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ks. dr Zdzi sław Stru zik
Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie

Wy cho wa nie do war to ści
we dług na ucza nia Ja na Paw ła II

Na tu ral nym obo wiąz kiem czło wie ka i da nej spo łecz no ści: ro dzi ny, szko ły,
gru py spo łecz nej, na ro du i pań stwa jest wy cho wy wa nie.1 Od by wa się ono w róż -
nych za kre sach, sto sow nie do od po wie dzial no ści. Ro dzi ce są od po wie dzial ni
za wy cho wa nie dzie ci. Struk tu ry każ de go po zio mu szkol nic twa w da nym pań -
stwie, obok po da wa nej wie dzy, mu szą sto so wać pro gra my wy cho waw cze, po -
wszech nie uzna ne i po twier dzo ne po przez par la men ty. Prak ty ka wska zu je, że
nie moż na w szkol nic twie ogra ni czyć się tyl ko do ści słe go i su che go prze ka zy -
wa nia wie dzy z za sto so wa niem me tod dy dak tycz nych. Moż na po sta wić te zę, że
jed nym z pod sta wo wych mo ty wów ucze nia się jest zdo by cie wła ści wych fun da -
men tów for ma cji czło wie ka, czy li wy cho wa nie.

Tyl ko czło wiek wy cho wa ny po tra fi spo żyt ko wać zdo by tą wie dzę dla do bra
wła sne go, jak i dla do bra in nych. Każ da cy wi li za cja, zor ga ni zo wa na spo łecz ność
ludz ka wy ma ga for mo wa nia swo ich przed sta wi cie li – jed no stek ludz kich, tak
aby kie ro wa li się za sa dą czy nie nia do bra. Do bro to – prze ka zy wa ne dzie ciom
i mło dzie ży – jest pod sta wą eg zy sten cji, roz wo ju, po stę pu i wza jem ne go do sko -
na le nia.2 Kształ tu je ono i utrwa la świa do mość in dy wi du al ną i spo łecz ną oraz
świad czy o pięk nie ludz kie go ży cia i dzia ła nia. Czło wiek do bry, szla chet ny, wy -
cho wa ny i wy kształ co ny dą ży do osią gnię cia szczę ścia i pra gnie tym szczę ściem
po dzie lić się z in ny mi ludź mi, a na wet po tra fi dzie lić swo ją ra dość z ota cza ją -
cym go świa tem, z ca łą przy ro dą oży wio ną i nie oży wio ną.

Wszyst kie wiel kie cy wi li za cje po wsta wa ły i roz wi ja ły się dzię ki nie stru dzo -
ne mu wy sił ko wi wy cho waw cze mu i for ma cyj ne mu. Waż nym ele men tem te go
dzia ła nia by ła dys cy pli na w ad mi ni stra cji, rol nic twie, prze my śle, han dlu, a szcze -
gól nie w woj sko wo ści. W rzą dze niu, w pra cy i w obro nie mu siał wy stę po wać
czło wiek wcze śniej kształ co ny, wy cho wy wa ny3 i zdy scy pli no wa ny.

Mó wi my o współ cze snej cy wi li za cji, któ ra ma być cy wi li za cją mi ło ści4, ży -
cia i po ko ju.5 Do niej mu szą się do sto so wy wać po szcze gól ne na ro dy i pań stwa,
aby mo gły współ ist nieć. W obec nie po stę pu ją cej glo ba li za cji nie ma in nej dro -
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gi, jak tyl ko uzna nie i po sza no wa nie in ny ch.6 Współ cze sność uzbro jo na w wy -
so kie osią gnię cia prze ka zu in for ma cji i ko mu ni ka cji bar dzo szyb ko się po zna -
je, i wza jem nie roz po zna je pod sta wo we war to ści, bez któ rych współ ist nie nie
sta je się nie moż li we.

To pro ce sy wy cho wa nia i kształ ce nia przy śpie sza ją roz wój czło wie ka i świa -
ta na ba zie pod sta wo wych war to ści: praw dy, do bra, pięk na, spra wie dli wo ści,
mi ło ści, po ko ju i so li dar no ści. Wła śnie na te war to ści, upo rząd ko wa ne we dług
hie rar chii, zwra ca nam uwa gę, w swo im na ucza niu Jan Pa weł II.7

1. Wy cho wa nie

Fe no men wy cho wa nia re ali zu je się w śro do wi sku ro dzin nym. To ro dzi ce są
au to ra mi prze ka za ne go no we go ży cia, któ re ma się roz wi jać, wzra stać, kształ to -
wać się i do sko na lić, w cią głych re la cjach oj co stwa i ma cie rzyń stwa.8 Pod sta wą
tych re la cji jest mi łość mał żeń ska i ro dzi ciel ska. To wła śnie ta mi łość da je nie zby -
wal ne pra wo ro dzi com do wy cho wy wa nia zro dzo nych dzie ci.9

