Rozdzia∏ 1

DEKLARACJA SOBORU WATYKA¡SKIEGO II
O WYCHOWANIU CHRZEÂCIJA¡SKIM,
Gravissimum educationis
Olbrzymie znaczenie wychowania w ˝yciu cz∏owieka i ciàgle zwi´kszajàcy si´
wp∏yw wychowania na wspó∏czesny post´p spo∏eczny stanowi przedmiot bacznego rozwa˝ania Êwi´tego Soboru Powszechnego.1 Istotnie, wychowanie m∏odzie˝y, a nawet ciàg∏e jakieÊ kszta∏cenie doros∏ych stajà si´ ∏atwiejsze i zarazem bardziej palàce w warunkach naszych czasów. Ludzie bowiem bardziej Êwiadomi
swojej godnoÊci i swego obowiàzku pragnà coraz aktywniej braç udzia∏ w ˝yciu
spo∏ecznym, a zw∏aszcza w ˝yciu ekonomicznym i politycznym;2 prawdziwy post´p techniki i badaƒ naukowych, nowe Êrodki porozumienia spo∏ecznego dajà ludziom, majàcym wi´cej wolnego czasu od zaj´ç, sposobnoÊç ∏atwiejszego dost´pu do spuÊcizny myÊlowej i kulturalnej, jak te˝ do wzajemnego uzupe∏niania si´
przez ÊciÊlejsze powiàzania tak mi´dzy grupami spo∏ecznymi, jak i mi´dzy samymi narodami.
Stàd to podejmuje si´ wsz´dzie wysi∏ki celem wi´kszego doskonalenia pracy wychowawczej; g∏osi si´ i okreÊla w publicznych dokumentach podstawowe prawa ludzi, a szczególnie prawa dzieci i rodziców dotyczàce wychowania; 3 z szybkim
wzrostem liczby wychowanków mno˝à si´ szeroko i doskonalà szko∏y oraz tworzy
si´ inne zak∏ady wychowawcze; na podstawie nowych doÊwiadczeƒ wypracowuje
si´ metody wychowania i nauczania; czyni si´ wysi∏ki wielkiej wagi, aby zapewniç
wychowanie i wykszta∏cenie wszystkim ludziom, choç co prawda wielka liczba dzieci i m∏odzie˝y pozbawiona jest jeszcze nawet podstawowego wykszta∏cenia, a wielu innych nale˝ytego wychowania, w którym kultywuje si´ zarazem prawd´ i mi∏oÊç.

1 WÊród licznych dokumentów ukazujàcych donios∏oÊç wychowania por. przede wszystkim: Benedykt XV, List Apost.
Communes Litteras, 10 kwietnia 1919: AAS 11 (1919) s. 172; Pius XI, Encykl. Divini Illius magistri, 31 grudnia 1929:
AAS 22 (1930) s. 49-86; Pius XII, Przemówienie do m∏odzie˝y A.C.J., 20 kwietnia 1946: Discorsi e Radiomessaggi, 8, s.
53-57; ten˝e, Przemówienie do ojców rodzin franc., 18 wrzeÊnia 1951: Discorsi e Radiomessaggi, 13, s. 241-245; Jan XXIII,
Przemówienie w XXX rocznic´ wydania encykliki Divini iIllius magistri, 30 grudnia 1959: AAS 52 (1960) s. 57-59; Pawe∏
VI, Przemówienie do cz∏onków F. I. D. A. E. (Zwiàzek Instytutów Podlegajàcych W∏adzy KoÊcielnej), 30 grudnia 1963:
Encicliche e Discorsi di S. S. Paolo VI, I, Roma 1964, s. 601-603. Por. nadto: Akta i dokumenty przygotowawcze Sob. Wat.
II, seria I, Antepraeparatoria, t. III, s. 363-364, 370-371, 373-374.
2 Por. Jan XXIII, Encykl. Mater et Magistra, 15 maja 1961: AAS 53 (1961) s. 413, 415-417, 424; ten˝e, Encykl. Pacem
in terris, 11 kwietnia 1963: AAS 55 (1963) s. 278 n.
3 Por. Deklaracja praw cz∏owieka (Déclaration des droits de l’homme) zatwierdzona 10 grudnia 1948 przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; por. Deklaracja praw dziecka, 20 listopada 1959; Protokó∏ dodatkowy do
Konwencji o obronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, Pary˝, 20 marca 1952; odnoÊnie do Deklaracji praw
cz∏owieka por. Jan XXIII, Encykl. Pacem in terris, 11 kwiet. 1963: AAS 55 (1963) s. 295 n.
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Poniewa˝ zaÊ Êwi´ta Matka KoÊció∏ celem wype∏nienia nakazu otrzymanego od boskiego swego Za∏o˝yciela, a mianowicie nakazu obwieszczania misterium zbawienia wszystkim ludziom i odnawiania wszystkiego w Chrystusie, powinien troszczyç si´ o ca∏e ˝ycie
ludzkie, równie˝ o ˝ycie ziemskie, o ile ono ∏àczy si´ z powo∏aniem niebiaƒskim4 — przeto ma on te˝ swój udzia∏ w rozwoju i post´pie wychowania. Stàd to Êwi´ty Sobór og∏asza
niektóre podstawowe zasady wychowania chrzeÊcijaƒskiego szczególnie w szko∏ach, które to zasady po Soborze winny byç szerzej rozwini´te przez specjalnà Komisj´, a nast´pnie dostosowane przez Konferencje Biskupów do ró˝nych warunków regionalnych.
1. Wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku majà jako cieszàcy si´ godnoÊcià osoby nienaruszalne prawo do wychowania,5 odpowiadajàcego ich w∏asnemu celowi,6 dostosowanego do w∏aÊciwoÊci wrodzonych, ró˝nicy p∏ci, kultury i ojczystych
tradycji, a równoczeÊnie nastawionego na braterskie z innymi narodami wspó∏˝ycie dla
wspierania prawdziwej jednoÊci i pokoju na ziemi. Prawdziwe zaÊ wychowanie zdà˝a
do kszta∏towania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równoczeÊnie do
dobra spo∏ecznoÊci, których cz∏owiek jest cz∏onkiem i w których obowiàzkach, gdy doroÊnie, b´dzie bra∏ udzia∏.
Nale˝y wi´c zgodnie z post´pem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagaç dzieciom i m∏odzie˝y do harmonijnego rozwijania wrodzonych
w∏aÊciwoÊci fizycznych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmys∏u odpowiedzialnoÊci w nale˝ytym kszta∏towaniu w∏asnego ˝ycia przez
nieustanny wysi∏ek i w osiàganiu prawdziwej wolnoÊci, po wielkodusznym i stanowczym
przezwyci´˝eniu przeszkód. Winni oni te˝ otrzymaç pozytywne i roztropne wychowanie
seksualne, dostosowane do ich wieku. Poza tym trzeba ich tak przygotowywaç do uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym, aby wyposa˝eni nale˝ycie w konieczne do tego i odpowiednie Êrodki, mogli w∏àczaç si´ czynnie w ró˝ne zespo∏y ludzkiej spo∏ecznoÊci, aby ujawniali przez rozmow´ z innymi swe zapatrywania i ch´tnie zabiegali o wspólne dobro.
Âwi´ty Sobór oÊwiadcza te˝, ˝e dzieci i m∏odzie˝ majà prawo, aby pobudzano ich
do oceny wartoÊci moralnych wedle prawid∏owego sumienia i do przyjmowania owych
wartoÊci przez osobisty wybór, a równie˝ do doskonalszego poznawania i mi∏owania Boga. Dlatego usilnie prosi wszystkich, którzy sprawujà w∏adz´ nad narodami albo te˝ kierujà wychowaniem, aby dzi´ki ich trosce nigdy nie pozbawiono m∏odzie˝y tego Êwi´tego prawa. Synów zaÊ KoÊcio∏a zach´ca do wspania∏omyÊlnej pracy w ca∏ej dziedzinie wychowawczej, w tym szczególnie celu, aby nale˝yte dobrodziejstwa wychowania
i nauczania mo˝na by∏o szybciej rozciàgnàç na wszystkich ludzi ca∏ego Êwiata.7
2. Wszyscy chrzeÊcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzi´ki odrodzeniu z wody
i z Ducha Âwi´tego8 nazywajà si´ dzieçmi Bo˝ymi i sà nimi, majà prawo do wychowania chrzeÊcijaƒskiego. Wychowanie to zdà˝a nie tylko do pe∏nego rozwoju osoby ludzkiej, dopiero co opisanego, lecz ma na wzgl´dzie przede wszystkim to, aby ochrzcze-

4 Por. Jan XXIII, Encykl. Mater et Magistra, 15 maja 1961: AAS 53 (1961) s. 402; Sobór Wat. II, Konst. dogm. o KoÊciele,
Lumen gentium, nr 17: AAS 57 (1965) s. 21
5 Pius XII, Or´dzie radiowe, 24 grudnia 1942: AAS 35 (1943) s. 12, 19; Jan XXIII, Encykl. Pacem in terris, 11
kwietnia 1963: AAS 55 (1963) s. 259 n; por. Deklaracje praw cz∏owieka, cytowane w przypisie 3.
6 Por. Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri, 31 grudnia 1929: AAS 22 (1930) s. 50 n.
7 Por. Jan XXIII, Encykl. Mater et Magistra, 15 maja 1961: AAS 53 (1961) s. 441 n.
8 Por. Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri, jw., s. 83
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ni, wprowadzani stopniowo w tajemnic´ zbawienia, stawali si´ z ka˝dym dniem coraz
bardziej Êwiadomi otrzymanego daru wiary. Niechaj uczà si´ chwaliç Boga Ojca w duchu i w prawdzie (por. J 4, 23), zw∏aszcza w kulcie liturgicznym; niechaj zaprawiajà si´
w prowadzeniu w∏asnego ˝ycia wedle nowego cz∏owieka w sprawiedliwoÊci i Êwi´toÊci prawdy (Ef 4, 22-24); w ten sposób niech stajà si´ ludêmi doskona∏ymi na miar´ wieku pe∏noÊci Chrystusowej (por. Ef 4, 13) i przyczyniajà si´ do wzrostu Cia∏a Mistycznego. Ponadto Êwiadomi swego powo∏ania niech si´ przyzwyczajajà dawaç Êwiadectwo
nadziei, która w nich jest (por. 1 P 3, 15), jako te˝ pomagaç w chrzeÊcijaƒskim kszta∏towaniu Êwiata, dzi´ki któremu wartoÊci naturalne w∏àczone do pe∏nego rozumienia cz∏owieka odkupionego przez Chrystusa przyczynià si´ do dobra ca∏ej spo∏ecznoÊci.9 Dlatego obecny Êwi´ty Sobór przypomina pasterzom dusz bardzo wielki obowiàzek czynienia wszystkiego, aby z tego chrzeÊcijaƒskiego wychowania korzystali wszyscy wierni, a zw∏aszcza m∏odzie˝, która jest nadziejà KoÊcio∏a.10
3. Rodzice, poniewa˝ dali ˝ycie dzieciom, w najwy˝szym stopniu sà obowiàzani do
