania, tak aby w rodzinie jednego pokolenia nastêpowa³o poprawne przygotowanie do ich podjêcia w pokoleniach nastêpnych. Dlatego optymizmem napawa fakt w³¹czania siê coraz liczniejszych rodzin w jego pos³annictwo. Wyrazem tego s¹ stowarzyszenia rodzin katolickich o charakterze modlitewno–apostolskim, powstaj¹ce i dzia³aj¹ce w ramach ró¿nych ruchów i stowarzyszeñ religijnych.
W ich krêgach wzrasta odpowiedzialnoœæ za tworzenie œrodowiska wzajemnie wspie-
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raj¹cych siê rodzin katolickich, a tak¿e odpowiedniego œrodowiska rówieœniczego dla
dzieci i m³odzie¿y.
33. D³ugoletnie dzia³anie ruchów obrony ¿ycia, siêgaj¹ce czasów obowi¹zywania
komunistycznego prawodawstwa legalizuj¹cego przerywanie ci¹¿y, a tak¿e wysi³ki instytucji koœcielnych i szerokich grup spo³ecznych, zmierzaj¹ce do zagwarantowania
prawnej ochrony ¿ycia ludzkiego od poczêcia, przyczyni³y siê do wzrostu œwiadomoœci, ¿e prawo do ¿ycia przys³uguje cz³owiekowi od momentu poczêcia do naturalnej
œmierci. Prawo to jest dzisiaj coraz czêœciej postrzegane jako fundament wszystkich
praw ludzkich. Upowszechnia siê przekonanie, ¿e jego zakwestionowanie pozbawia
sensu refleksjê i zaanga¿owanie na rzecz obrony innych praw.
Powstaj¹ domy samotnej matki, funkcjonuje Fundusz Ochrony ¯ycia. Wiele
osób podejmuje dzie³o adopcji duchowej.
34. Pomimo wielu negatywnych zjawisk i trudów zwi¹zanych z kszta³towaniem
¿ycia rodzinnego, badania socjologiczne wykazuj¹, ¿e wspó³czeœni Polacy stawiaj¹ rodzinê na czele podstawowych wartoœci spo³ecznych i narodowych. Maj¹ oni œwiadomoœæ, ¿e rodzina zapewnia poczucie pokoju i szczêœcia oraz stanowi najlepsze miejsce przygotowania ludzi m³odych do za³o¿enia ich w³asnych rodzin i do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Badania przeprowadzane na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wskazuj¹,
¿e dla 84 procent doros³ych Polaków i dla 66 procent uczniów i studentów rodzina
jest najwa¿niejszym celem.
35. Ma³¿onkowie coraz czêœciej rozumiej¹, ¿e razem dŸwigaj¹ wszystkie trudy ¿yciowe. Powszechniej ni¿ dawniej uznaje siê, ¿e uczestnictwo mê¿ów
w czynnoœciach uznawanych tradycyjnie za kobiece, opiera siê na poczuciu zwyk³ej powinnoœci.
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W TROSCE O RODZINÊ.
WSKAZANIA DLA DZIA£AÑ KOŒCIO£A
I POSTULATY WOBEC W£ADZ CYWILNYCH
36. Koœció³, pe³ni¹c zlecon¹ mu przez Chrystusa pos³ugê s³owa, powinien szczególnie uwra¿liwiaæ ma³¿onków katolickich na to, ¿e ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne
opromienione Ewangeli¹ jest form¹ realizacji powo³ania chrzeœcijañskiego i drog¹
uœwiêcenia.
Nale¿y uœwiadamiaæ rodzicom, ¿e katecheza i formacja parafialna uzupe³niaj¹
formacjê dokonuj¹c¹ siê w domu rodzinnym. Bez przyk³adu chrzeœcijañskiego postêpowania i œwiadectwa modlitwy p³yn¹cego ze strony rodziców i innych cz³onków rodziny, nie mo¿na wyobraziæ sobie poprawnej drogi dojrzewania chrzeœcijañskiego.

Podstawowe
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Wskazania dotycz¹ce przygotowania do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie
37. Synod zwraca uwagê, ¿e przygotowanie cz³owieka do odpowiedzialnej realizacji powo³ania ma³¿eñskiego i rodzinnego winno wi¹zaæ siê z jego ca³oœciow¹ formacj¹ ludzk¹ i chrzeœcijañsk¹. Jakim ktoœ jest cz³owiekiem, jakim jest chrzeœcijaninem, takim bêdzie wspó³ma³¿onkiem i rodzicem. Osoba ludzka, uczestnicz¹c w z³o¿onym procesie socjalizacji w swoim œrodowisku rodzinnym, parafialnym, w œrodo-
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wisku zamieszkania i szkolnym, kszta³tuje w sobie osobowoœæ przysz³ego cz³onka
nowej rodziny.
38. Rodzice, duszpasterze i wychowawcy powinni kszta³towaæ w m³odych ludziach umiejêtnoœæ krytycznej oceny treœci dotycz¹cych b³êdnych modeli rodziny.
Rodzice powinni zw³aszcza interesowaæ siê, jak¹ prasê czytaj¹ oraz jakie filmy
i programy ogl¹daj¹ ich dzieci i wskazywaæ iluzyjnoœæ propagowanych z³ych zachowañ.
39. We wspólnotach parafialnych nale¿y przyk³adaæ du¿¹ wagê do tworzenia
chrzeœcijañskich grup rówieœniczych. Duszpasterze winni pamiêtaæ, ¿e w sytuacji przeniesienia katechezy do szkó³ sprzyjaj¹ one pe³nemu zwi¹zaniu m³odzie¿y z parafi¹
i stanowi¹ najlepsz¹ formê przeciwstawienia siê presji zlaicyzowanego œrodowiska.
Równie¿ sami rodzice, poprzez wiêzy przyjaŸni z innymi rodzinami, powinni
inicjowaæ powstawanie odpowiednich œrodowisk i wspólnot swoich dzieci. W wieku
dojrzewania, charakteryzuj¹cym siê czêsto postaw¹ buntu wobec autorytetów, grupa
rówieœnicza wywodz¹ca siê z rodzin katolickich jest najlepsz¹ form¹ umocnienia w³aœciwych postaw ludzkich i chrzeœcijañskich.
Stowarzyszenia rodzin powinny domagaæ siê od w³adz samorz¹dowych, aby do
swoich priorytetowych zadañ w³¹czy³y tworzenie placów zabaw, boisk i klubów m³odzie¿owych. Nale¿y czynnie wspieraæ dzia³ania w³adz w tym zakresie i podejmowaæ
w³asne inicjatywy, na przyk³ad powo³ania do ¿ycia parafialnego klubu sportowego.
40. Rodzice powinni pamiêtaæ, ¿e œwiadectwo czu³ej i pe³nej szacunku mi³oœci
ojca i matki jest podstaw¹ wychowania do mi³oœci i czystoœci.
Oddzia³ywanie duszpasterskie winno uwzglêdniaæ zrozumienie trudnej sytuacji
ch³opców i dziewcz¹t zmagaj¹cych siê ze swoj¹ uczuciowoœci¹, a tak¿e atakowanych
przez propagandê reklamuj¹c¹ hedonistyczn¹ wizjê relacji mê¿czyzny i kobiety. Dlatego nie mo¿e ograniczyæ siê ono do przypominania m³odym ludziom chrzeœcijañskich zasad dotycz¹cych odpowiedzialnej mi³oœci, nie mo¿e tym bardziej czyniæ
z tych zasad jedynie zbioru zakazów i nakazów, ale ukazywaæ je jako podstawê ludzkiej wolnoœci i szczêœcia.
41. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ coraz czêœciej podejmowane próby organizowania duszpasterstwa narzeczonych i zapraszanie osób przygotowuj¹cych siê do zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa na ró¿nego rodzaju rekolekcje czy dni skupienia dla
zakochanych.
42. Formê przygotowania m³odych ludzi do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie stanowi katecheza przedma³¿eñska, zwana popularnie kursami przedma³¿eñskimi, które
maj¹ byæ rozumiane jako droga do wiary analogiczna do tej, która prowadzi do
katechumenatu37.
Wa¿n¹ funkcj¹ tej katechezy jest m.in. stworzenie szansy przyjêcia chrzeœcijañskiego modelu ma³¿eñstwa i rodziny tak¿e i tym parom narzeczeñskim, które prosz¹
o œlub w koœciele jedynie ze wzglêdu na tradycjê, bez g³êbszego zrozumienia natury
sakramentu ma³¿eñstwa.
Istotnym elementem katechezy przedma³¿eñskiej s¹ spotkania w poradni rodzinnej. Prowadzenie poradni wolno powierzaæ tylko osobom fachowo przygotowanym
do przekazu nauczania Koœcio³a na temat ¿ycia ma³¿eñskiego, g³êboko religijnym
i posiadaj¹cym aprobatê biskupa diecezjalnego. Powinny one odznaczaæ siê g³êbokim
osobistym doœwiadczeniem chrzeœcijañskiego ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.
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Katecheza przedma³¿eñska powinna byæ wprowadzeniem narzeczonych we
wspólne ¿yciu modlitewne lub umocnieniem ich ducha modlitwy. Zdobycie tej
umiejêtnoœci mo¿e okazaæ siê pomocne w ma³¿eñskich i rodzinnych sytuacjach
kryzysowych.
43. Duszpasterze powinni zadbaæ, aby nowo¿eñcy dobrze rozumieli sens obrzêdu sakramentu ma³¿eñstwa, czynnie w nim uczestniczyli, a nade wszystko zdobyli
g³êbokie przekonanie, ¿e ³aska sakramentu nie jest chwilowa, lecz bêdzie przenikaæ
ich zwi¹zek przez wszystkie dni jego trwania. Znakiem tego zrozumienia jest m.in.
unikanie przepychu przez nowo¿eñców i ich goœci. Przewodnicz¹cy obrzêdom winien do³o¿yæ starañ, aby uczestnicz¹cy w nich ma³¿onkowie mogli odnowiæ w Chrystusie swoj¹ wiêŸ sakramentaln¹.
Wesela pe³ni³y i pe³ni¹ funkcjê integracji rodzin nowo¿eñców i spo³ecznoœci lokalnej. Z ewangeliczn¹ prostot¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego nie licuj¹ jednak kosztowne
prezenty, wystawnoœæ wesel oraz towarzysz¹ce im wulgarne zabawy i pijañstwo. Nale¿y popieraæ urz¹dzanie wesel bezalkoholowych. S¹ one znakiem sprzeciwu wobec
z³ych wzorców obyczajowych oraz œwiadectwem, ¿e mo¿liwa jest radosna i kulturalna zabawa bez spo¿ywania alkoholu.
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Wskazania dotycz¹ce duszpasterstwa rodzin
44. Duszpasterze powinni do³o¿yæ starañ, aby jak najwiêksza liczba m³odych
ma³¿eñstw odnalaz³a swoje miejsce w ró¿nego rodzaju wspólnotach, ruchach czy stowarzyszeniach rodzin. Ma³¿eñstwa, rodziny potrzebuj¹ wsparcia ze strony œrodowiska chrzeœcijañskiego, w którym umacniaj¹ siê wzajemnie w realizacji swojej misji,
dziel¹ siê doœwiadczeniami, a co najwa¿niejsze doœwiadczaj¹ duchowego bogactwa
Koœcio³a, z którego czerpi¹ wewnêtrzn¹ si³ê do pog³êbiania mi³oœci rodzinnej.
Duszpasterze powinni popieraæ tworzenie przy parafiach kawiarni, klubów i tym
podobnych miejsc spotkañ, gdzie rodziny mog¹ wzajemnie poznawaæ siê, wymieniaæ
pogl¹dy i wspólnie spêdzaæ czas.
45. Przerwanie kontaktu z duszpasterstwem rodzin z chwil¹ zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego sprawia, ¿e w przypadku zaistnienia istotnych trudnoœci w ¿yciu ma³¿eñskim lub rodzinnym, a nawet w momencie powa¿nego kryzysu, rodzina nie
otrzymuje ze strony Koœcio³a nale¿ytego wsparcia. Ju¿ w okresie przygotowania
przedma³¿eñskiego nale¿y uœwiadomiæ m³odym ludziom, ¿e duszpasterze oraz parafialna i diecezjalna poradnia rodzinna pozostaj¹ do dyspozycji rodziny.
Dobr¹ form¹ duszpasterstwa rodzin mog¹ byæ parafialne rekolekcje rodzinne,
z powodzeniem organizowane w niektórych diecezjach.
Tak¿e wizyta duszpasterska, jak¹ duszpasterze sk³adaj¹ swoim wiernym przy okazji tzw. kolêdy, powinna s³u¿yæ pomoc¹ w nawi¹zywaniu lub pog³êbieniu kontaktu
z rodzinami.
Trosk¹ duszpastersk¹ nale¿y obj¹æ w szczególny sposób rodziny dotkniête problemem alkoholizmu, tworz¹c ró¿nego rodzaju grupy trzeŸwoœciowe i abstynenckie
oraz upowszechniaj¹c obyczajowoœæ przeciwstawiaj¹c¹ siê wszystkiemu, co zagra¿a
rodzinie.
46. Synod zachêca Kurie Diecezjalne w Polsce do opublikowania w roku 2000
Informatora Duszpasterstwa Rodzin. Powinien on zawieraæ informacje dotycz¹ce
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Informator Duszpasterstwa Rodzin
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istniej¹cych w diecezji wspólnot, ruchów i stowarzyszeñ prorodzinnych, poradni rodzinnych, domów samotnej matki, telefonów zaufania, poradni psychologicznych
i pedagogicznych, a tak¿e oœrodków pomocy dla ludzi dotkniêtych na³ogami alkoholizmu i narkomanii oraz ich rodzin. Informator nale¿y aktualizowaæ i wznawiaæ
co kilka lat.
47. Wobec zaniku tradycji œwiêtowania, nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby modlitewniki i inne publikacje katolickie zawiera³y teksty modlitw i b³ogos³awieñstw wykorzystywanych przez rodzinê w szczególnych momentach jej ¿ycia, a tak¿e opisy
zwyczajów, których zachowywanie wprowadza rodziców i dzieci w nurt tradycji
chrzeœcijañskiej.
Wypada wiêcej czasu poœwiêcaæ na wspólne uprawianie turystyki, uczestnictwo
w ¿yciu kulturalnym spo³ecznoœci lokalnej i narodu, udzia³ w zajêciach sportowych
czy kultywowanie rodzinnego hobby. Realizacja tego postulatu mo¿e przyczyniæ siê
do ograniczenia destrukcyjnego wp³ywu telewizji, której obecnoœæ w ¿yciu wielu rodzin przekroczy³a znacznie granice zdrowego rozs¹dku.
Wspólny urlop rodzinny powinien byæ wykorzystywany na odnowê duchow¹, na
przyk³ad przez rekolekcje w diecezjalnym lub zakonnym domu rekolekcyjnym, a tak¿e na pog³êbienie kultury osobistej przez poznanie zak¹tków i zabytków ojczystych.
48. Szczególn¹ trosk¹ duszpastersk¹ nale¿y obj¹æ osoby starsze, zw³aszcza samotne i chore dotkniête „ciê¿arem samotnoœci czêœciej psychicznej i uczuciowej ani¿eli fizycznej, wynikaj¹cej z ewentualnego opuszczenia czy niedostatecznego zainteresowania ze strony dzieci i krewnych; cierpieniem zwi¹zanym z chorob¹, stopniowym ubytkiem si³, upokorzeniem z powodu zale¿noœci od innych, gorycz¹ poczucia,
¿e jest siê mo¿e ciê¿arem dla najbli¿szych, zbli¿aniem siê koñca ¿ycia”38. Duszpasterze powinni popieraæ powo³ywanie do ¿ycia „klubów trzeciego wieku” i tym podobnych wspólnot. Oprócz pomocy materialnej i duchowej, jaka nale¿y siê ludziom
prze¿ywaj¹cym jesieñ ¿ycia, nale¿y ukazywaæ im sens obecnoœci we wspólnocie Koœcio³a. Czêsto bowiem osoby starsze, dotkniête krzy¿em swojego wieku i choroby,
wnosz¹ w ¿ycie wspólnoty Ludu Bo¿ego nieoceniony potencja³ duchowego dobra.
49. Synod zachêca do zachowywania pamiêci o dziejach rodziny, o rodzicach,
dziadkach i innych przodkach. Pamiêæ ta chroni rodziny przed wykorzenieniem
i pomaga zachowaæ najbardziej podstawow¹ i naturaln¹ to¿samoœæ. Powinna siê ona
wyra¿aæ we wspólnej modlitwie w rocznicê œmierci rodziców, dziadków i innych
krewnych, w ofiarowaniu Mszy œwiêtych za krewnych zmar³ych, w przechowywaniu
i przekazywaniu pami¹tek i wspomnieñ, a tak¿e w nawiedzaniu grobów i opiece
nad nimi.
Wobec wyzwañ i zagro¿eñ czasu obecnego