Wie lo krot nie wy stę pu ją za własz cze nia praw wy cho waw czych w sto sun ku
do ro dzi ców. Mo że się to dziać po przez ide olo gie, któ re ogra ni cza ją wol ność czło -
wie ka i pra gną wy cho wać so bie spo łe czeń stwo po słusz ne i po pie ra ją ce da ny sys -
tem. Mo gą to też być dzia ła nia po li tycz ne da nej spo łecz no ści pań stwo wej. Te
z ko lei pra gną wy cho wać so bie ule głych oby wa te li, któ rzy, na wet w wy pad ku
ustro ju de mo kra tycz ne go, bę dą po pie ra li da ną opcję po li tycz ną. W spo łe czeń -
stwach roz wi nię tych się ga się też po pro ce sy i tre ści wy cho waw cze w ce lach eko -
no micz ny ch.10 Pań stwo do kład nie li czy ilu i ja kich spe cja li stów po trze bu je
w go spo dar ce, aby ste ro wać ca łym pro ce sem oraz pro gra mem dy dak tycz nym
i wy cho waw czym szkół, od szkół pod sta wo wych do szkol nic twa wyż sze go.
W sek to rach go spo dar ki pry wat nej ma my do czy nie nia z dzia ła niem w pro ce sie
wy kształ ce nia i wy cho wa nia – tak że do wą skiej spe cja li za cji – po to, aby mieć za -
pew nio ną cią głość pra cow ni ków we wła snych pry wat nych przed się bior stwach.

Ca ły pro ces wy cho wa nia i kształ ce nia mo że mieć cha rak ter dzia łań lo gicz -
nych, prze my śla nych i spraw dza ją cych się eko no micz nie w za rzą dza niu spo łe -
czeń stwem. Dzia ła nia ta kie mo gą uzy skać po zy tyw ną oce nę mo ral ną je dy nie
wów czas, kie dy za cho wa ne zo sta ną pod sta wo we war to ści wy cho wa nia.11 War -
to ści te są nie zby wal ne, a ich gwa ran tem jest wy cho wu ją ca swo je dzie ci ro dzi na.
Tyl ko ona mo że opie rać się na rzu ca nym ide olo giom, po glą dom po li tycz nym,
sub kul tu rom i błę dom wy cho waw czym.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że wy cho wa nie i ca ły zwią za ny z nim pro ces wy cho -
waw czy, za my ka się w kul tu rze da nej spo łecz no ści i pre ten du je do two rze nia jej
z ten den cją do upo wszech nia nia się ogól no ludz kie go. „Naj waż niej szym czyn ni -
kiem kul tu ry jest wy cho wa nie”12 – mó wi pa pież Jan Pa weł II. Co raz wię cej uświa -
da mia my so bie, że ten istot ny ele ment kul tu ry – wy cho wa nie – opie ra się nie
na „prze ka zy wa niu młod szym ge ne ra cjom zwię złe go kom pen dium na uko wych
osią gnięć i zdo by czy tech ni ki”13, ale na for ma cji wy cho waw czej na kie ro wa nej
na war to ści. For ma cja ta wią że się z nie usta ją cym wy sił kiem, pra cą wy cho waw -
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czą i po świę ce niem, któ re moż na ro zu mieć, a jed no cze śnie za sze re go wać do po -
wo ła nia wy cho waw cze go. Wy cho wu ją cy i wy cho wy wa ny po ru sza ją się w nie -
zmier nie waż nej ka te go rii po wo ła nia, w prze strze ni ży cia mo ral ne go,
w usta wicz nym „da wa niu” i „od bie ra niu”14, w nie ustan nym dzia ła niu, czy nie -
niu do bra dru gie mu czło wie ko wi.

1.1. Na czym po le ga wy cho wa nie?
Za gad nie nie to sta wia Jan Pa weł II wie lo krot nie w swo im na ucza niu, szu ka -

jąc fun da men tów te go po wszech ne go za da nia i jed no cze śnie obo wiąz ku, tak dla
ro dzi ny jak i dla spo łecz no ści zor ga ni zo wa nych: państw i na ro dów. Aby wy cho -
wy wać trze ba naj pierw znać pod sta wo we praw dy. Pa pież wy mie nia je w na stę -
pu ją cy spo sób:
– pierw szą pod sta wo wą praw dą jest po wo ła nie czło wie ka do „ży cia w praw -

dzie i mi ło ści”;15

– dru gą praw dą jest to, „że każ dy urze czy wist nia sie bie przez bez in te re sow ny
dar z sie bie sa me go”.16

Obie te praw dy od no szą się do wza jem nej re la cji po mię dzy wy cho wy wa -
nym i wy cho wu ją cym. Obie stro ny mu szą re ali zo wać się wza jem nie, per so nal nie
na sie bie od dzia ły wać, wza jem nie się kształ cić i wza jem nie od no sić obo pól ne ko -
rzy ści mo ral ne. Nie ma w tym dia lo gu żad nej do mi na cji, wy nio sło ści jed ne go
pod mio tu nad dru gim pod mio tem. Wy cho wy wa ny i wy cho wu ją cy ma ją tę sa mą
god ność, war tość, in dy wi du al ność. Jest wza jem ne po sza no wa nie, brak ja kiej kol -
wiek agre sji, zmu sza nia, czy po ni ża nia. Je dy nym mo ty wem wy cho wu ją ce go jest
mi łość do wy cho wan ka, po par ta au to ry te tem, ale ni gdy nie nad uży wa nym.