wychowania potomstwa i dlatego muszà byç uznani za pierwszych i g∏ównych jego wychowawców.11 To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, ˝e jego ewentualny brak
z trudnoÊcià da∏by si´ zastàpiç. Do rodziców bowiem nale˝y stworzyç takà atmosfer´
rodzinnà, przepojonà mi∏oÊcià i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyja∏a ca∏emu osobistemu i spo∏ecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszà szko∏à cnót
spo∏ecznych, potrzebnych wszelkim spo∏ecznoÊciom. Szczególnie zaÊ w rodzinie chrzeÊcijaƒskiej, ubogaconej ∏askà i obowiàzkami sakramentu ma∏˝eƒstwa, nale˝y ju˝ od najwczeÊniejszego wieku uczyç dzieci zgodnie z wiarà na chrzcie otrzymanà poznawania
i czci Boga, a tak˝e mi∏owania bliêniego; tam te˝ doÊwiadczajà one najpierw zdrowej
spo∏ecznoÊci ludzkiej i KoÊcio∏a; a wreszcie przez rodzin´ wprowadza si´ je powoli do
obywatelskiej wspólnoty ludzkiej i do ludu Bo˝ego. Niech wi´c rodzice uprzytomnià
sobie dobrze, jak wielkie znaczenie ma rodzina prawdziwie chrzeÊcijaƒska dla ˝ycia
i rozwoju samego ludu Bo˝ego.12
Obowiàzek wychowywania cià˝àcy w pierwszym rz´dzie na rodzinie, potrzebuje pomocy ca∏ej spo∏ecznoÊci. Oprócz wi´c praw rodziców i tych, którym oni powierzajà
cz´Êç zadania wychowawczego, pewne obowiàzki i prawa przys∏ugujà paƒstwu, poniewa˝ do niego nale˝y organizowanie tego, czego wymaga wspólne dobro doczesne. Do
jego zadaƒ nale˝y popieranie ró˝nymi sposobami wychowania m∏odzie˝y, a mianowicie: ochrona obowiàzków i praw rodziców oraz innych, którzy majà udzia∏ w wychowaniu, i dopomaganie im; przejmowanie wedle zasady pomocniczoÊci wychowania
w wypadku braku inicjatywy ze strony rodziców i innych spo∏ecznoÊci, lecz z uwzgl´dnieniem ˝yczeƒ rodziców; ponadto zak∏adanie w∏asnych szkó∏ i instytutów, w miar´ jak
dobro wspólne tego wymaga.13

9 Por.

Sobór Wat. II, Konst. dogm. o KoÊciele, Lumen gentium, nr 36: AAS 57 (1965) s. 41 n.
Sobór Wat. II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w KoÊciele, Christus Dominus, nr 12-14.
Divini Illius Magistri, jw., s. 59 n; Encykl. Mit brennender Sorge, 14 marca 1937: AAS 29 (1937)
s. 164 n; Pius XII, Przemówienie do pierwszego Kongresu narodowego Zwiàzku Nauczycieli Katolickich Italii (A. I. M.
C.), 8 wrzeÊnia 1946: Discorsi e Radiomessaggi, 8, s. 218.
12 Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o KoÊciele, Lumen gentium, nr 11 i 35: AAS 57 (1965) s. 16 i 40 n.
13 Por. Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri, jw., s. 63 n; Pius XII, Or´dzie radiowe, 1 czerwca 1941: AAS 33 (1941)
s. 200; Przemówienie do pierwszego Kongresu narodowego Zwiàzku Nauczycieli Katolickich Italii, 8 wrzeÊnia 1946:
Discorsi e Radiomessaggi, 8, s. 218. OdnoÊnie do zasady pomocniczoÊci por. Jan XXIII, Encykl. Pacem in terris, 11 kwietnia
1963: AAS 55 (1963) s. 294.
10 Por.

11 Por. Pius XI, Encykl.
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W szczególny wreszcie sposób obowiàzek wychowawczy nale˝y do KoÊcio∏a nie tylko dlatego, ˝e winno si´ go uznaç równie˝ za spo∏ecznoÊç ludzkà zdolnà do pe∏nienia funkcji wychowawczej, lecz nade wszystko dlatego, ˝e ma on zadanie wskazywania wszystkim ludziom drogi zbawienia, a wierzàcym udzielania ˝ycia Chrystusowego i wspomagania ich ustawicznà opiekà, aby mogli osiàgnàç pe∏ni´ tego ˝ycia.14 Tym wi´c swoim
dzieciom obowiàzany jest KoÊció∏ jako Matka dawaç takie wychowanie, dzi´ki któremu
ca∏e ich ˝ycie by∏oby przepojone duchem Chrystusowym, równoczeÊnie zaÊ udzielaç
swej pomocy wszystkim ludziom do zdobywania pe∏nej doskona∏oÊci ludzkiej osoby, do
dobra równie˝ ziemskiej spo∏ecznoÊci i w budowaniu Êwiata bardziej ludzkiego.15
4. W wype∏nianiu swego obowiàzku wychowawczego KoÊció∏, zapobiegliwy o wszystkie odpowiednie Êrodki, troszczy si´ szczególnie o te, które sà mu w∏aÊciwe, a z których
pierwszym jest katechizacja;16 ona to oÊwieca i wzmacnia wiar´, karmi ˝ycie wedle ducha
Chrystusowego, doprowadza do Êwiadomego i czynnego uczestniczenia w misterium liturgicznym17 i pobudza do dzia∏alnoÊci apostolskiej. KoÊció∏ wysoko ceni i stara si´ duchem
swoim przepoiç oraz udoskonaliç tak˝e inne pomoce, które nale˝à do wspólnego dziedzictwa ludzkoÊci i które bardzo przyczyniajà si´ do rozwijania umys∏ów i kszta∏towania ludzi, Êrodki spo∏ecznego porozumiewania si´,18 rozmaite zrzeszenia, których celem sà çwiczenia duchowe i cielesne, stowarzyszenia m∏odzie˝owe, a zw∏aszcza szko∏y.