Opieka nad
rodzinami
wielodzietnymi
Osoby samotnie
wychowuj¹ce
dzieci

50.Pomocyduszpasterskiejwymagaj¹rodzinywielodzietne.Nale¿yukazywaæsens
religijny i spo³eczny wielkodusznoœci w przekazywaniu ¿ycia, kszta³towaæ wra¿liwoœæ
wspólnotyparafialnejis¹siedzkiejnaduchoweimaterialnepotrzebyrodzinwielodzietnych, umacniaæ ich wysi³ki wychowawcze i u³atwiaæ dostêp do dóbr kultury.
51. Koœció³, który z bólem spogl¹da na przypadki cudzo³óstwa i rozwi¹z³oœci
seksualnej, nie mo¿e nie otoczyæ mi³oœci¹ samotnych matek, które zdecydowa³y siê
na urodzenie i wychowywanie dziecka. Nale¿y budziæ szacunek dla ich postawy,
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umacniaæ w okresie oczekiwania na urodzenie dziecka i wspomagaæ po jego urodzeniu, tworzyæ nowe domy samotnej matki, a istniej¹ce rozwijaæ zarówno od strony
psychologiczno–duchowej, jak i materialnej.
Trosk¹ duszpastersk¹ nale¿y otoczyæ wszystkie osoby samotnie wychowuj¹ce
dzieci, a szczególnie te, które opuszczone przez wspó³ma³¿onka, w imiê wiernoœci
ma³¿eñskiej nie wchodz¹ w nowy zwi¹zek i same wychowuj¹ dzieci. Ich niezwykle
trudn¹ sytuacjê nale¿y postrzegaæ jako pe³ne wyrzeczenia œwiadectwo wiary chrzeœcijañskiej. Indywidualne kierownictwo duchowe, rekolekcje i inne typy spotkañ duszpasterskich mog¹ w istotny sposób pomóc osobom opuszczonym w codziennym
zmaganiu siê z trudnoœciami i uchroniæ je przed pokus¹ szukania rozwi¹zañ swojej
sytuacji w sposób niezgodny z nauk¹ Koœcio³a.
52. Szczególn¹ trosk¹ trzeba obj¹æ dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej.
Umieszczenie w domu dziecka sierot i dzieci porzuconych winno stanowiæ ostateczn¹ mo¿liwoœæ. Nale¿y propagowaæ ich adopcjê lub przyjmowanie przez rodziny zastêpcze i rodzinne domy dziecka. Przygotowaniem adopcji zajmuj¹ siê m.in. katolickie oœrodki adopcyjno–opiekuñcze.
53. Niewielka liczba oœrodków prowadz¹cych duszpasterstwo zwi¹zków niesakramentalnych nie mo¿e byæ uznana za wystarczaj¹c¹ odpowiedŸ na wspó³czesne
wyzwania. Przy³¹czaj¹c siê do g³osu Jana Paw³a II, Synod wzywa duszpasterzy i ca³¹ wspólnotê wierz¹cych „do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania
z troskliw¹ mi³oœci¹ starañ o to, by nie czuli siê od³¹czeni od Koœcio³a. Niech bêd¹ zachêcani do s³uchania S³owa Bo¿ego, do uczêszczania na Mszê œwiêt¹, do wytrwania w modlitwie, do pomna¿ania dzie³ mi³oœci oraz inicjatyw wspólnoty na
rzecz sprawiedliwoœci, do wychowywania dzieci w wierze chrzeœcijañskiej, do pielêgnowania ducha i czynów pokutnych, a¿eby w ten sposób z dnia na dzieñ wypraszali sobie u Boga ³askê. […]. Koœció³ jednak na nowo potwierdza praktykê, opart¹ na Piœmie œwiêtym, niedopuszczania do Komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny zwi¹zek ma³¿eñski”39.
54. Koœció³ wytrwale i cierpliwie powinien wyk³adaæ racje, dla których przyjmuje tylko mo¿liwoœæ planowania poczêæ opartego wy³¹cznie na znajomoœci biologicznego cyklu organizmu kobiety i koniecznoœci okresowej wstrzemiêŸliwoœci. Synod
zwraca siê do chrzeœcijañskich ma³¿onków, aby dawali œwiadectwo, jak wielki wp³yw
na kszta³towanie siê ich wiernej i szczêœliwej mi³oœci ma stosowanie we wspó³¿yciu
jedynie metod naturalnych.
55. Szczególn¹ trosk¹ apostolsk¹ nale¿y obj¹æ studentów medycyny, lekarzy,
pielêgniarki i po³o¿ne oraz wszystkich, którzy mog¹ oddzia³ywaæ na tworzenie klimatu przychylnego ¿yciu, na przyk³ad dziennikarzy, nauczycieli i wychowawców.
Parafie, stowarzyszenia rodzin, oœrodki charytatywne winny do³o¿yæ wszelkich
starañ, aby ka¿demu poczêtemu dziecku i jego rodzinie pomóc w stworzeniu godziwych warunków duchowych i materialnych. Synod zaleca „adopcjê na odleg³oœæ”,
wskazan¹ w przypadkach, gdy powodem porzucenia dziecka mog³oby staæ siê g³êbokie ubóstwo jego rodziny. Ten typ adopcji nie ³¹czy siê z koniecznoœci¹ pozbawienia dziecka jego naturalnego œrodowiska, a pozwala zapewniæ jego rodzicom niezbêdn¹ pomoc, aby mogli utrzymaæ i wychowaæ potomstwo40. Cenn¹ inicjatyw¹ pozostaje te¿ tzw. adopcja duchowa. Nale¿y propagowaæ ten sposób modlitewnej
opieki nad nieznanym dzieckiem poczêtym i jego rodzicami.
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Przeciwstawianie
siê zap³odnieniu
in vitro i eksperymentom na ludzkich embrionach
Opieka duszpasterska nad osobami homoseksualnymi