Nie mo że być do bre go wy cho wa nia z po mi nię ciem praw dy. Wszel kie kłam -
stwo, co do for my i tre ści wy cho wa nia, wcze śniej czy póź niej zo sta nie zde ma sko -
wa ne, upu blicz nio ne i skom pro mi to wa ne. Wy cho wa nie w praw dzie i do praw dy
gwa ran tu je suk ces dla wy cho wy wa ne go i wy cho waw cy. Oba pod mio ty po zna ją
się w praw dzie, ży ją i ubo ga ca ją się nią. To praw da wy zwa la czło wie ka, po wie -
dział Chry stus (por. J 8, 32).

Do praw dy przy wią za na jest mi łość. Ten, kto ko cha nie mo że i nie po wi nien
oszu ki wać. Wy cho wy wa ny mu si od czy ty wać ten naj wyż szy mo tyw wy cho wy -
wa nia, mu si od czy ty wać mi łość, któ ra bu dzi za ufa nie, że ktoś nie oszu ka, ani
w błąd nie wpro wa dzi. Kie dy pod sta wą wy cho wa nia jest mi łość, ca ły pro ces wy -
cho wa nia jest bez piecz ny, gwa ran to wa ny i uspra wie dli wio ny. Bez pie czeń stwo
od no si się na wet do po peł nia nych błę dów, uchy bień i za nie dbań. Te wszyst kie
bra ki uzu peł ni, wcze śniej czy póź niej mi łość.

Ja ko lu dzie do ro śli wie lo krot nie wspo mi na my wy sił ki wy cho waw cze na -
szych ro dzi ców. Mo że my pod dać je ostrej kry ty ce, ale osta tecz nie przy zna my na -
szym ro dzi com ra cję, po nie waż speł nia jąc obo wią zek wy cho waw czy wzglę dem
nas, za wsze nas ko cha li.17

Dru gim fun da men tem wy cho wa nia, pod no szo nym przez pa pie ża Ja na Paw -
ła II, jest wza jem ne ob da ro wy wa nie się wy cho wan ka i wy cho wu ją ce go. Jest to
obo pól ny „dar z sie bie sa me go”.18 Na ba zie mi ło ści i przez mi łość wy cho waw ca
ko cha wy cho wan ka, a ro dzic ko cha swo je dziec ko. Dla dziec ka ro dzic po świę ca
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nych, prze my śla nych i spraw dza ją cych się eko no micz nie w za rzą dza niu spo łe -
czeń stwem. Dzia ła nia ta kie mo gą uzy skać po zy tyw ną oce nę mo ral ną je dy nie
wów czas, kie dy za cho wa ne zo sta ną pod sta wo we war to ści wy cho wa nia.11 War -
to ści te są nie zby wal ne, a ich gwa ran tem jest wy cho wu ją ca swo je dzie ci ro dzi na.
Tyl ko ona mo że opie rać się na rzu ca nym ide olo giom, po glą dom po li tycz nym,
sub kul tu rom i błę dom wy cho waw czym.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że wy cho wa nie i ca ły zwią za ny z nim pro ces wy cho -
waw czy, za my ka się w kul tu rze da nej spo łecz no ści i pre ten du je do two rze nia jej
z ten den cją do upo wszech nia nia się ogól no ludz kie go. „Naj waż niej szym czyn ni -
kiem kul tu ry jest wy cho wa nie”12 – mó wi pa pież Jan Pa weł II. Co raz wię cej uświa -
da mia my so bie, że ten istot ny ele ment kul tu ry – wy cho wa nie – opie ra się nie
na „prze ka zy wa niu młod szym ge ne ra cjom zwię złe go kom pen dium na uko wych
osią gnięć i zdo by czy tech ni ki”13, ale na for ma cji wy cho waw czej na kie ro wa nej
na war to ści. For ma cja ta wią że się z nie usta ją cym wy sił kiem, pra cą wy cho waw -
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czą i po świę ce niem, któ re moż na ro zu mieć, a jed no cze śnie za sze re go wać do po -
wo ła nia wy cho waw cze go. Wy cho wu ją cy i wy cho wy wa ny po ru sza ją się w nie -
zmier nie waż nej ka te go rii po wo ła nia, w prze strze ni ży cia mo ral ne go,
w usta wicz nym „da wa niu” i „od bie ra niu”14, w nie ustan nym dzia ła niu, czy nie -
niu do bra dru gie mu czło wie ko wi.