5. Mi´dzy wszystkimi Êrodkami wychowania szczególne znaczenie ma szko∏a,19 która mocà swego pos∏annictwa kszta∏tuje z wytrwa∏à troskliwoÊcià w∏adze umys∏owe, rozwija zdolnoÊç wydawania prawid∏owych sàdów, wprowadza w dziedzictwo kultury
wytworzonej przez przesz∏e pokolenia, kszta∏ci zmys∏ wartoÊci, przygotowuje do ˝ycia
zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia si´, stwarzajàc przyjazne wspó∏˝ycie wÊród wychowanków ró˝niàcych si´ charakterem i pochodzeniem; ponadto stanowi jakby pewne centrum, w którego wysi∏kach i osiàgni´ciach powinny
uczestniczyç równoczeÊnie rodziny, nauczyciele, ró˝nego rodzaju organizacje rozwijajàce ˝ycie kulturalne, obywatelskie, religijne, paƒstwowe i ca∏a spo∏ecznoÊç ludzka.
Pi´kne wi´c i wielkiej donios∏oÊci jest powo∏anie tych wszystkich, którzy pomagajàc rodzicom w wype∏nianiu ich obowiàzku i zast´pujàc spo∏ecznoÊç ludzkà, podejmujà w szko∏ach zadania wychowawcze; powo∏anie to wymaga szczególnych przymiotów
umys∏u i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciàg∏ej gotowoÊci do odnowy i dostosowania si´.

14 Por. Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri, jw., s. 53 n, 56 n; ten˝e, Encykl. Non abbiamo bisogno, 29 czerwca 1931:
AAS 23 (1931) s. 311 n; Pius XII, List Sekretariatu Stanu z okazji XXVIII Tygodnia Spo∏ecznego Italii, 20 wrzeÊnia 1955:
L’Osservatore Romano, 29 wrzeÊnia 1955.
15 KoÊció∏ ma s∏owa uznania dla tych w∏adz cywilnych, lokalnych, narodowych i mi´dzynarodowych, które - Êwiadome
naglàcych potrzeb naszej doby - dok∏adajà wszelkich wysi∏ków, by wszyscy ludzie mogli si´ staç uczestnikami pe∏niejszego
wykszta∏cenia i ludzkiego sposobu ˝ycia. Por. Pawe∏ VI, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych, 4 paêdz. 1965: AAS 57 (1965) s. 877-885.
16 Por. Pius XI, Motu proprio Orbem catholicum, 29 czerwca 1923: AAS 15 (1923) s. 327-329; Dekret Provido sane,
12 stycznia 1935: AAS 27 (1935) s. 145-152; Sobór Wat. II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w KoÊciele, Christus
Dominus, nr 13 i 14.
17 Por. Sobór Wat. II, Konst. o liturgii Êwi´tej, Sacrosanctum Concilium, nr 14: AAS 56 (1964) s. 104.
18 Por. Sobór Wat. II, Dekret o Êrodkach spo∏ecznego przekazywania myÊli, Inter mirifica, nr 13 i 14: AAS 56 (1964)
s. 149 n.
19 Por. Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri, jw., s. 76; Pius XII, Przemówienie do Zwiàzku Katolickich Nauczycieli
Bawarii, 31 grudnia 1956: Discorsi e Radiomessaggi, 18, s. 746.
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6. Rodzice, którzy majà pierwszy i nienaruszalny obowiàzek oraz prawo wychowywania dzieci, winni cieszyç si´ prawdziwà wolnoÊcià w wyborze szkó∏. W∏adza paƒstwowa wi´c, której zadaniem jest strzec i broniç wolnoÊci obywatelskiej, powinna dbaç
zgodnie z zasadami sprawiedliwoÊci rozdzielczej o takie rozdzielanie zasi∏ków paƒstwowych, aby rodzice zgodnie ze swym sumieniem w sposób naprawd´ wolny mogli wybraç szko∏y dla swych dzieci.20
Zresztà paƒstwo winno dbaç, aby wszyscy obywatele mogli osiàgnàç odpowiedni
poziom kultury i aby byli nale˝ycie przygotowani do wykonywania obowiàzków i praw
paƒstwowych. Samo wi´c paƒstwo winno zabezpieczyç prawo m∏odzie˝y do odpowiedniego wychowania szkolnego, czuwaç nad zdatnoÊcià nauczycieli i wysokim poziomem
nauki, troszczyç si´ o zdrowie wychowanków i w ogóle doskonaliç ca∏à organizacj´
szkolnictwa, pami´tajàc o zasadzie pomocniczoÊci i dlatego wykluczajàc wszelki monopol szkolny, który sprzeciwia si´ wrodzonym prawom osoby ludzkiej, a tak˝e post´powi i upowszechnianiu samej kultury, pokojowemu wspó∏˝yciu obywateli i pluralizmowi istniejàcemu dziÊ w bardzo licznych spo∏eczeƒstwach.21
Âwi´ty Sobór zach´ca wiernych, aby ochoczo pomagali zarówno w wynajdywaniu
odpowiednich metod wychowania i programu nauczania, jak i w kszta∏towaniu takich
nauczycieli, którzy by mogli prawid∏owo wychowywaç m∏odzie˝, oraz aby popierali
szczególnie przez komitety rodzicielskie ca∏e zadanie szko∏y, a zw∏aszcza wychowanie
moralne, które ma byç w niej podawane.22
7. Oprócz tego potrzeba, aby KoÊció∏, Êwiadom bardzo powa˝nego obowiàzku
gorliwego troszczenia si´ o moralne i religijne wychowanie wszystkich swoich dzieci, darzy∏ szczególnà ˝yczliwoÊcià i pomocà bardzo liczne szeregi tych, którzy si´
kszta∏cà w szko∏ach niekatolickich. Czyni on to ju˝ poprzez Êwiadectwo ˝ycia tych, którzy ich uczà i nimi kierujà, ju˝ te˝ przez apostolskà dzia∏alnoÊç wspó∏uczniów,23 ju˝
wreszcie najbardziej przez pos∏ug´ kap∏anów i Êwieckich, którzy im g∏oszà nauk´
zbawienia sposobem dostosowanym do ich wieku i okolicznoÊci oraz u˝yczajà im pomocy duchowej przez odpowiednie poczynania stosownie do warunków spraw i czasów.