W trosce o rodzinê. Wskazania dla dzia³añ Koœcio³a i postulaty wobec w³adz cywilnych

56. Z ca³¹ stanowczoœci¹ nale¿y przeciwstawiaæ siê dokonywaniu zap³odnienia
pozaustrojowego i wszelkim manipulacjom na ludzkich embrionach. Ma³¿eñstwom,
które nie mog¹ mieæ potomstwa i staj¹ przed pokus¹ poczêcia dziecka w sposób niezgodny z natur¹ aktu ma³¿eñskiego, nale¿y wskazywaæ inne drogi realizacji powo³ania do rodzicielstwa, np. drogê adopcji jako trudnej, ale zarazem piêknej formy realizacji powo³ania rodzicielskiego41.
57. Tylko w relacji ma³¿eñskiej mê¿czyzny i kobiety wspó³¿ycie p³ciowe mo¿e
byæ moralnie dobre. Wybór aktywnoœci seksualnej z osob¹ tej samej p³ci jest grzechem. Dlatego Koœció³ wzywa osoby o orientacji homoseksualnej do zachowania
czystoœci. Zarazem stanowczo broni je przed wszelkimi aktami dyskryminacji42.
Postulaty kierowane do spo³eczeñstwa i w³adz cywilnych

Pierwszorzêdna
rola rodziny
w polityce spo³ecznej pañstwa

Troska pañstwa
o godziwe warunki ¿ycia rodziny

Ochrona ¿ycia
poczêtego
Szacunek wobec
naturalnego prawa
rodziców do wychowywania dzieci
Znaczenie zajêæ
szkolnych przygotowuj¹cych do
¿ycia w rodzinie

58. Synod zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do w³adz pañstwowych Rzeczypospolitej
o uznanie fundamentalnego znaczenia rodziny dla prawid³owego rozwoju ¿ycia spo³ecznego w Polsce oraz apeluje o prowadzenie prorodzinnej polityki spo³ecznej i gospodarczej, zw³aszcza w sferze pracy, budownictwa mieszkaniowego i us³ug.
Synod wzywa odpowiedzialnych za kulturê i œrodki spo³ecznego przekazu do
kreowania pozytywnego obrazu rodziny oraz przeciwstawiania siê demoralizacji
i propagandzie antyrodzinnej.
59. Kobiety i mê¿czyŸni maj¹ prawo dostêpu do ró¿nych funkcji publicznych.
Praca kobiet powinna odpowiadaæ ich s³usznym aspiracjom do samorealizacji, ale
zawsze z uwzglêdnieniem prymatu macierzyñstwa. Spo³eczeñstwo „winno stworzyæ
takie struktury, aby kobiety zamê¿ne i matki nie by³y w praktyce zmuszane do pracy poza domem i aby ich rodziny mog³y godnie ¿yæ i rozwijaæ siê pomyœlnie nawet
wtedy, gdy kobieta poœwiêca siê ca³kowicie w³asnej rodzinie”43. P³aca mê¿a, ojca powinna mieæ charakter p³acy rodzinnej, tzn. takiej, która pozwala na utrzymanie pozosta³ych cz³onków rodziny.
Zarówno prawodawstwo, jak i dzia³ania administracyjne powinny wspieraæ opiek¹ rodziny wielodzietne tak, aby standard ich ¿ycia nie odbiega³ od poziomu egzystencji spo³eczeñstwa.
Trzeba jak najszybciej stworzyæ narodowy program budowy „domów dla rodziny”: tanich i zapewniaj¹cych godziwe warunki ¿ycia polskich rodzin.
Synod apeluje do w³adz pañstwowych o wprowadzenia prorodzinego systemu
podatkowego i preferencyjnych kredytów mieszkaniowych dla rodzin.
60. Prawodawstwo powinno chroniæ ¿ycie ka¿dego cz³owieka od poczêcia do naturalnej œmierci. Istniej¹ce obecnie prawo nale¿y zmieniæ w taki sposób, aby spe³nia³o tê zasadê.
61. Ustawodawstwo oraz dzia³ania w³adz pañstwowych i samorz¹dowych powinny bezwzglêdnie respektowaæ niezbywalne prawo rodziców do wychowywania
potomstwa. Nikt bez ich zgody nie mo¿e przekazywaæ dzieciom ¿adnych treœci ani
kszta³towaæ w nich jakichkolwiek wzorców zachowañ w szkole i poza szko³¹.
62. Synod zobowi¹zuje rodziców chrzeœcijañskich, aby poznali program i metody nauczania „wychowania do ¿ycia w rodzinie”. Po starannym rozwa¿eniu powinni wyraziæ swoj¹ akceptacjê lub dezaprobatê wobec propozycji ministerstwa, kuratorium i szko³y.
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63. Pañstwo, ¿ywo zainteresowane istnieniem mocnej i zdrowej rodziny, powinno spieszyæ z wszechstronn¹ pomoc¹ ma³¿onkom, których wzajemna wiêŸ uleg³a powa¿nemu os³abieniu, a w ostatecznoœci proponowaæ im czasow¹ separacjê. Perspektywa ³atwego rozwodu sprzyja bowiem lekkomyœlnemu zawieraniu zwi¹zków ma³¿eñskich, a ma³¿onków, którzy prze¿ywaj¹ kryzys wzajemnej wiêzi, zniechêca do podejmowania wysi³ków koniecznych do odnowy wspólnoty ma³¿eñskiej.
64. W³adze samorz¹dowe we wspó³pracy z parafiami powinny zatroszczyæ siê
o to, aby m³odzie¿ mia³a zapewnione warunki godziwego spêdzania wolnego czasu.
Brak takich mo¿liwoœci jest jedn¹ z g³ównych przyczyn infiltrowania œrodowisk m³odzie¿owych przez sekty, destrukcyjne subkultury, a nawet œwiat przestêpczy.
65. Koœció³ popiera powo³ywanie komisji do spraw rodziny na rozmaitych szczeblach ¿ycia samorz¹dowego. Oferuje w³adzom samorz¹dowym i organizacjom pozarz¹dowym wspó³pracê w tworzeniu lub o¿ywianiu instytucji przygotowania do ¿ycia
w rodzinie, poradnictwa rodzinnego i pomocy rodzinom.
Synod postuluje, aby wykorzystuj¹c pomieszczenia domów parafialnych tworzyæ
poradnie dla rodzin, œwietlice dla dzieci i m³odzie¿y oraz zatrudniæ w nich na etatach samorz¹dowych osoby posiadaj¹ce przygotowanie fachowe i kwalifikacje osobowoœciowe. Koœció³ kszta³ci takie osoby w swoich instytutach studiów nad rodzin¹,
kolegiach teologicznych i diecezjalnych studiach rodziny.
Maryi, Matce piêknej Mi³oœci, Królowej Rodzin i œw. Józefowi, Opiekunowi Koœcio³a domowego, Œwiêty Synod poleca
wszystkie polskie rodziny, wielkie powo³anie tylu kobiet i mê¿czyzn do macierzyñstwa i ojcostwa, odpowiedzialne dzie³o rodzicielstwa i wychowania dzieci, pos³ugê osób trudz¹cych siê
wokó³ duszpasterstwa rodzin oraz prorodzinne dzia³ania
i przedsiêwziêcia w³adz cywilnych.
Bóg Ojciec niech was zachowa w mi³oœci wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkiwa³ i stale przebywa³ w waszych domach. B¹dŸcie szczêœliwi jako rodzice i, ciesz¹c
siê ¿yczliwoœci¹ przyjació³, ¿yjcie z ludŸmi w prawdziwym pokoju. Wœród œwiata b¹dŸcie œwiadkami, ¿e Bóg jest mi³oœci¹, aby
stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjêli was kiedyœ z wdziêcznoœci¹ do wiekuistego domu Boga.

Przypisy:
1

Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 22.
Jan Pawe³ II, List do rodzin, 2.
3 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 49.
4 KKK, 372.
5 Jan Pawe³ II, List do Rodzin, 8.
6 Por. tam¿e.
2

39
Pomoc
dla ma³¿eñstw
prze¿ywaj¹cych
kryzys

Organizacja spêdzania wolnego
czasu m³odzie¿y
Wspó³praca parafii i w³adz samorz¹dowych
w rozwi¹zywaniu
problemów rodzinnych i wychowawczych

40

II Polski Synod Plenarny
7

Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 48; por. KPK,
kan. 1055 § 1.
8 Por. Pawe³ VI, enc. Humanae vitae, 9.
9 KKK, 1662; por. KPK, kan. 1057.
10 Por. KKK, 1623.
11 Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin, 8.
12 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 13.
13 Por. Pawe³ VI, enc. Humanae vitae, 12.
14 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 51.
15 Jan Pawe³ II, List do Rodzin, 12.
16 Pawe³ VI, enc. Humanae vitae, 10.
17 Por. KKK, 2370.
18 Pawe³ VI, enc. Humanae vitae, 14.
19 Jan Pawe³ II, enc. Evangelium vitae, 62.
20 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, 41; Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 19; Jan Pawe³ II, List do Rodzin, 8.
21 Por. Jan Pawe³ II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 68; Ten¿e, adhort. apost. Familiaris consortio,
52.
22 KKK, 1657.
23 Por. Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 56–71.
24 Por. Pawe³ VI, Przemówienie w Nazarecie z 5 I 1964 r.; Jan Pawe³ II, enc. Redemptoris Mater;
Ten¿e, adhort. apost. Redemptoris Custos; KKK, 516–517.
25 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 48.
26 Tam¿e, 52.
27 Jan Pawe³ II, List do Rodzin, 16.
28 KKK, 2221.
29 Jan Pawe³ II, List do Rodzin, 16.
30 Por. KKK, 2338–2340.
31 Por. Papieska Rada do Spraw Rodziny, Ludzka p³ciowoœæ: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, 56–63.
32 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 16.
33 Por. tam¿e, 37.
34 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym, 48.
35 Art. 10. 1.
36 Por. KKK, 2207–2210; Jan Pawe³ II, Karta Praw Rodziny.
37 Por. Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 46.
38 Tam¿e, 77.
39 Tam¿e, 84.
40 Jan Pawe³ II, enc. Evangelium vitae, 93.
41 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego
i o godnoœci jego przekazywania Donum vitae.
42 Por. KKK, 2357–2359; Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Koœcio³a Katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, 7–17.
43 Jan Pawe³ II, adhort. apost. Familiaris consortio, 23.