1.1. Na czym po le ga wy cho wa nie?
Za gad nie nie to sta wia Jan Pa weł II wie lo krot nie w swo im na ucza niu, szu ka -

jąc fun da men tów te go po wszech ne go za da nia i jed no cze śnie obo wiąz ku, tak dla
ro dzi ny jak i dla spo łecz no ści zor ga ni zo wa nych: państw i na ro dów. Aby wy cho -
wy wać trze ba naj pierw znać pod sta wo we praw dy. Pa pież wy mie nia je w na stę -
pu ją cy spo sób:
– pierw szą pod sta wo wą praw dą jest po wo ła nie czło wie ka do „ży cia w praw -

dzie i mi ło ści”;15

– dru gą praw dą jest to, „że każ dy urze czy wist nia sie bie przez bez in te re sow ny
dar z sie bie sa me go”.16

Obie te praw dy od no szą się do wza jem nej re la cji po mię dzy wy cho wy wa -
nym i wy cho wu ją cym. Obie stro ny mu szą re ali zo wać się wza jem nie, per so nal nie
na sie bie od dzia ły wać, wza jem nie się kształ cić i wza jem nie od no sić obo pól ne ko -
rzy ści mo ral ne. Nie ma w tym dia lo gu żad nej do mi na cji, wy nio sło ści jed ne go
pod mio tu nad dru gim pod mio tem. Wy cho wy wa ny i wy cho wu ją cy ma ją tę sa mą
god ność, war tość, in dy wi du al ność. Jest wza jem ne po sza no wa nie, brak ja kiej kol -
wiek agre sji, zmu sza nia, czy po ni ża nia. Je dy nym mo ty wem wy cho wu ją ce go jest
mi łość do wy cho wan ka, po par ta au to ry te tem, ale ni gdy nie nad uży wa nym.

Nie mo że być do bre go wy cho wa nia z po mi nię ciem praw dy. Wszel kie kłam -
stwo, co do for my i tre ści wy cho wa nia, wcze śniej czy póź niej zo sta nie zde ma sko -
wa ne, upu blicz nio ne i skom pro mi to wa ne. Wy cho wa nie w praw dzie i do praw dy
gwa ran tu je suk ces dla wy cho wy wa ne go i wy cho waw cy. Oba pod mio ty po zna ją
się w praw dzie, ży ją i ubo ga ca ją się nią. To praw da wy zwa la czło wie ka, po wie -
dział Chry stus (por. J 8, 32).

Do praw dy przy wią za na jest mi łość. Ten, kto ko cha nie mo że i nie po wi nien
oszu ki wać. Wy cho wy wa ny mu si od czy ty wać ten naj wyż szy mo tyw wy cho wy -
wa nia, mu si od czy ty wać mi łość, któ ra bu dzi za ufa nie, że ktoś nie oszu ka, ani
w błąd nie wpro wa dzi. Kie dy pod sta wą wy cho wa nia jest mi łość, ca ły pro ces wy -
cho wa nia jest bez piecz ny, gwa ran to wa ny i uspra wie dli wio ny. Bez pie czeń stwo
od no si się na wet do po peł nia nych błę dów, uchy bień i za nie dbań. Te wszyst kie
bra ki uzu peł ni, wcze śniej czy póź niej mi łość.

Ja ko lu dzie do ro śli wie lo krot nie wspo mi na my wy sił ki wy cho waw cze na -
szych ro dzi ców. Mo że my pod dać je ostrej kry ty ce, ale osta tecz nie przy zna my na -
szym ro dzi com ra cję, po nie waż speł nia jąc obo wią zek wy cho waw czy wzglę dem
nas, za wsze nas ko cha li.17

Dru gim fun da men tem wy cho wa nia, pod no szo nym przez pa pie ża Ja na Paw -
ła II, jest wza jem ne ob da ro wy wa nie się wy cho wan ka i wy cho wu ją ce go. Jest to
obo pól ny „dar z sie bie sa me go”.18 Na ba zie mi ło ści i przez mi łość wy cho waw ca
ko cha wy cho wan ka, a ro dzic ko cha swo je dziec ko. Dla dziec ka ro dzic po świę ca

273Wy cho wa nie do war to ści we dług na ucza nia Ja na Paw ła II



się – da je w da rze – sie bie sa me go, po przez służ bę, opie kę, po świę ca ny mu czas,
obec ność, nie ustan ną czuj ność, po moc w każ dej trud nej sy tu acji. Dar ten nie raz
jest oku py wa ny wiel kim po świę ce niem, pro wa dzą cym do utra ty zdro wia, czy
na wet po świę ce nia wła sne go ży cia.

W tre ści „da ru” mie ści się tak że cał ko wi ta re zy gna cja z sie bie sa me go. Da -
ru ją cy nic dla sie bie nie chce, nie li czy na wet na wdzięcz ność, a przy naj mniej
ni gdy nie bę dzie te go da ru wy po mi nał. Wiel ko ścią i wspa nia ło ścią da ru jest je -
go bez in te re sow ność.