Rodzicom zaÊ KoÊció∏ przypomina powa˝nà, cià˝àcà na nich powinnoÊç wydawania wszelkich zarzàdzeƒ, a nawet domagania si´, aby dzieci ich mog∏y korzystaç
z owych pomocy i aby czyni∏y post´py w formacji chrzeÊcijaƒskiej harmonijnie z formacjà Êwieckà. Dlatego KoÊció∏ pochwala te w∏adze i paƒstwa, które uwzgl´dniajàc pluralizm dzisiejszego spo∏eczeƒstwa i szanujàc nale˝nà wolnoÊç religijnà, pomagajà rodzinom, aby wychowanie dzieci we wszystkich szko∏ach mog∏o si´ odbywaç zgodnie
z w∏asnymi zasadami moralnymi i religijnymi tych rodzin.24

20 Por. Synod prow. cincinnat. III, r. 1861: Collectio Lacensis, III, col. 1240, c/d; Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri,
jw., s. 60, 63 n.
21 Por. Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri, jw. s. 63; Encykl. Non abbiamo bisogno, 29 czerwca 1931: AAS 23 (1931)
s. 305. Pius XII, List Sekretariatu Stanu z okazji XXVIII Tygodnia Spo∏ecznego Italii, 20 wrzeÊnia 1955: L’Osservatore
Romano, 29 wrzeÊnia 1955; Pawe∏ VI, Przemówienie do ChrzeÊcijaƒskiego Zwiàzku Robotników Italii (A. C. L. I.), 6
paêdziernika 1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I. Roma 1964, s. 230.
22 Por. Jan XXIII, Przemówienie w XXX rocznic´ wydania encykliki Divini Illius Magistri, 30 grudnia 1959: AAS 52
(1960) s. 57.
23 KoÊció∏ bardzo ceni dzia∏alnoÊç apostolskà, którà w tych szko∏ach mogà równie˝ prowadziç nauczyciele i uczniowie
katoliccy.
24 Por. Pius XII, Przemówienie do Zwiàzku Katolickich Nauczycieli Bawarii, 31 grudnia 1956: Discorsi e Radiomessaggi,
18, s. 745 n.
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8. ObecnoÊç KoÊcio∏a w dziedzinie szkolnictwa zaznacza si´ w szczególny sposób
przez szko∏´ katolickà. Nie mniej ni˝ inne szko∏y zdà˝a ona do celów kulturalnych i do
prawdziwie ludzkiej formacji m∏odzie˝y. W∏aÊciwoÊcià zaÊ jej jest to, ˝e stwarza w spo∏ecznoÊci szkolnej atmosfer´ przesiàkni´tà ewangelicznym duchem wolnoÊci i mi∏oÊci,
dopomaga m∏odzie˝y, aby w rozwijaniu w∏asnej osobowoÊci wzrasta∏a zarazem wedle
nowego stworzenia, którym sta∏a si´ przez chrzest, a ca∏à ludzkà kultur´ porzàdkuje ostatecznie zgodnie z or´dziem zbawienia, tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywajà odnoÊnie do Êwiata, ˝ycia i cz∏owieka, by∏o oÊwietlone wiarà.25 W ten sposób szko∏a katolicka, byleby tylko okazywa∏a postaw´ otwartà wobec potrzeb bie˝àcej
chwili, naucza swoich wychowanków skutecznego pomna˝ania dobra spo∏ecznoÊci
ziemskiej i przygotowuje ich do s∏u˝by w rozszerzaniu Królestwa Bo˝ego, aby stali si´
oni przez wzorowe i apostolskie ˝ycie jakby zbawczym zaczynem spo∏ecznoÊci ludzkiej.
Szko∏a wi´c katolicka, poniewa˝ mo˝e tak bardzo przyczyniaç si´ do wype∏niania
misji ludu Bo˝ego, a przez dialog mi´dzy KoÊcio∏em i spo∏ecznoÊcià ludzkà mo˝e przys∏u˝yç si´ wzajemnemu ich dobru, zachowuje tak˝e w obecnych warunkach swe bardzo wielkie znaczenie. Dlatego ten Sobór Êwi´ty na nowo og∏asza prawo KoÊcio∏a do
wolnego zak∏adania szkó∏ jakiegokolwiek rodzaju i stopnia i do kierowania nimi, co
by∏o ju˝ poruszane w wielu dokumentach Urz´du Nauczycielskiego;26 przypomina te˝,
˝e korzystanie z takiego prawa jak najbardziej przyczynia si´ tak˝e do wolnoÊci sumienia i ochrony praw rodziców, a równie˝ do rozwoju samej kultury.