SZKO£A I UNIWERSYTET
W ¯YCIU KOŒCIO£A I NARODU
NAUCZANIE KOŒCIO£A O SZKOLE I UNIWERSYTECIE — Katolicka wizja
szko³y — Nauczanie religii w szkole — Szko³y katolickie — Katolicka wizja uniwersytetu —
Uniwersytety katolickie
OPIS SYTUACJI POLSKIEJ SZKO£Y I UNIWERSYTETU — Stan organizacyjny — Dziedzictwo i wyzwania — Nauczanie religii w szkole — Sytuacja szkó³ wy¿szych
WSKAZANIA I POSTULATY SYNODALNE — Wskazania podstawowe — Wspólnota nauczycieli, rodziców i uczniów — Katecheza w szkole — Szko³y katolickie — Obecnoœæ
Koœcio³a w szko³ach wy¿szych — Odnowa struktur uczelni katolickich
1. Wielkoœæ cz³owieczego ducha, moc œwiadectwa Koœcio³a i si³a pañstwa maj¹ swoje korzenie w starannej i wytrwa³ej edukacji. Najwa¿niejszym zadaniem szkó³
i uniwersytetów jest kszta³towanie umys³ów i serc uczniów i studentów, wspomaganie ich w zdobywaniu m¹droœci i korzystaniu z dóbr kultury, formowanie wra¿liwoœci na dobro i piêkno, wspieranie w uzyskiwaniu kompetencji zawodowych.
Koœció³ od swoich pocz¹tków aktywnie w³¹czy³ siê w wielkie dzie³o wychowywania ludzi i spo³eczeñstw przez katechezê i tworzenie sieci w³asnego szkolnictwa,
a w pewnym momencie dziejów stan¹³ u kolebki uniwersytetu.
Tak¿e w historii naszej Ojczyzny mo¿na dostrzec trwa³y zwi¹zek wychowania
i ewangelizacji. W imiê wiernoœci Ewangelii i swojej szczytnej tradycji Koœció³ w Polsce, zgromadzony na Synodzie, pragnie daæ wyraz poczuciu odpowiedzialnoœci za tê
istotn¹ dziedzinê ¿ycia osobistego i spo³ecznego oraz zaprosiæ wszystkich, aby nie
szczêdzili wysi³ków w s³u¿bie jej odnowy i reformy.
2. W okresie przedwojennym wyk³ad nauki Koœcio³a o szkole i wychowaniu
da³ Pius XI w encyklice „Divini illius Magister” z 1929 r. W naszych czasach nauka ta, odpowiednio odnowiona, zosta³a ukazana w „Deklaracji o wychowaniu
chrzeœcijañskim” Soboru Watykañskiego II. Papie¿ Jan Pawe³ II rozwin¹³ j¹ w adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” z 1979 r. oraz w konstytucjach apostolskich „Sapientia christiana” z tego samego roku i „O uniwersytetach katolickich” z 1990 r.
Przepisy koœcielne dotycz¹ce wychowania katolickiego, szkó³, uniwersytetów i fakultetów koœcielnych podaje Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonach 793–821.
Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego opublikowa³a kilka donios³ych aktów dotycz¹cych problemów szkó³ katolickich. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ dokumenty: „Szko³a katolicka” z 1977 r., „Katolik œwiecki œwiadkiem
wiary w szkole” z 1982 r., „Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej”
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z 1988 r. i „List do rodzin zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego prowadz¹cych szko³y katolickie” z 1996 r. W poznaniu nauczania Koœcio³a na temat
nauki religii i katechezy pomocne jest „Dyrektorium ogólne o katechizacji”, wydane w 1997 r. przez Kongregacjê do Spraw Duchowieñstwa. W œwietle tych dokumentów Synod pragnie przedstawiæ swoj¹ naukê o szkole i uniwersytecie, ukazaæ blaski i cienie obecnego stanu edukacji narodowej oraz sformu³owaæ propozycje rozwi¹zañ i postulaty pastoralne.

NAUCZANIE KOŒCIO£A O SZKOLE I UNIWERSYTECIE
Katolicka wizja szko³y
Zadania szko³y

Pierwszeñstwo
rodziców
w wychowaniu

Wolnoœæ
wyboru szko³y

Poszanowanie
wolnoœci sumienia i s³uszny
pluralizm szkó³

Misja
nauczyciela
–wychowawcy

3. Koœció³ okreœla szko³ê „jako miejsce integralnej formacji osoby, poprzez systematyczn¹ i krytyczn¹ asymilacjê kultury”1. Do podstawowych zadañ szko³y nale¿y
troskliwe kszta³towanie w³adz umys³owych, rozwijanie zdolnoœci wydawania prawid³owych s¹dów, wprowadzanie w dziedzictwo kultury, przekazywanie wiedzy, formowanie zmys³u wartoœci, przygotowanie do ¿ycia zawodowego, kszta³towanie wœród
uczniów o ró¿nych charakterach i pochodzeniu spo³ecznym ducha braterstwa, który
prowadzi do wzajemnego zrozumienia2. W tym sensie szko³a jest tak¿e œrodowiskiem zawi¹zywania mocnych wiêzi spo³ecznych, wrastania w spo³ecznoœæ lokaln¹,
regionaln¹, narodow¹ i pañstwow¹, a tak¿e miejscem spotkania z ¿yw¹ tradycj¹ i kultur¹ Europy i œwiata.
4. Rodzice s¹ g³ównymi wychowawcami swych dzieci3 i ich prawo a zarazem
obowi¹zek spe³niania tej funkcji jest „czymœ pierwotnym i maj¹cym pierwszeñstwo
w stosunku do zadañ wychowawczych innych osób”4. Szko³a ma jednak¿e zasadnicze znaczenie wœród instytucji, które wspieraj¹ rodzinê w wype³nianiu jej pos³annictwa wychowawczego5.
5. Rodzice maj¹ prawo do swobodnego i zgodnego ze swoimi przekonaniami
wyboru szko³y lub innych œrodków niezbêdnych do kszta³cenia dzieci. Maj¹ te¿
prawo do tego, ¿eby ich dzieci nie uczêszcza³y do szkó³, które nie zgadzaj¹ siê
z przekonaniami moralnymi i religijnymi rodziny. W³adze publiczne powinny zapewniæ taki system finansowania oœwiaty, który umo¿liwi rodzicom korzystanie
z tego prawa, bez nak³adania na nich niesprawiedliwych ciê¿arów6.
6. Koœció³, w przekonaniu, ¿e pluralizm szkó³ umo¿liwia poszanowanie podstawowych praw cz³owieka i jego wolnoœci, odrzuca monopol pañstwa w zakresie szkolnictwa7. Realizuj¹c prawo do wolnoœci sumienia oraz prawo rodziców do wyboru
szko³y, która najlepiej odpowiada ich pogl¹dom wychowawczym, sam tworzy szko³y
katolickie ró¿nych stopni. Wierni powinni popieraæ te szko³y, œwiadcz¹c w miarê
mo¿liwoœci pomoc w ich zak³adaniu i utrzymaniu8.
7. Koœció³ odnosi siê ze szczególnym uznaniem do powo³ania nauczyciela —
wychowawcy9. W rozumieniu pedagogiki katolickiej nauczyciel jest nie tylko specjalist¹ ograniczaj¹cym siê do przekazywania w sposób usystematyzowany zespo³u wiadomoœci, lecz przede wszystkim wychowawc¹ i mistrzem wspieraj¹cym powo³anie
swoich uczniów do ¿ycia w prawdzie i mi³oœci. Jan Pawe³ II stwierdza wprost, ¿e wychowawca rodzi wychowanka w znaczeniu duchowym.
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Uznaj¹c wychowanie za autentyczne apostolstwo10, Koœció³ dostrzega w nim
szczególn¹ formê udzia³u w pos³annictwie prorockim Chrystusa, jedynego Mistrza i Nauczyciela11.
Nauczanie religii w szkole
8. Nauczanie religii w szkole powinno prowadziæ nie tylko do poznania chrzeœcijañstwa, lecz przede wszystkim do umi³owania Boga i przylgniêcia do Niego.
Stanowi ono równie¿ wa¿ny element kszta³towania odpowiedzialnych postaw
uczniów i integracji ich osobowoœci.
9. Nauczanie religii w szkole jawi siê „jako dyscyplina szkolna, która wymaga takiej samej systematycznoœci i organizacji jak inne przedmioty. Powinno ono ukazywaæ
orêdzie i wydarzenie chrzeœcijañskie z tak¹ sam¹ powag¹ i g³êbi¹, z jak¹ przedstawiaj¹
swoje treœci inne dyscypliny. Jednak nauczanie religii w szkole nie sytuuje siê obok innych przedmiotów jako coœ dodatkowego, ale jako element koniecznego dialogu interdyscyplinarnego. […] Takie przedstawienie orêdzia chrzeœcijañskiego bêdzie wp³ywaæ
na sposób, w jaki rozumie siê pocz¹tek œwiata i sens historii, podstawê wartoœci etycznych, funkcjê religii w kulturze, przeznaczenie cz³owieka, relacjê z natur¹”12.
10. Katecheza szkolna ma za zadanie pomagaæ uczniom wierz¹cym w lepszym zrozumieniu i prze¿ywaniu orêdzia chrzeœcijañskiego w relacji do problemów egzystencjalnych i moralnych charakterystycznych dla ka¿dej istoty ludzkiej i wspólnych wszystkim wielkim religiom. Natomiast uczniom prze¿ywaj¹cym w¹tpliwoœci religijne, winna
nieœæ pomoc w odkrywaniu, jakie s¹ odpowiedzi, których Chrystus udziela na ich pytania i jak Koœció³ podchodzi do ich w¹tpliwoœci13.