Re la cja po mię dzy wy cho wu ją cym i wy cho wy wa nym opar ta na da wa niu wza -
jem nie „sie bie sa me go dru giej oso bie” do ty czy, w szcze gól ny spo sób, oso by ob -
da ro wy wa nej, wy cho wy wa nej. W tym wy pad ku, mó wi pa pież: „wza jem na
ko mu nia osób do cho dzi do gło su w spo sób szcze gól ny”.19 „Wy cho waw ca jest oso -
bą, któ ra «ro dzi» w zna cze niu du cho wym.” Wy cho wa nek z ko lei jest «ro dzo ny»,
czy li wy cho wy wa ny, uzdal nia ny i przy spo sa bia ny, aby speł nić się ja ko oso ba.

Ma my tu taj do czy nie nia, w re la cjach ro dzi ce – dzie ci, z po dwój nym ro dzi ciel -
stwem i z je go god no ścią. Ro dzi ce ro dzą dziec ko w spo sób na tu ral ny, fi zycz ny,
a na stęp nie, po przez dłu gi okres wy cho wy wa nia i kształ ce nia, „ro dzą” je du cho -
wo, uzdal nia ją je do do ro słe go ży cia, prze ka zu ją je spo łe czeń stwu, na ro do wi i je -
mu sa me mu, nie ja ko w da rze, ja ko czło wie ka zro dzo ne go i wy cho wa ne go.

1.2. Kto ma pra wo i obo wią zek wy cho wy wać?
Wy cho wa nie jest dy na micz nym pro ce sem, na któ ry skła da się wie le czyn ni -

ków wza jem nie sie bie wa run ku ją cych, a szcze gól ne zna cze nie ma ją naj waż niej -
sze pod mio ty: wy cho wa nek i wy cho wu ją cy. Moż na też uwzględ nić zna cze nie
śro do wi ska, w ja kim do ko nu je się pro ces wy cho waw czy. Ma ono wpływ w za -
sa dzie po zy tyw ny, po ma ga ją cy, stwa rza ją cy oka zję i po le, na któ rym do ko nu je się
pro ces wy cho waw czy. Do śro do wi ska mo że my za li czyć: ro dzi nę, szko łę, spo -
łecz ność lo kal ną, Ko ściół, na ród i pań stwo. Wszyst kie te ele men ty śro do wi ska
ma ją róż ne za kre sy i róż ne moż li wo ści od dzia ły wa nia na wy cho wy wa ne go. Do -
pie ro su ma tych od dzia ły wań i wza jem nie prze ni ka ją cych się wpły wów do pro -
wa dzić mo że do ukształ to wa nia okre ślo nych skut ków wy cho wa nia, czy li
do osią gnię cia za mie rzo nych ce lów. Ce le te z za sa dy od no szą się do sfe ry ży cia
psy chicz ne go i du cho we go czło wie ka. Jed nost ka wy cho wy wa na po win na zro zu -
mieć okre ślo ne nor my mo ral ne i spo łecz ne, po win na też nadać tym nor mom zna -
cze nie oso bi ste.20 Jed nost ka wy cho wy wa na po win na za ak cep to wać war to ści jej
prze ka za ne i przy jąć je ja ko swo je wła sne. Ty mi war to ścia mi po win na żyć i wy -
stę po wać w ich obro nie.

W pro ce sie wy cho wa nia ma my za tem do czy nie nia z kształ to wa niem wła snej
oso bo wo ści po przez sa mo wy cho wa nie i sa mo kształ ce nie.

1.2.1. Pod sta wo wym Pod mio tem wy cho wu ją cym jest Bóg
Bóg jest pod sta wo wym Pod mio tem wy cho wu ją cym. Tę praw dę prze ka zu je

nam pa pież Jan Pa weł II, tak w na ucza niu po wszech nym, jak i w do ku men tach
ofi cjal ny ch21: en cy kli kach, ad hor ta cjach i li stach. Szcze gól nie w ka te che zach śro -
do wych za ty tu ło wa nych Nie wia stą i męż czy zną stwo rzył ich22, ma my do kład nie
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i chro no lo gicz nie przed sta wio ne źró dło pra wa wy cho waw cze go. Tyl ko Stwór -
ca, Au tor ży cia ludz kie go i nie ustan ny Opie kun te goż ży cia ma na tu ral ne pra wo
do wy cho wa nia i kształ to wa nia swo je go dzie ła, ja kim jest czło wiek. To On stwo -
rzył czło wie ka, „ule pił” go z ni co ści i prze zna czył do ży cia. Bóg prze ka zał czło -
wie ko wi na kaz ja sny i trwa ły: „Bądź cie płod ni, roz mna żaj cie się, na peł niaj cie
zie mię i czyń cie ją so bie pod da ną” (Rdz 1, 28).

Czy nić so bie zie mię pod da ną, to zna czy nie tyl ko pa no wać nad pra wa mi na -
tu ry, w ro zu mie niu ich ujarz mia nia, ale tak że two rzyć na tej zie mi spo łecz no ści
ludz kie, od po wied nio zro dzo ne, wy cho wy wa ne, kształ co ne, skie ro wa ne do war -
to ści, ja ki mi czło wiek ma żyć, i ja kie ma prze ka zy wać z po ko le nia na po ko le nie.