Nauczyciele zaÊ winni pami´taç, ˝e to od nich jak najbardziej zale˝y, aby szko∏a katolicka mog∏a urzeczywistniaç swoje zamierzenia i przedsi´wzi´cia.27 Dlatego niech˝e
si´ oni przygotowujà ze szczególnà troskà, aby posiadali wiedz´, tak Êwieckà jak religijnà, potwierdzonà odpowiednimi tytu∏ami naukowymi i aby mieli opanowanà sztuk´
wychowywania, odpowiadajàcà zdobyczom bie˝àcej doby. Zwiàzani mi∏oÊcià mi´dzy sobà i z uczniami oraz przepojeni duchem apostolskim, niechaj dajà Êwiadectwo tak ˝yciem,
jak i naukà jedynemu Nauczycielowi Chrystusowi. Niech wspó∏pracujà przede wszystkim z rodzicami; w ca∏ym zaÊ procesie wychowawczym niech razem z nimi pami´tajà
o uwzgl´dnieniu ró˝nicy p∏ci i celu w∏aÊciwego ka˝dej p∏ci w rodzinie i spo∏eczeƒstwie,
wyznaczonego przez Bo˝à OpatrznoÊç; niechaj pobudzajà samych wychowanków do osobowego dzia∏ania, a po ukoƒczeniu okresu szkolnego niech im dalej pomagajà radà, przyjaênià, a tak˝e zak∏adaniem specjalnych stowarzyszeƒ przenikni´tych duchem KoÊcio∏a. Âwi´ty Sobór og∏asza, ˝e pos∏uga tych nauczycieli jest prawdziwym apostolstwem,
tak˝e w naszych czasach, jak najbardziej odpowiednim i koniecznym, a równoczeÊnie
prawdziwà s∏u˝bà na rzecz spo∏eczeƒstwa. Rodzicom zaÊ katolickim przypomina obowiàzek posy∏ania swojej dziatwy, kiedy i gdzie to tylko mo˝liwe, do szkó∏ katolickich,
wspomagania ich w miar´ si∏ i wspó∏pracowania z nimi dla dobra swoich dzieci.28

25 Por. Synod prow. westminster. I, r. 1852: Collectio Lacensis III, col. 1334, a/b; Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri,
jw., s. 77 n; Pius XII, Przemówienie do Zwiàzku Katolickich Nauczycieli Bawarii, 31 grudnia 1956: Discorsi e
Radiomessaggi, 18, s. 746; Pawe∏ VI, Przemówienie do cz∏onków F. I. D. A. E. (Zwiàzek Instytutów Podlegajàcych
W∏adzy KoÊcielnej), 30 grudnia 1963: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, I, Roma 1964, s. 602 n.
26 Por. przede wszystkim dokumenty wspomniane w przypisie 1; ponadto to prawo KoÊcio∏a g∏oszà liczne synody
prowincjonalne, jak równie˝ najnowsze deklaracje wielu Konferencji Biskupów.
27 Por. Pius XI, Encykl. Divini Illius Magistri, jw., s. 80 n; Pius XII, Przemówienie do Katolickiego W∏oskiego Zwiàzku
Nauczycieli Szkó∏ Ârednich (U. C. I. I. M.), 5 stycznia 1954: Discorsi e Radiomessaggi, 15, s. 551-556; Jan XXIII,
Przemówienie do VI Kongresu W∏oskiego Zwiàzku Nauczycieli Katolickich (A. I. M. C.), 5 wrzeÊnia 1959: Discorsi,
Messaggi, Colloqui, I, Roma 1960, s. 427-431.
28 Por. Pius XII, Przemówienie do Katolickiego W∏oskiego Zwiàzku Nauczycieli Szkó∏ Ârednich (U. C. I. I. M.), 5
stycznia 1954. jw., s. 555.
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9. Trzeba, aby do takiej szko∏y katolickiej upodobni∏y si´ wedle mo˝noÊci wszystkie szko∏y zale˝ne w jakikolwiek sposób od KoÊcio∏a, chocia˝ szko∏a katolicka mo˝e
przybraç ró˝ne formy zale˝nie od miejscowych warunków.29 Rozumie si´, ˝e KoÊcio∏owi sà bardzo drogie te szko∏y katolickie, do których zw∏aszcza na terenach misyjnych
ucz´szczajà tak˝e uczniowie niekatoliccy.
Zresztà przy zak∏adaniu i organizowaniu szkó∏ katolickich nale˝y liczyç si´ z koniecznymi potrzebami bie˝àcej doby. Dlatego obok poparcia nale˝nego szko∏om ni˝szego
i Êredniego stopnia, jako stanowiàcym podstaw´ wychowania, trzeba te˝ wysoko ceniç
te szko∏y, których w szczególny sposób domagajà si´ obecne warunki. Takimi sà szko∏y zwane zawodowymi30 i technicznymi, instytuty przeznaczone dla kszta∏cenia doros∏ych, dla rozbudowy us∏ug spo∏ecznych oraz dla tych, którzy z powodu wrodzonego upoÊledzenia wymagajà szczególnej opieki; a równie˝ szko∏y, w których przygotowuje si´
nauczycieli czy to do udzielania nauki religii, czy do innych form wychowania.
Âwi´ty Sobór usilnie zach´ca pasterzy KoÊcio∏a i wszystkich wiernych, aby nie
szcz´dzàc ˝adnych ofiar, pomagali szko∏om katolickim w coraz doskonalszym wype∏nianiu ich zadania, a przede wszystkim w zaspokajaniu przez nie potrzeb tych, którzy
albo sà ubogimi w dobra doczesne, albo sà pozbawieni pomocy i ˝yczliwoÊci ze strony rodziny lub znajdujà si´ z dala od ∏aski wiary.