G³ówne zadania
nauki religii

Dialog interdyscyplinarny

Zadania
katechezy

Szko³y katolickie
11. Szko³ê uwa¿a siê za katolick¹, gdy „jest kierowana przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹ lub koœcieln¹ osobê prawn¹ publiczn¹ (diecezjê, parafiê, zgromadzenie
zakonne), albo zosta³a uznana za katolick¹ dokumentem na piœmie przez kompetentn¹ w³adzê koœcieln¹”. W³adz¹ t¹ jest biskup diecezjalny14.
12. Szko³a katolicka, tak jak inne szko³y, zd¹¿a do prawdziwie ludzkiej formacji
dzieci i m³odzie¿y15. Z samej zasady jest ona otwarta dla wszystkich, bez wzglêdu
na wyznanie czy œwiatopogl¹d. Uczy ona i wychowuje w duchu ekumenizmu oraz
w szacunku dla ka¿dego cz³owieka.
13. Chrzeœcijañska koncepcja œwiata, w której centrum stoi Chrystus, okreœla
i wyró¿nia szko³ê katolick¹. Koncepcja ta ma przenikaæ nauczanie oraz stanowiæ podstawê wychowania16.
Szko³a katolicka w duchu wolnoœci i mi³oœci pomaga uczniom, aby w rozwijaniu
w³asnej osobowoœci kierowali siê prawd¹ o nowym stworzeniu, którym stajemy siê
przez chrzest, a tak¿e aby poznanie œwiata, ¿ycia i kultury cz³owieka, które stopniowo zdobywaj¹, by³o oœwietlone wiar¹17.
14. Katolicki wychowawca jest wezwany do sumiennego kierowania siê chrzeœcijañsk¹ wizj¹ cz³owieka, w zgodzie z nauczaniem Koœcio³a. Tak pojêta praca wychowawcza, odnajduj¹c wzór cz³owieczeñstwa w Jezusie Chrystusie, zmierza do mo¿liwie
pe³nego i wszechstronnego rozwoju cz³owieczeñstwa wychowanków.

Aprobata
koœcielna

Otwartoœæ

Œwiat³o wiary

Nauczyciel
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Misja
uniwersytetu

Poszukiwanie
prawdy

Wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ
dzia³añ
naukowych

15. Szczególne miejsce w trosce Koœcio³a o rozwój nauki, wiedzy i wychowania
zajmuje szkolnictwo wy¿sze, a zw³aszcza uniwersytet. „Narodzony z serca Koœcio³a”,
stanowi on „jedyny w swoim rodzaju oœrodek twórczej pracy i promieniowania wiedzy, s³u¿¹cy dobru ludzkoœci. Wype³niaj¹c swe powo³anie, Universitas magistrorum et scholarium oddaje siê badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy
z w³asnej woli towarzysz¹ swym nauczycielom, z³¹czeni z nimi t¹ sam¹ mi³oœci¹ wiedzy”18. Dlatego Koœció³ g³osi, ¿e uniwersytety, jako wspólnoty ludzi poszukuj¹cych
prawdy, s¹ niezbêdne dla ¿ycia narodu i Koœcio³a19.
16. Chrzeœcijañstwo, g³osz¹c mo¿liwoœæ poznania prawdy, inspiruje i zmusza
niejako do jej poszukiwania. „Bez odniesienia do niej ka¿dy zdany jest na samowolê
ludzkiego os¹du, a jego istnienie jako osoby oceniane jest wy³¹cznie wed³ug kryteriów pragmatycznych, opartych zasadniczo na wiedzy doœwiadczalnej […]”20. Koœció³ uwa¿a, ¿e znakiem odniesienia rozmaitych ga³êzi nauk i wydzia³ów akademickich do prawdy jest istnienie i zgodna ze wskazaniami Magisterium dzia³alnoœæ wydzia³u teologii w strukturze uniwersytetu.
17. Koœció³ zdecydowanie broni zasady wolnoœci badañ akademickich. Jednoczeœnie przypomina, ¿e zasady tej nie wolno oddzielaæ od odpowiedzialnoœci etycznej
uczonego. Ka¿dy nauczyciel akademicki jest powo³any do tego, aby spe³nia³ funkcjê
„sumienia krytycznego” wobec wszystkiego, co zagra¿a cz³owieczeñstwu lub co je
pomniejsza w ¿yciu osób ludzkich i spo³eczeñstw.
Wy¿sze szko³y katolickie

Specyfika
katolickiego
szkolnictwa
wy¿szego

S³u¿ebnoœæ
wspólnoty
akademickiej

Ustanowienie
i troska
o katolickoœæ

18. W dzia³alnoœci Koœcio³a na polu nauki i wychowania szczególne znaczenie maj¹uniwersytety katolickie,wydzia³yteologii na uczelniachœwieckichorazseminaria duchowne i inne katolickie instytuty studiów wy¿szych. Ze swej natury d¹¿¹ one do publicznej,sta³ejipowszechnejobecnoœcimyœlichrzeœcijañskiejwwysi³kuspo³eczeñstwa,
skierowanym ku rozwijaniu nauki i kultury21. Szczególnym zadaniem wy¿szych szkó³
katolickich jest „egzystencjalne jednoczenie w pracy intelektualnej dwóch porz¹dków
rzeczywistoœci,którenazbyt czêstos¹sobieprzeciwstawiane,jak gdyby by³y wzajemnie
sprzeczne: porz¹dki te to z jednej strony poszukiwanie prawdy, a z drugiej pewnoœæ, ¿e
zna siê ju¿ Ÿród³o prawdy” — Jezusa Chrystusa, objawione S³owo Ojca22.
19. Ka¿dy katolicki instytut studiów wy¿szych, a w szczególnoœci uniwersytet,
ze wzglêdu na swój charakter akademicki, jest wspólnot¹, która dzia³aj¹c w sposób
œciœle naukowy i krytyczny przyczynia siê do ochrony i postêpu ludzkiej godnoœci
oraz dziedzictwa kulturowego poprzez prace badawcze, nauczanie i pos³ugê na rzecz
kultury wspólnoty lokalnej, krajowej i miêdzynarodowej. Dialog pomiêdzy rozumem
i wiar¹, troska o etyczny wymiar nauki, katolicka perspektywa teologiczna i zaanga¿owanie w s³u¿bê ludowi Bo¿emu, stanowi¹ najbardziej charakterystyczne cechy uniwersytetu katolickiego23.
20. Kanoniczne erygowanie b¹dŸ zatwierdzanie uniwersytetów i wydzia³ów koœcielnych jest zastrze¿one Stolicy Apostolskiej24. Troska o staranne funkcjonowanie
uniwersytetu b¹dŸ wydzia³u koœcielnego nale¿y do miejscowego biskupa. Ich status
prawny wobec pañstwa okreœlaj¹ odpowiednie ustawy i umowy.
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Wyk³adowcy przedmiotów nale¿¹cych do dziedziny wiary lub obyczajów powinni byæ œwiadomi tego, ¿e zadanie to wymaga zachowania œcis³ej ³¹cznoœci z autentycznym nauczaniem Koœcio³a, przede wszystkim zaœ z magisterium Biskupa
Rzymskiego. Po z³o¿eniu przepisanego wyznania wiary otrzymuj¹ oni misjê kanoniczn¹ od wielkiego kanclerza lub jego delegata25. W momencie mianowania wszyscy pracownicy naukowi i administracyjni winni zostaæ poinformowani o katolickiej
to¿samoœci uniwersytetu lub wydzia³u, o tym co z niej wynika, jak równie¿ o ci¹¿¹cym na nich obowi¹zku jej umacniania, a przynajmniej respektowania.
21. Prze³o¿eni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów katolickich powinni
troszczyæ siê o wzajemn¹ wspó³pracê polegaj¹c¹ na koordynacji poszukiwañ i podejmowaniu wspólnych inicjatyw w d¹¿eniu do prawdy. W wiêkszym stopniu zasada ta
dotyczy poszczególnych wydzia³ów uczelni. Na ka¿dym uniwersytecie katolickim
winny byæ prowadzone zajêcia interdyscyplinarne, uwzglêdniaj¹ce g³ównie te kwestie
teologiczne, które maj¹ zwi¹zek z przedmiotami wyk³adanymi na jego wydzia³ach26.

Obowi¹zek
wspó³dzia³ania

OPIS SYTUACJI POLSKIEJ SZKO£Y I UNIWERSYTETU
Stan organizacyjny
22. „Ustawa o systemie oœwiaty” z 1991 r. uporz¹dkowa³a zasady edukacji w szko³ach podstawowych i œrednich. Treœci wychowawcze skoncentrowa³a ona wokó³ wartoœci rodzinnych, chrzeœcijañskich i obywatelskich, które korzeniami tkwi¹ w tradycji narodu, przy jednoczesnym otwarciu siê na wartoœci kultury europejskiej27. Pierwszy i decyduj¹cy g³os w wychowaniu da³a rodzinie, a szkole i placówkom oœwiatowym przypomnia³a o obowi¹zku wspierania rodziny w tym procesie28. W ten sposób w³adze Rzeczypospolitej odrzuci³y ró¿ne formy indoktrynacji, do których by³a wykorzystywana
oœwiata w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
23. Od roku szkolnego 1999/2000 rozpoczyna siê reforma systemu edukacji.
Kszta³cenie dzieci i m³odszej m³odzie¿y odbywaæ siê bêdzie w trzech zasadniczych
etapach: szeœcioletniej szko³y podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz trzyletniego liceum profilowanego.
Do fundamentalnych zadañ reformy szko³y zalicza siê umo¿liwienie uczniom
poznawania i rozumienia œwiata oraz jego kultury, rozumienia siebie, innych ludzi
i ich pogl¹dów, poszukiwania duchowych wartoœci ¿ycia, kszta³towania w³asnej wartoœci i rozwijania potrzeby doskonalenia siê29.
24. Monopol pañstwa na oœwiatê zosta³ prze³amany dziêki wspó³dzia³aniu rodzicówinauczycieli.ObecniewPolsceistniejeok.1600szkó³podstawowychiœrednichniepublicznych o ró¿nych programach wychowawczych i dydaktyczno–wychowawczych.
25. Szko³y niepubliczne o uprawnieniach szko³y publicznej, na mocy wymienionej ustawy, maj¹ prawo do czêœciowej dotacji pañstwa. Wskutek tego g³ówny ciê¿ar
utrzymania szkó³ spo³ecznych spoczywa na rodzicach uczniów. Tymczasem szkolnictwo niepubliczne przyczynia siê w znacz¹cy sposób do zdynamizowania polskiej
oœwiaty — w jego ramach wielu nauczycieli realizuje ciekawe programy autorskie,
nawi¹zuje nowe formy dialogu z m³odzie¿¹, podejmuje interesuj¹ce inicjatywy wychowawcze i dlatego zas³uguje na pe³n¹ dotacjê ze strony pañstwa.