„Bądź cie płod ni i roz mna żaj cie się” (Rdz 1, 28), by ło i jest nie ustan nym po -
le ce niem Bo ga kie ro wa nym do każ de go z ro dzi ców. Po le ce nie to przyj mu je cha -
rak ter prze ka zy wa ne go au to ry te tu i wła dzy, mo cy stwa rza ją cej i pra wa
do wy cho wa nia. Ro dzi ce otrzy mu ją od Bo ga man dat wy cho waw czy i na tej pod -
sta wie ma ją nie zby wal ne pra wo do wy cho wy wa nia dzie ci. Nikt te go pra wa już
ich nie mo że po zba wić. Do nich, ro dzi ców, mu szą się do sto so wać wszel kie pro -
gra my wy cho waw cze i wszel kie dzia ła nia wspo ma ga ją ce, pły ną ce od spo łecz -
no ści, w któ rej ży je ro dzi na.

Bóg w dzie le nie ustan ne go od twa rza nia ży cia, do któ re go zo sta li za pro sze -
ni ro dzi ce w po rząd ku na tu ry, nie po zo sta wia swe go dzie ła bez po mo cy. Nie -
ustan nie udzie la On swo jej ła ski, któ ra jest nie zbęd na do two rze nia oso bo wo ści
no we go czło wie ka. Jest to nie usta ją cy wy raz mi ło ści Bo żej. Ła ska jest jak by dal -
szym cią giem te go dzie ła, któ re za po cząt ko wa ło się w ło nie mat ki mi ło ścią Stwór -
cy i trwa na dal, po nie waż „mi łość ni gdy się nie koń czy” (1 Kor 13, 8). „Bóg sam
bie rze naj wyż szy udział w two rze niu ludz kiej oso bo wo ści w za kre sie du cho -
wym, mo ral nym, ści śle nad -przy ro dzo nym”.23 Bóg da lej two rzy, po zwa la jąc ro -
dzi com i in nym po moc ni czym pod mio tom wy cho waw czym współ uczest ni czyć
w wiel kim dzie le two rze nia czło wie ka. Po za Bo giem wszy scy in ni mu szą zro zu -
mieć po cho dze nie i god ność oso by wy cho wy wa nej przez Bo ga. Do te go pro ce su
i te go dzie ła po win ni się do łą czyć, współ pra co wać z nim, ale ni gdy nie wol no,
żad ne mu z tych pod mio tów uwa żać, że to on jest wy łącz nym au to rem wy cho wy -
wa ne go czło wie ka, i że wy cho wy wa ny czło wiek – dziec ko – jest w ja kim kol wiek
za kre sie ich wła sno ścią.

1.2.2. Ro dzi ce są pod sta wo wy mi i na tu ral ny mi wy cho waw ca mi
„Bez po śred ni mi wy cho waw ca mi w sto sun ku do swo ich dzie ci po zo sta ją za -

wsze na pierw szym miej scu ro dzi ce”24 – mó wi pa pież. „Ro dzi ce ma ją też w tej
dzie dzi nie pierw sze i pod sta wo we upraw nie nia. Są wy cho waw ca mi, po nie waż
są ro dzi ca mi”.25 Ro dzi ce wraz z dzieć mi two rzą Ko ściół do mo wy26 i są „po wo ła ni
do gło sze nia, wy sła wia nia i słu że nia Ewan ge lii ży cia”.27 At mos fe ra Ko ścio ła do mo -
we go skon cen tro wa na jest wo kół ży cia i ży ciu ma słu żyć, usta wicz nie uka zu jąc
sens ro dzi ciel stwa, któ re jest ze swej na tu ry wznio słym wy da rze niem. God ność
ro dzi ciel stwa i wy pły wa ją ca z niej god ność dziec ka trwa ją nie ustan nie wza jem -
nie się prze ni ka jąc w du chu chrze ści jań skiej służ by. „Ro dząc no we ży cie, ro dzi -
ce prze ko nu ją się, że dziec ko «choć jest owo cem ich wza jem ne go da ru mi ło ści,
jest za ra zem da rem dla oboj ga – da rem, któ ry wy pły wa z da ru»”.28
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się – da je w da rze – sie bie sa me go, po przez służ bę, opie kę, po świę ca ny mu czas,
obec ność, nie ustan ną czuj ność, po moc w każ dej trud nej sy tu acji. Dar ten nie raz
jest oku py wa ny wiel kim po świę ce niem, pro wa dzą cym do utra ty zdro wia, czy
na wet po świę ce nia wła sne go ży cia.

W tre ści „da ru” mie ści się tak że cał ko wi ta re zy gna cja z sie bie sa me go. Da -
ru ją cy nic dla sie bie nie chce, nie li czy na wet na wdzięcz ność, a przy naj mniej
ni gdy nie bę dzie te go da ru wy po mi nał. Wiel ko ścią i wspa nia ło ścią da ru jest je -
go bez in te re sow ność.