10. Równie˝ szko∏y wy˝sze otacza KoÊció∏ gorliwà opiekà, zw∏aszcza uniwersytety i fakultety. Nawet w tych, które zale˝à od niego, dba usilnie o to, aby poszczególne
dyscypliny tak rozwija∏y si´ w oparciu o w∏asne za∏o˝enia, w∏asnà metod´ oraz w∏asnà
swobod´ badania naukowego, i˝by z dnia na dzieƒ mo˝na by∏o osiàgaç g∏´bsze ich zrozumienie i aby po najdok∏adniejszym rozwa˝eniu nowych problemów i badaƒ bie˝àcej
doby mo˝na g∏´biej poznaç, w jaki sposób wiara i rozum prowadzà do jednej prawdy,
podà˝ajàc tu Êladami Doktorów KoÊcio∏a, a szczególnie Êw. Tomasza z Akwinu.31 Takim sposobem ma wytwarzaç si´ jakby publiczna, sta∏a i powszechna obecnoÊç myÊli
chrzeÊcijaƒskiej w ca∏ym wysi∏ku skierowanym ku rozwijaniu wy˝szej kultury, a wychowankowie tych instytutów majà kszta∏towaç si´ na ludzi naprawd´ odznaczajàcych
si´ naukà, przygotowanych do spe∏niania powa˝nych obowiàzków spo∏ecznych oraz na
Êwiadków wiary w Êwiecie.32
W uniwersytetach katolickich, w których nie ma fakultetu teologicznego, powinien
byç instytut lub katedra Êwi´tej teologii, gdzie w stosowny sposób prowadzono by wyk∏ady tak˝e dla studentów Êwieckich. Poniewa˝ wiedza post´puje zw∏aszcza dzi´ki badaniom specjalistycznym o wi´kszym znaczeniu naukowym, dlatego w uniwersytetach
i fakultetach katolickich nale˝y najbardziej popieraç instytuty, które w pierwszym rz´dzie majà s∏u˝yç post´powi badaƒ naukowych.

29 Por. Pawe∏ VI, Przemówienie do Mi´dzynarodowej S∏u˝by Wychowania Katolickiego (O. I. E. C.), 25 lutego 1964:
Encicliche e Discorsi di Paolo VI, II, Roma 1964, s. 232.
30 Por. Pawe∏ VI, Przemówienie do ChrzeÊcijaƒskiego Zwiàzku Robotników Italii (A. C. L. I.), 6 paêdz. 1963: Encicliche
e Discorsi di Paolo VI, I, Roma 1964. s. 229.
31 Por. Pawe∏ VI. Przemówienie do VI Mi´dzynarodowego Kongresu Tomistycznego, 10 wrzeÊnia 1965: AAS 57
(1965) s. 788-792.
32 Por. Pius XII, Przemówienie do nauczycieli i wychowanków Wy˝szych Instytutów Katolickich Francji, 21 wrzeÊnia
1950: Discorsi e Radiomessaggi 12, s. 219-221; List do XXII Kongresu »Pax Romana«, 12 sierpnia 1952: Discorsi e
Radiomessaggi, 14, s. 567-569; Jan XXIII, Przemówienie do Federacji Uniwersytetów Katolickich, 1 kwietnia 1959:
Discorsi, Messaggi, Colloqui, I, Roma 1960, s. 226-229; Pawe∏ VI, Przemówienie do Senatu Akademickiego Katolickiego
Uniwersytetu Mediolaƒskiego, 5 kwietnia 1964: Encicliche e Discorsi di Paolo VI, II, Roma 1964, s. 438-443.
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Âwi´ty Sobór wielce zaleca rozwijanie uniwersytetów i fakultetów katolickich rozmieszczonych nale˝ycie w ró˝nych cz´Êciach Êwiata, tak jednak˝e, aby one b∏yszcza∏y
nie iloÊcià, ale zami∏owaniem do nauki. ¸atwy dost´p do nich ma m∏odzie˝ rokujàca wi´ksze nadzieje, chocia˝ biedna, szczególnie jednak ta, która przybywa z nowych narodów.
Poniewa˝ los spo∏eczeƒstwa i samego KoÊcio∏a wià˝e si´ ÊciÊle z rozwojem m∏odzie˝y odbywajàcej wy˝sze studia,33 przeto pasterze KoÊcio∏a winni nie tylko usilnie dbaç
o ˝ycie duchowe wychowanków, którzy ucz´szczajà na uniwersytety katolickie, ale
w trosce o formacj´ duchowà wszystkich swoich dzieci powinni staraç si´ — powziàwszy odpowiednie decyzje na konferencjach biskupich — aby tak˝e uniwersytety niekatolickie posiada∏y konwikty i katolickie oÊrodki uniwersyteckie, gdzie by kap∏ani, zakonnicy i Êwieccy katolicy sumiennie dobrani i przygotowani udzielali stale m∏odzie˝y akademickiej pomocy duchowej i intelektualnej. M∏odzie˝ zaÊ bardziej uzdolnionà
tak z katolickich, jak i z innych uniwersytetów, okazujàcà zdatnoÊç do uczenia i badania naukowego, winno si´ szczególnie troskliwie kszta∏ciç i kierowaç do podejmowania funkcji profesorskich.