Prze³om
w systemie
oœwiaty

Reforma
systemu
oœwiaty

Szko³y
niepubliczne
Problemy
finansowania
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Opis sytuacji polskiej szko³y i uniwersytetu

26. Znacz¹ce miejsce wœród szkó³ niepublicznych zajmuj¹ szko³y katolickie.
Synod wyra¿a uznanie wszystkim zak³adaj¹cym i prowadz¹cym te szko³y, zw³aszcza
zgromadzeniom zakonnym, za wysi³ek podjêty dla odrodzenia szkolnictwa katolickiego we wspó³czesnej Polsce. Z ubolewaniem jednak stwierdza, ¿e liczba szkó³ katolickich w naszym kraju nie odpowiada potrzebom i nie odzwierciedla mo¿liwoœci Koœcio³a.
27. Szko³y katolickie, w realizowaniu minimum programowego przedmiotów
obowi¹zkowych i wystawianiu œwiadectw oraz innych druków urzêdowych, podlegaj¹ prawu polskiemu. W realizowaniu programu nauczania pozosta³ych przedmiotów
stosuj¹ siê do przepisów koœcielnych.
Szko³y katolickie maj¹ prawo do dotacji ze strony pañstwa i organów samorz¹dowych30.
28. Szko³y katolickie s¹ zrzeszone w Radzie Szkó³ Katolickich, powo³anej przez
Konferencjê Episkopatu Polski w 1994 r. Wed³ug danych z 1998 r., w Polsce istnieje ogó³em 200 szkó³ katolickich, w tym 54 szko³y podstawowe, 126 liceów ogólnokszta³c¹cych i 20 szkó³ zawodowych ró¿nych szczebli. Instytucje koœcielne prowadz¹
te¿ liczne przedszkola i ogniska wychowawcze.
29. Obok szkó³ katolickich istniej¹ tak¿e inne, które w zapisie swoich statutów
powo³uj¹ siê na zasady chrzeœcijañskie i na swój zwi¹zek z Koœcio³em. Szko³y te, nie
posiadaj¹c koniecznej aprobaty ze strony w³adzy koœcielnej, nie mog¹ byæ uznawane
za katolickie.
30. Po roku 1989 wprowadzono ró¿norodne podrêczniki do poszczególnych
przedmiotów i dano nauczycielom mo¿liwoœæ ich wyboru. Nie wszystkie podrêczniki spe³niaj¹ jednak podstawowe kryterium wiernoœci prawdzie, a tak¿e wymogi pedagogiczne i dydaktyczne, a nauczyciel czêsto czuje siê zagubiony i pozbawiony punktu odniesienia wœród wielu propozycji.
31. Prawodawstwo zapewnia pe³n¹ swobodê dzia³ania na terenie szko³y organizacji, stowarzyszeñ i ruchów katolickich. Mo¿liwoœci te nie s¹ jednak dostatecznie
wykorzystywane. Dotyczy to tak¿e szkó³ katolickich.
Nowe uregulowania prawne daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia ró¿norodnych organizacji
nauczycieli.
Dziedzictwo i wyzwania

Niedocenianie
roli szkolnictwa

Znaki nadziei

32. Pomimo wielu powa¿nych zmian w systemie oœwiatowym wydaje siê, ¿e
w polityce pañstwa nie przyk³ada siê odpowiedniej wagi do problemów edukacji.
W bud¿ecie pañstwa, a czêsto tak¿e w bud¿etach samorz¹dów lokalnych, przeznacza
siê zbyt ma³o œrodków na szkolnictwo. Szko³y s¹ wiêc niedoinwestowane, nauczyciele Ÿle op³acani, trudne warunki nauczania pog³êbia nadmierna liczba uczniów w klasach itp. Sytuacja ta przyczynia siê do zdeprecjonowania roli powo³ania nauczycielskiego i znaczenia wykszta³cenia.
33. Wœród dokonañ pozytywnych na pierwszym miejscu nale¿y postawiæ podjêcie przez odrodzone pañstwo polskie bezprecedensowej reformy oœwiaty.
Liczne samorz¹dy lokalne, które przejê³y odpowiedzialnoœæ za szko³y, potraktowa³y powa¿nie wynikaj¹ce z tego zobowi¹zania.
Szko³y niepubliczne przyczyniaj¹ siê do rozwoju polskiego szkolnictwa.
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Coraz liczniejsi rodzice uœwiadamiaj¹ sobie uprawnienia i obowi¹zki wobec
szko³y.
34. Skutki indoktrynacji komunistycznej tkwi¹ w mentalnoœci wielu ludzi wykszta³conych i wychowanych w czasach PRL, w tym nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za obecny stan szkolnictwa. Nie uda³o siê wykorzeniæ nawyków do komunistycznej interpretacji roli rodziny w procesie wychowawczym, rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa, pomocniczej funkcji szko³y w procesie naukowo–wychowawczym.
Neutralnoœæ szkolnictwa pojmowana jest jako nieobecnoœæ jakichkolwiek elementów,
deklaracji czy znaków wiary i ¿ycia religijnego.
35. Rodzice wiêkszoœci uczniów, piêædziesiêcio– i czterdziestoletni, to pokolenie, które szczególnie odczu³o ciê¿ar przemian ustrojowych, d³ugotrwa³ego kryzysu
ekonomicznego, trudnoœci na rynku pracy i z³ych warunków mieszkaniowych. Stanowi¹ oni zarazem tê czêœæ spo³eczeñstwa, która, jak wykazuj¹ badania socjologiczne, stosunkowo najs³abiej zwi¹zana jest z Koœcio³em.
Os³abienie ¿ycia religijnego tego pokolenia sprawia, ¿e stosunkowo wiele dzieci nie
znajduje w swoich rodzinach ¿ywych i bliskich przyk³adów wiary i modlitwy.
M³odsze pokolenie rodziców stanowi tê czêœæ spo³eczeñstwa, która szczególnie
szybko przyjmuje zwi¹zany ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ cywilizacyjn¹ nowy obraz
œwiata, a zarazem odrzuca lub podaje w w¹tpliwoœæ istnienie autorytetów. Dotyka
to bezpoœrednio dzieci, a poœrednio szko³y i Koœcio³a, nauczycieli i katechetów.
W konsekwencji instytucje te mog¹ spodziewaæ siê zarówno wspó³dzia³ania rodziców, jak i niezrozumienia przez nich swego autorytetu i pos³annictwa.
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Nauczanie religii w szkole
36. Nauka religii w szkole zosta³a przywrócona „Ustaw¹ o systemie oœwiaty”
z 1991 r. Kwestiê tê reguluje rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14
kwietnia 1992 r. w sprawie nauki religii w szkole publicznej.
W tekœcie Konkordatu stwierdza siê: „Uznaj¹c prawo rodziców do religijnego
wychowania dzieci oraz zasadê tolerancji Pañstwo gwarantuje, ¿e szko³y publiczne
podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji pañstwowej i samorz¹dowej, organizuj¹ zgodnie z wol¹ zainteresowanych naukê religii w ramach planu zajêæ szkolnych i przedszkolnych”31.
37. Status prawny katechety jako nauczyciela w szkole publicznej okreœla znowelizowana w 1996 r. Karta Nauczyciela.
Nauczyciele religii musz¹ posiadaæ misjê kanoniczn¹ od biskupa diecezjalnego.
Jej cofniêcie oznacza utratê prawa do nauczania religii.
W sprawach treœci nauczania i wychowania religijnego katecheci podlegaj¹ przepisom koœcielnym, w innych zaœ sprawach zarz¹dzeniom w³adz oœwiatowych32.
38. Wprowadzenie nauki religii w szko³ach publicznych stworzy³o wiêksz¹ szansê objêcia misj¹ ewangelizacyjn¹ zarówno uczniów, jak i samych nauczycieli i wychowawców. Misja ta jest na ogó³ dobrze spe³niana. Niekiedy jednak napotyka ona na
trudnoœci spowodowane nieprzychyln¹ postaw¹ niektórych nauczycieli i rodziców,
a niekiedy tak¿e brakami w duchowoœci samych katechetów.
39. Niektóre trudnoœci wynikaj¹ z niedostosowania programów katechetycznych do realiów wspó³czesnej szko³y, a tak¿e z braków przygotowania pedagogicz-
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nego pewnej liczby katechetów. Problemem doby obecnej jest lêk katechetów przed
aktywn¹ obecnoœci¹ w szkole i stosowanie nieprzekonuj¹cych form przekazu nauki
katolickiej. Daje siê nadto zauwa¿yæ nie wystarczaj¹c¹ wspó³pracê proboszczów
z katechetami i dyrektorami szkó³, nieznajomoœæ prawa oœwiatowego i brak zainteresowania ¿yciem szko³y. Wyra¿a siê to m.in. w absencji w posiedzeniach rad pedagogicznych i w uroczystoœciach szkolnych. Powa¿n¹ trudnoœæ powoduje brak
programów szkolnych katechezy i katechizmów, bazuj¹cych na Katechizmie Koœcio³a Katolickiego.
Jeszcze inn¹ przyczynê trudnoœci katechezy w szkole stanowi niedostateczne wyjaœnienie i uregulowanie odpowiedzialnoœci szkó³ za wspieranie dzia³añ katechetów.
Sytuacja szkó³ wy¿szych
Zadania uczelni