Re la cja po mię dzy wy cho wu ją cym i wy cho wy wa nym opar ta na da wa niu wza -
jem nie „sie bie sa me go dru giej oso bie” do ty czy, w szcze gól ny spo sób, oso by ob -
da ro wy wa nej, wy cho wy wa nej. W tym wy pad ku, mó wi pa pież: „wza jem na
ko mu nia osób do cho dzi do gło su w spo sób szcze gól ny”.19 „Wy cho waw ca jest oso -
bą, któ ra «ro dzi» w zna cze niu du cho wym.” Wy cho wa nek z ko lei jest «ro dzo ny»,
czy li wy cho wy wa ny, uzdal nia ny i przy spo sa bia ny, aby speł nić się ja ko oso ba.

Ma my tu taj do czy nie nia, w re la cjach ro dzi ce – dzie ci, z po dwój nym ro dzi ciel -
stwem i z je go god no ścią. Ro dzi ce ro dzą dziec ko w spo sób na tu ral ny, fi zycz ny,
a na stęp nie, po przez dłu gi okres wy cho wy wa nia i kształ ce nia, „ro dzą” je du cho -
wo, uzdal nia ją je do do ro słe go ży cia, prze ka zu ją je spo łe czeń stwu, na ro do wi i je -
mu sa me mu, nie ja ko w da rze, ja ko czło wie ka zro dzo ne go i wy cho wa ne go.

1.2. Kto ma pra wo i obo wią zek wy cho wy wać?
Wy cho wa nie jest dy na micz nym pro ce sem, na któ ry skła da się wie le czyn ni -

ków wza jem nie sie bie wa run ku ją cych, a szcze gól ne zna cze nie ma ją naj waż niej -
sze pod mio ty: wy cho wa nek i wy cho wu ją cy. Moż na też uwzględ nić zna cze nie
śro do wi ska, w ja kim do ko nu je się pro ces wy cho waw czy. Ma ono wpływ w za -
sa dzie po zy tyw ny, po ma ga ją cy, stwa rza ją cy oka zję i po le, na któ rym do ko nu je się
pro ces wy cho waw czy. Do śro do wi ska mo że my za li czyć: ro dzi nę, szko łę, spo -
łecz ność lo kal ną, Ko ściół, na ród i pań stwo. Wszyst kie te ele men ty śro do wi ska
ma ją róż ne za kre sy i róż ne moż li wo ści od dzia ły wa nia na wy cho wy wa ne go. Do -
pie ro su ma tych od dzia ły wań i wza jem nie prze ni ka ją cych się wpły wów do pro -
wa dzić mo że do ukształ to wa nia okre ślo nych skut ków wy cho wa nia, czy li
do osią gnię cia za mie rzo nych ce lów. Ce le te z za sa dy od no szą się do sfe ry ży cia
psy chicz ne go i du cho we go czło wie ka. Jed nost ka wy cho wy wa na po win na zro zu -
mieć okre ślo ne nor my mo ral ne i spo łecz ne, po win na też nadać tym nor mom zna -
cze nie oso bi ste.20 Jed nost ka wy cho wy wa na po win na za ak cep to wać war to ści jej
prze ka za ne i przy jąć je ja ko swo je wła sne. Ty mi war to ścia mi po win na żyć i wy -
stę po wać w ich obro nie.

W pro ce sie wy cho wa nia ma my za tem do czy nie nia z kształ to wa niem wła snej
oso bo wo ści po przez sa mo wy cho wa nie i sa mo kształ ce nie.

1.2.1. Pod sta wo wym Pod mio tem wy cho wu ją cym jest Bóg
Bóg jest pod sta wo wym Pod mio tem wy cho wu ją cym. Tę praw dę prze ka zu je

nam pa pież Jan Pa weł II, tak w na ucza niu po wszech nym, jak i w do ku men tach
ofi cjal ny ch21: en cy kli kach, ad hor ta cjach i li stach. Szcze gól nie w ka te che zach śro -
do wych za ty tu ło wa nych Nie wia stą i męż czy zną stwo rzył ich22, ma my do kład nie
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i chro no lo gicz nie przed sta wio ne źró dło pra wa wy cho waw cze go. Tyl ko Stwór -
ca, Au tor ży cia ludz kie go i nie ustan ny Opie kun te goż ży cia ma na tu ral ne pra wo
do wy cho wa nia i kształ to wa nia swo je go dzie ła, ja kim jest czło wiek. To On stwo -
rzył czło wie ka, „ule pił” go z ni co ści i prze zna czył do ży cia. Bóg prze ka zał czło -
wie ko wi na kaz ja sny i trwa ły: „Bądź cie płod ni, roz mna żaj cie się, na peł niaj cie
zie mię i czyń cie ją so bie pod da ną” (Rdz 1, 28).

Czy nić so bie zie mię pod da ną, to zna czy nie tyl ko pa no wać nad pra wa mi na -
tu ry, w ro zu mie niu ich ujarz mia nia, ale tak że two rzyć na tej zie mi spo łecz no ści
ludz kie, od po wied nio zro dzo ne, wy cho wy wa ne, kształ co ne, skie ro wa ne do war -
to ści, ja ki mi czło wiek ma żyć, i ja kie ma prze ka zy wać z po ko le nia na po ko le nie.