11. KoÊció∏ bardzo wiele oczekuje od skutecznej dzia∏alnoÊci fakultetów teologicznych.34 Im bowiem powierza bardzo odpowiedzialne zadania przygotowania swych wychowanków nie tylko do pos∏ugi kap∏aƒskiej, lecz nade wszystko czy to do uczenia w zak∏adach wy˝szych studiów koÊcielnych, czy te˝ do samodzielnego rozwijania nauk, czy
do podj´cia bardziej ucià˝liwych zadaƒ apostolatu intelektualnego. Jest równie˝ zadaniem tych fakultetów zbadaç dok∏adniej ró˝ne dziedziny nauk teologicznych, i to tak,
aby mo˝na by∏o osiàgnàç coraz g∏´bsze zrozumienie Objawienia, aby pe∏niej ujawni∏o
si´ dziedzictwo màdroÊci chrzeÊcijaƒskiej, przekazane przez przodków, aby rozwija∏ si´
dialog z braçmi roz∏àczonymi i z niechrzeÊcijanami oraz aby mo˝na by∏o rozwiàzywaç
problemy powsta∏e skutkiem post´pu nauk.35
Dlatego fakultety koÊcielne, po odpowiedniej rewizji w∏asnych swoich ustaw, powinny usilnie rozwijaç nauki teologiczne i inne z nimi zwiàzane, a stosujàc tak˝e nowsze metody i Êrodki, przysposabiaç s∏uchaczy do g∏´bszych badaƒ.
12. Poniewa˝ wspó∏praca, która na p∏aszczyênie diecezjalnej, narodowej i mi´dzynarodowej staje si´ z ka˝dym dniem coraz bardziej naglàca i wa˝na, jest równie˝
i w sprawach szkolnych jak najbardziej potrzebna, dlatego najusilniej trzeba si´ staraç,
aby mi´dzy szko∏ami katolickimi rozwija∏a si´ odpowiednia koordynacja i aby mi´dzy
nimi oraz innymi szko∏ami wzrasta∏o wspó∏dzia∏anie, którego domaga si´ dobro ca∏ej
ludzkoÊci.36
Z wi´kszej koordynacji i wspó∏pracy, szczególnie w obr´bie instytutów akademickich, dadzà si´ zebraç obfitsze owoce. Dlatego ró˝ne wydzia∏y ka˝dego uniwersytetu
powinny ze sobà wspó∏pracowaç, o ile na to pozwala przedmiot. Niech te˝ same uniwersytety ∏àczà si´ z sobà wzajemnie we wspó∏dzia∏aniu, niech organizujà wspólne spo-

33 Por. Pius XII, Przemówienie do Senatu Akademickiego i alumnów Uniw. Rzymskiego, 15 czerwca 1952: Discorsi e
Radiomessaggi, 14, s. 208 »La direzione della societá di domani é principalmente riposta nella mente e nel cuore degli
universitari di oggi« (Kierunek spo∏ecznoÊci jutra spoczywa g∏ównie w umyÊle i sercu profesorów dnia dzisiejszego).
34 Por. Pius XI, Konst. Apost. Deus scientiarum Dominus, 24 maja 1931: AAS 23 (1931) s. 245-247.
35 Por. Pius XII, Encykl. Humani generis, 12 sierpnia 1950: AAS 42 (1950) s. 568 n, 578; Pawe∏ VI, Encykl. Ecclesiam
suam, cz´Êç III, 6 sierpnia 1964: AAS 56 (1964) s. 637-659; Sobór Wat. II, Dekret o ekumenizmie, Unitatis redintegratio:
AAS 57 (1965) s. 90-107.
36 Por. Jan XXIII, Encykl. Pacem in terris, 11 kwiet. 1963: AAS 55 (1963) s. 284 i passim.
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tkania mi´dzynarodowe, dzielàc si´ badaniami naukowymi, zawiadamiajàc si´ wzajemnie o osiàgni´ciach, wymieniajàc okresowo pracowników naukowych i podejmujàc
inne inicjatywy, które przyczyniajà si´ do wi´kszej wspó∏pracy.

ZAKO¡CZENIE
Âwi´ty Sobór usilnie zach´ca samà m∏odzie˝, aby Êwiadoma donios∏oÊci zadania wychowawczego by∏a gotowa podjàç je wielkodusznie, szczególnie w tych krajach, gdzie
z powodu niedostatecznej liczby nauczycieli wychowanie m∏odzie˝y jest w niebezpieczeƒstwie.
Ten˝e Sobór Êwi´ty wyra˝ajàc swà wielkà wdzi´cznoÊç kap∏anom, zakonnikom, zakonnicom i Êwieckim katolikom, którzy z ewangelicznym oddaniem poÊwi´cajà si´ zaszczytnej pracy na polu wychowania i szkolnictwa wszelkiego rodzaju i stopnia, zach´ca ich, aby wspania∏omyÊlnie trwali w wykonywaniu podj´tego zadania i aby usi∏owali tak odznaczaç si´ w przepajaniu wychowanków duchem Chrystusowym, w sztuce wychowania i zami∏owaniu do nauki, i˝by nie tylko posuwali naprzód wewn´trznà odnow´ KoÊcio∏a, ale utrzymali i wzmogli jego dobroczynnà obecnoÊç w dzisiejszym Êwiecie, szczególnie w Êwiecie intelektualnym.
To wszystko, co wyra˝one zosta∏o w niniejszej Deklaracji, w ca∏oÊci i w szczegó∏ach zyska∏o uznanie Ojców Êwi´tego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez
Chrystusa w∏adzy apostolskiej, wraz z Czcigodnymi Ojcami w Duchu Âwi´tym to zatwierdzamy, postanawiamy i ustalamy i te postanowienia soborowe polecamy og∏osiç na chwa∏´ Bo˝à.
W Rzymie, u Âwi´tego Piotra, dnia 28 paêdziernika roku 1965.
Ja, PAWE¸, Biskup KoÊcio∏a Katolickiego