Konsekwencje
kryzysu
materialnego

Uczelnie
prywatne

Uczelnie
i wydzia³y
koœcielne

40. Œrodowiska akademickie s¹ miejscem kszta³cenia i formowania polskiej inteligencji, stanowi¹cej o przysz³oœci narodu, pañstwa i Koœcio³a. Ich funkcjonowanie
reguluje „Ustawa o szkolnictwie wy¿szym” i „Ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych” z 12 wrzeœnia 1990 r., wraz z odpowiednimi rozporz¹dzeniami
i nowelizacjami.
„Ustawa o szkolnictwie wy¿szym” do podstawowych zadañ uczelni zalicza
kszta³cenie studentów w zakresie danej ga³êzi wiedzy, przygotowanie do wykonywania odpowiednich zawodów, prowadzenie badañ naukowych lub twórczej pracy artystycznej, rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej, pracê wychowawcz¹ w duchu poszanowania praw cz³owieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialnoœci za
losy spo³eczeñstwa i pañstwa, podejmowanie starañ, aby w œrodowisku akademickim
panowa³ szacunek wobec prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej ¿yczliwoœci33. Koœció³ popiera tak sformu³owane cele i pragnie wspó³pracowaæ w dziele
ich realizacji poprzez katolick¹ formacjê pracowników nauki oraz sieæ duszpasterstw
akademickich.
41. Pog³êbia siê kryzys materialny i kadrowy uczelni. Niewystarczaj¹cy jest poziom nak³adów na rozwój nauki, w tym równie¿ placówek akademickich. Z tego powodu opuœci³o kraj wielu dobrze przygotowanych naukowców, inni zaœ odchodz¹
z uczelni do pracy w przedsiêbiorstwach i firmach. Liczni studenci, ze szkod¹ dla
rozwoju intelektualnego, ³¹cz¹ studiowanie z prac¹ zarobkow¹, nierzadko w pe³nym
wymiarze godzin.
42. Po roku 1989 obserwuje siê znacz¹cy wzrost liczby szkó³ wy¿szych, szczególnie niepañstwowych. Koœció³ ocenia pozytywnie ten proces. Zwraca jednak uwagê, ¿e nowe uczelnie nazbyt czêsto nastawiaj¹ siê wy³¹cznie na przygotowanie zawodowe, pomijaj¹c rozwój kultury umys³u i ducha.
43. System wy¿szych szkó³ katolickich w Polsce tworz¹ obecnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie — jako uczelnia koœcielna uznana przez pañstwo, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydzia³ Teologiczny na Uniwersytecie
Opolskim w Opolu, oraz Wydzia³ Teologiczny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu — jako uczelnie pañstwowe, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Papieski Wydzia³ Teologiczny w Warszawie, Papieski Wydzia³ Teologiczny we
Wroc³awiu, Papieski Wydzia³ Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie —
których status prawny oraz tryb i zakres uznawania przez pañstwo stopni i tytu³ów
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naukowych, nadawanych przez te uczelnie, jest regulowany umow¹ miêdzy rz¹dem
polskim a Konferencj¹ Episkopatu Polski, upowa¿nion¹ przez Stolicê Apostolsk¹.
W Konkordacie Rzeczpospolita Polska „gwarantuje Koœcio³owi katolickiemu
prawo do swobodnego zak³adania i prowadzenia szkó³ wy¿szych, w tym uniwersytetów, odrêbnych wydzia³ów i wy¿szych seminariów duchownych oraz instytutów naukowo–badawczych”34.
44. Dotacje pañstwa zosta³y przyznane Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ale nie dotycz¹ one inwestycji budowlanych35. Pozosta³e wy¿sze szko³y katolickie, w tym tak¿e seminaria duchowne, nie otrzymuj¹ ¿adnych dotacji z publicznego bud¿etu.

Finansowanie
uczelni

WSKAZANIA I POSTULATY SYNODALNE
45. W odczuciu wielu Polaków brakuje dzisiaj wspólnej, obywatelskiej wizji
szko³y i jej miejsca w ¿yciu i kulturze. Koœció³ w Polsce nie mo¿e i nie chce uchyliæ siê od obowi¹zku formu³owania takiej wizji. Zobowi¹zany jest te¿ szukaæ
w tym celu pomocy i wspó³dzia³ania w³adz oœwiatowych oraz wszystkich ludzi
dobrej woli, niezale¿nie od ich przynale¿noœci wyznaniowej i wyborów politycznych. W tym duchu Synod zachêca do kontynuacji narodowej debaty o edukacji.
Powinna toczyæ siê ona na forum wszystkich instytucji opiniodawczych, a tak¿e
w szko³ach i na uczelniach. Jest to tak¿e zadanie œrodków spo³ecznego przekazu,
w tym mediów katolickich.

Debata o szkole

Wskazania podstawowe
46. Synod zwraca siê do w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, stowarzyszeñ
oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych o pog³êbienie refleksji nad ich zadaniami
w dziedzinie wychowania, a tak¿e o tworzenie warunków, miejsc i œrodków wspomagaj¹cych szko³ê i rodzinê w ich zadaniach wychowawczych.
47. Szczególnego wsparcia wymaga przeprowadzenie reformy systemu edukacji oraz stworzenie nowych programów dydaktycznych i wychowawczych, w tym
dostosowanego do wspó³czesnych potrzeb i realiów programu nauczania religii.
Pluralizm szkolnictwa powinien stanowiæ wa¿n¹ zasadê w dziele reformy edukacji narodowej. Realizuj¹c tê zasadê, nale¿y w³aœciwie uregulowaæ problem finansowania szkó³ niepublicznych o charakterze publicznym.
48. Synod apeluje do w³adz pañstwowych i wszystkich odpowiedzialnych za
edukacjê o respektowanie faktu, ¿e przewa¿aj¹c¹ czêœæ spo³eczeñstwa stanowi¹ katolicy, którzy maj¹ prawo do ochrony i pielêgnowania drogich im wartoœci religijnych,
œwiatopogl¹dowych, moralnych i kulturowych. Prawo to nie mo¿e byæ ograniczane
i naruszane zw³aszcza w szkole, której trosce rodzice w istotnym zakresie powierzaj¹ przysz³oœæ swoich dzieci.
49. Synod Plenarny wzywa w³adze oœwiatowe, aby doceniaj¹c wagê kszta³cenia i wychowania m³odzie¿y — przysz³oœci Rzeczypospolitej i Koœcio³a, czyni³y
starania o podniesienie autorytetu nauczycieli oraz troszczy³y siê o zapewnienie
im godziwej p³acy, odpowiednich warunków ¿ycia i realizacji powo³ania.
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katolików

Godnoœæ
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50. Synod wzywa wszystkich katolików zaanga¿owanych w pracê na rzecz szko³y i instytucji edukacyjnych, aby wspierali formy zrzeszania siê i wspó³dzia³ania nauczycieli podejmowane w celu odnowy oblicza polskiej szko³y, zw³aszcza stowarzyszenia i grupy duszpasterskie s³u¿¹ce pog³êbieniu chrzeœcijañskiej odpowiedzialnoœci nauczycieli za w³asne powo³anie ¿yciowe i pracê.
Wspólnota nauczycieli, rodziców i uczniów

Autorytet
i zadania
rodziców

Powo³anie
nauczycieli

Ewangelizacja
w szkole

Dzieci
i m³odzie¿

51. Synod apeluje do rodziców, aby z powag¹ i odpowiedzialnoœci¹ realizowali
zasadê, ¿e to oni s¹ pierwszymi wychowawcami, a szko³a, przedszkole i inne instytucje wychowawcze pe³ni¹ funkcjê pomocnicz¹ w ich trudzie wychowawczym. Rodzice nie mog¹ zatem uchylaæ siê od rzeczywistego uczestnictwa w ¿yciu przedszkola
czy szko³y, a tak¿e od stawiania im wymagañ, zgodnych z w³asnymi przekonaniami.
52. Synod Plenarny, z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e to przede wszystkim nauczycieli
dotykaj¹ problemy zwi¹zane ze s³aboœci¹ polskiej szko³y, kieruje do nich apel o pog³êbianie œwiadomoœci swojego powo³ania oraz o wytrwa³oœæ w czêsto nie rozumianym trudzie.
53. Nauczyciele katolicy, w tym zw³aszcza katecheci, powinni odwa¿nie korzystaæ z wszystkich przys³uguj¹cych im praw i mo¿liwoœci odpowiedzialnego uczestnictwa w ¿yciu szkolnym, a tak¿e do zrzeszania siê i wspó³dzia³ania w ramach stowarzyszeñ katolickich i nauczycielskich grup duszpasterskich. Szczególnie duszpasterze zatrudnieni w szkole powinni chêtnie podejmowaæ dialog ze œrodowiskiem nauczycielskim, uczestniczyæ w okresowych spotkaniach z rodzicami i w radach pedagogicznych oraz wspó³organizowaæ uroczystoœci religijne i szkolne, a tak¿e pielgrzymki i wycieczki.
54. Dzieci i m³odzie¿ nale¿y uczyæ szacunku do szko³y i osób, które j¹ tworz¹. Ju¿ uczniom najm³odszych klas trzeba uœwiadamiaæ, ¿e kto kocha innych, nie
musi siê ich baæ i wie, ¿e mo¿e im ufaæ i oczekiwaæ od nich zrozumienia. Szko³a
jest dobrem tworzonym przez ludzi dla ludzi. Jest miejscem, na którym cz³owiek
nie tylko przyjmuje od innych to, co maj¹ mu oni do przekazania, ale tak¿e daje
to, co ma sam w sobie.
Katecheza

Zadania
biskupów

Odnowa
katechezy

55. Biskupi s¹ zobowi¹zani do szczególnej troski o dzie³o katechezy w Koœciele
lokalnym, a zw³aszcza o katechetów, za których chrzeœcijañsk¹ postawê w szkole ponosz¹ odpowiedzialnoœæ udzielaj¹c im misji kanonicznej.
W strukturach kurii diecezjalnych nale¿y nadaæ odpowiedni¹ rangê wydzia³om katechetycznym, przekszta³caj¹c je w wydzia³y katechezy i szkolnictwa katolickiego.
56. Odpowiedzialni za katechezê w Polsce, we wspó³pracy z uczelniami katolickimi, redakcjami pism katechetycznych i stowarzyszeniami katechetów, powinni
zintensyfikowaæ wysi³ki w celu przygotowania i upowszechniania nowych programów katechetycznych i wychowawczych, a tak¿e stworzenia zaplecza pedagogicznego i dydaktycznego odpowiadaj¹cego potrzebom katechezy zarówno w szkole,
jak i dla doros³ych.
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57. Kszta³cenie katechetów w ramach kolegiów katechetycznych i studiów diecezjalnych powinno byæ systematycznie doskonalone. Nale¿y zadbaæ o stworzenie
programu tych studiów, zatroszczyæ siê o wyspecjalizowan¹ kadrê wyk³adowców,
a tak¿e o nowoczesne wyposa¿enie kolegiów w pomoce dydaktyczne. Nale¿y zmierzaæ do zapewnienia katechetom pe³nego wykszta³cenia wy¿szego, obejmuj¹cego
magisterium z teologii i przygotowanie katechetyczno–dydaktyczne.
Powinno zostaæ podjête na szersz¹ skalê dzie³o przygotowania katechetów specjalizuj¹cych siê w pracy na ró¿nych poziomach kszta³cenia: szko³y podstawowej,
gimnazjum i liceum.
58. Nieodzowne jest ci¹g³e podnoszenie poziomu ¿ycia duchowego i wykszta³cenia katechetów. Nale¿y wiêc organizowaæ systematyczne rekolekcje, sprawn¹ sieæ
doradztwa metodyczno–dydaktycznego oraz opracowywaæ materia³y i pomoce, odpowiadaj¹ce wymaganiom wspó³czesnej dydaktyki.
W trakcie formacji permanentnej katechetów trzeba zwróciæ wiêksz¹ uwagê na
pog³êbianie znajomoœci prawa oœwiatowego, zainteresowanie ¿yciem szko³y, kszta³towanie postawy dialogu i otwarcia wobec nauczycieli i uczniów, zw³aszcza wobec nie
rozumiej¹cych obecnoœci katechety w szkole lub odnosz¹cych siê do tej obecnoœci
z rezerw¹ i nieufnoœci¹.
Synod przypomina ¿arliwe wezwanie Jana Paw³a II: „[…] bardzo Was proszê, byœcie nie ¿a³owali trudu i pomys³owoœci, aby lekcje religii mia³y swój blask i œwie¿oœæ,
a tak¿e ten szczególny urok, jaki z natury Objawienia Bo¿ego jest im w³aœciwy”36.
Ka¿dy katecheta winien zdawaæ sobie sprawê z chrzeœcijañskiego obowi¹zku sta³ej formacji duchowej i podnoszenia kwalifikacji zwi¹zanych z jego powo³aniem i zawodem. W tym celu powinien wykorzystywaæ wszystkie œrodki, wskazane i zalecane
przez Koœció³.
59. W porozumieniu z odpowiednimi instytucjami koœcielnymi nale¿y powo³ywaæ doradców dydaktycznych i pedagogicznych dla katechetów przy Wojewódzkich
Oœrodkach Metodycznych.
60. Obecnoœæ katechezy w szkole wymaga bardziej precyzyjnych regulacji prawnych. Dotyczyæ one powinny m.in. statusu katechety jako wychowawcy oraz w³¹czenia oceny z religii do tzw. œredniej ocen ucznia.
61. „Katecheza z natury swej jest zwi¹zana z ca³ym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdy¿ w³aœnie w sakramentach, a zw³aszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus
najpe³niej dzia³a w celu przemiany cz³owieka”37.
W zwi¹zku z powrotem religii do szkó³ duszpasterze i inne osoby odpowiedzialne za dzie³o ewangelizacji w parafiach nie mog¹ czuæ siê zwolnieni z prowadzenia katechezy parafialnej. Funkcj¹ tej katechezy powinno byæ pog³êbienie procesu wtajemniczenia chrzeœcijañskiego dokonuj¹cego siê w rodzinie i szkole przez przygotowanie do przyjêcia sakramentów: Komunii œwiêtej, pokuty i bierzmowania, wspó³pracy
z ³ask¹ chrztu na co dzieñ, g³êbokiego prze¿ywania liturgii we wspólnocie parafialnej
oraz kszta³towania postawy wiêzi z parafi¹ i Koœcio³em partykularnym. W zwi¹zku
z tym, pilnym zadaniem stoj¹cym przed Koœcio³em w Polsce staje siê opracowanie
programu i zakresu funkcjonowania tego typu katechezy. W katechezie parafialnej
istniej¹ du¿e mo¿liwoœci wykorzystania do tego celu sal katechetycznych.
62. Synod przypomina wszystkim proboszczom obowi¹zek szczególnej troski o katechezê osób niepe³nosprawnych fizycznie i umys³owo. Obowi¹zek ten
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nak³ada kanon 77738. Katecheza osób niepe³nosprawnych, podjêta z ewangelicznym oddaniem i mi³oœci¹, stanowi wielkie bogactwo wspólnoty parafialnej.
Szko³y katolickie
Koniecznoœæ
tworzenia szkó³
katolickich

Katolicka
to¿samoœæ

Duchowoœæ
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63. Synod wzywa do podejmowania przez diecezje, zakony, parafie, wspólnoty miêdzyparafialne, a tak¿e fundacje i stowarzyszenia katolików œwieckich, wielkodusznych inicjatyw maj¹cych na celu tworzenie nowych szkó³ katolickich, dostosowanych do potrzeb miejscowoœci czy regionu. „Nie wystarczy — stwierdza
Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego — kino, rekreacja czy boisko
sportowe; czêsto równie¿ nie wystarczy sama sala katechetyczna. Potrzebna jest
w³aœnie szko³a. W ten sposób dochodzi siê do celu, który w niektórych krajach by³
punktem wyjœcia. Tam rzeczywiœcie rozpoczêto od szko³y, aby nastêpnie wybudowaæ budynek sakralny i stworzyæ now¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹”39.
64. Synod apeluje do wszystkich odpowiedzialnych za istniej¹ce w Polsce szko³y katolickie o takie przemyœlenie ich za³o¿eñ ideowych, dydaktycznych i wychowawczych, aby formowa³y one katolików œwiadomych swojego powo³ania i miejsca zarówno w Koœciele, jak i we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
65. Pobudzanie i wspieranie inicjatyw nauczycieli i m³odzie¿y w dziedzinie
wspólnego i indywidualnego apostolstwa, duchowoœci i kultury chrzeœcijañskiej
stanowi jedno z istotniejszych zadañ szko³y katolickiej. Obecnoœæ w szkole aprobowanych przez Koœció³ stowarzyszeñ i ruchów katolickich, ró¿nych typów duchowoœci i form ¿ycia modlitewnego s³u¿y wype³nieniu tego zadania.
Obecnoœæ Koœcio³a w szko³ach wy¿szych
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66. Synod przypomina za Janem Paw³em II, ¿e podstawowym zadaniem szkó³
wy¿szych jest „formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swojej specjalizacji, bogatych w encyklopedyczn¹ wiedzê, ale nade wszystko w autentyczn¹ m¹droœæ. Tylko
tak uformowani bêd¹ oni mogli wzi¹æ na swoje barki odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ
Polski, Europy i œwiata”40.
67. Wydzia³y teologiczne, wpisuj¹ce siê stopniowo w krajobraz akademicki
wspó³czesnej Polski, powinny — oprócz autonomicznych funkcji badawczych —
pe³niæ zadanie duchowej integracji ludzi uniwersytetu oraz rozmaitych dziedzin badañ naukowych.
68. Nale¿y nadal rozwijaæ sieæ duszpasterstwa akademickiego. Program jego
dzia³ania musi byæ tak okreœlony, aby wspiera³ uczelnie w kszta³towaniu dojrza³ych postaw poszukiwania i ¿ycia prawd¹. Duszpasterstwa akademickie powinny
obejmowaæ swoim zasiêgiem nie tylko œrodowiska studenckie, lecz tak¿e nauczycieli akademickich. Biskup diecezjalny winien utrzymywaæ sta³y kontakt z w³adzami uczelni. W Koœciele w Polsce nale¿y podj¹æ g³êbsz¹ refleksjê nad poszukiwaniem nowych form pracy duszpasterskiej w œrodowisku akademickim. Powinny
zostaæ tak¿e stworzone nowe struktury organizacyjne tej pracy.
69. Studenci zamieszkuj¹cy miasteczka uniwersyteckie i domy akademickie s¹
szczególnie nara¿eni na wp³ywy kultury laickiej oraz rozmaitych subkultur i sekt.
Dlatego potrzebuj¹ wiêkszego zainteresowania zarówno ze strony kompetentnych
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w³adz uczelni, jak i duszpasterzy parafialnych oraz katolików zaanga¿owanych
w dzia³alnoœæ duszpasterstw akademickich i ruchów ewangelizacyjnych.
70. Nale¿y umo¿liwiæ studentom szkó³ pedagogicznych, medycznych, wojskowych i policyjnych, a tak¿e przygotowuj¹cych siê do innych zawodów o znacz¹cej
funkcji spo³ecznej, zaznajomienie siê z zasadami etyki zawodowej.
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Odnowa struktur uczelni katolickich
71. Uczelnie katolickie i wydzia³y teologii powinny stawaæ siê miejscem owocnego dialogu œwiatopogl¹dowego, ekumenicznego i miêdzyreligijnego.
72. Specjalizacje katechetyki i pedagogiki chrzeœcijañskiej wymagaj¹ odnowy ze
wzglêdu na zmienion¹ sytuacjê katechezy, mo¿liwoœæ wielorakiej wspó³pracy Koœcio³a i szko³y oraz zwiêkszenie liczby szkó³ katolickich. Na kierunkach tych nale¿y poœwiêciæ wiêcej miejsca za³o¿eniom ideowym, organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa katolickiego.
73. Uczelnie katolickie, uwzglêdniaj¹c wspó³czesne poszukiwania duchowe, powinny zadbaæ o szerszy zakres badañ i zajêæ umo¿liwiaj¹cych poznanie teologii œwiêtoœci, duchowoœci chrzeœcijañskiej, psychologii duchowoœci oraz nurtów i form duchowoœci pozachrzeœcijañskiej.
74. Nale¿y rozwijaæ studia architektury i budownictwa koœcielnego, konserwacji
zabytków koœcielnych, a tak¿e muzealnictwa i archiwistyki. W strukturach uczelni
winno byæ lepiej dostrzegane znaczenie kierunku muzykologicznego, zw³aszcza jeœli
chodzi o zaniedban¹ dziedzinê kszta³cenia organistów i konserwatorów organów.
75. Tworzenie oœrodków ¿ycia uczelnianego z koœcio³em akademickim, bibliotek¹, zak³adami, domami akademickimi dla pracowników i studentów, ksiêgarni¹
akademick¹ itp. stanowi pilne zadanie uniwersytetów i akademii katolickich.
76. Seminaria Duchowne i kolegia teologiczne coraz czêœciej wspó³pracuj¹
z uniwersytetami, akademiami i wydzia³ami teologii. Uczelnie te powinny w wiêkszym stopniu oddzia³ywaæ na seminaria i kolegia pod wzglêdem naukowym.
„Cz³owiek ma ¿yw¹ œwiadomoœæ, i¿ prawda jest poza i «ponad» nim samym. Cz³owiek prawdy nie tworzy, ale ona sama siê
przed nim ods³ania, gdy jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy rodzi jedyn¹ w swym rodzaju duchow¹ radoœæ, gaudium veritatis.
[…] W tym prze¿yciu radoœci poznania prawdy […] mo¿na
widzieæ tak¿e jakieœ potwierdzenie transcendentnego powo³ania
cz³owieka, wrêcz jego otwarcia siê na nieskoñczonoœæ”41.
Synod wyra¿a wdziêcznoœæ nauczycielom, profesorom i wychowawcom, którzy nawet poœród najwiêkszych przeciwnoœci
nie zagubili sensu swojego wznios³ego powo³ania do s³u¿by
prawdzie. Dziêki ich œwiadectwu pokolenia Polaków mog³y poznawaæ blask prawdy, która niesie wyzwolenie i zachowaæ wiarê
w nieskoñczone powo³anie cz³owieka.
Synod spogl¹da z mi³oœci¹ na tych wszystkich, którzy —
zw³aszcza w latach totalitaryzmu — zostali uwiedzieni b³êdny-
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mi teoriami i zaprasza ich do poszukiwania prawdy, „dopóki pozwala siê znaleŸæ”.
Synod wzywa wszystkich nauczycieli, profesorów, katechetów i wychowawców, aby mi³uj¹c powierzone im dzieci i m³odzie¿ nadal z wiar¹ i oddaniem uczyli ich si³y ducha, g³êbi umys³u i wra¿liwoœci serca.
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