„Bądź cie płod ni i roz mna żaj cie się” (Rdz 1, 28), by ło i jest nie ustan nym po -
le ce niem Bo ga kie ro wa nym do każ de go z ro dzi ców. Po le ce nie to przyj mu je cha -
rak ter prze ka zy wa ne go au to ry te tu i wła dzy, mo cy stwa rza ją cej i pra wa
do wy cho wa nia. Ro dzi ce otrzy mu ją od Bo ga man dat wy cho waw czy i na tej pod -
sta wie ma ją nie zby wal ne pra wo do wy cho wy wa nia dzie ci. Nikt te go pra wa już
ich nie mo że po zba wić. Do nich, ro dzi ców, mu szą się do sto so wać wszel kie pro -
gra my wy cho waw cze i wszel kie dzia ła nia wspo ma ga ją ce, pły ną ce od spo łecz -
no ści, w któ rej ży je ro dzi na.

Bóg w dzie le nie ustan ne go od twa rza nia ży cia, do któ re go zo sta li za pro sze -
ni ro dzi ce w po rząd ku na tu ry, nie po zo sta wia swe go dzie ła bez po mo cy. Nie -
ustan nie udzie la On swo jej ła ski, któ ra jest nie zbęd na do two rze nia oso bo wo ści
no we go czło wie ka. Jest to nie usta ją cy wy raz mi ło ści Bo żej. Ła ska jest jak by dal -
szym cią giem te go dzie ła, któ re za po cząt ko wa ło się w ło nie mat ki mi ło ścią Stwór -
cy i trwa na dal, po nie waż „mi łość ni gdy się nie koń czy” (1 Kor 13, 8). „Bóg sam
bie rze naj wyż szy udział w two rze niu ludz kiej oso bo wo ści w za kre sie du cho -
wym, mo ral nym, ści śle nad -przy ro dzo nym”.23 Bóg da lej two rzy, po zwa la jąc ro -
dzi com i in nym po moc ni czym pod mio tom wy cho waw czym współ uczest ni czyć
w wiel kim dzie le two rze nia czło wie ka. Po za Bo giem wszy scy in ni mu szą zro zu -
mieć po cho dze nie i god ność oso by wy cho wy wa nej przez Bo ga. Do te go pro ce su
i te go dzie ła po win ni się do łą czyć, współ pra co wać z nim, ale ni gdy nie wol no,
żad ne mu z tych pod mio tów uwa żać, że to on jest wy łącz nym au to rem wy cho wy -
wa ne go czło wie ka, i że wy cho wy wa ny czło wiek – dziec ko – jest w ja kim kol wiek
za kre sie ich wła sno ścią.

1.2.2. Ro dzi ce są pod sta wo wy mi i na tu ral ny mi wy cho waw ca mi
„Bez po śred ni mi wy cho waw ca mi w sto sun ku do swo ich dzie ci po zo sta ją za -

wsze na pierw szym miej scu ro dzi ce”24 – mó wi pa pież. „Ro dzi ce ma ją też w tej
dzie dzi nie pierw sze i pod sta wo we upraw nie nia. Są wy cho waw ca mi, po nie waż
są ro dzi ca mi”.25 Ro dzi ce wraz z dzieć mi two rzą Ko ściół do mo wy26 i są „po wo ła ni
do gło sze nia, wy sła wia nia i słu że nia Ewan ge lii ży cia”.27 At mos fe ra Ko ścio ła do mo -
we go skon cen tro wa na jest wo kół ży cia i ży ciu ma słu żyć, usta wicz nie uka zu jąc
sens ro dzi ciel stwa, któ re jest ze swej na tu ry wznio słym wy da rze niem. God ność
ro dzi ciel stwa i wy pły wa ją ca z niej god ność dziec ka trwa ją nie ustan nie wza jem -
nie się prze ni ka jąc w du chu chrze ści jań skiej służ by. „Ro dząc no we ży cie, ro dzi -
ce prze ko nu ją się, że dziec ko «choć jest owo cem ich wza jem ne go da ru mi ło ści,
jest za ra zem da rem dla oboj ga – da rem, któ ry wy pły wa z da ru»”.28
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Wy peł nia nie za da nia29 wza jem ne go ob da ro wy wa nia się ro dzi ców i dzie ci,
ro dzi ce ma ją obo wią zek, przez sło wo i przy kład, przez co dzien ny kon takt, przez
słusz nie po dej mo wa ne de cy zje, wresz cie przez ge sty i zna ki, uczyć swo je dzie ci
au ten tycz nej wol no ści, po czu cia spra wie dli wo ści oraz ser decz nej ak cep ta cji in -
nych. Ro dzi ce ma ją za za da nie uczyć swo je dzie ci dia lo gu, so li dar no ści i po sta -
wy służ by dla dru gie go czło wie ka. Pra ca ro dzi ców ma rów nież słu żyć roz wo jo wi
wia ry dzie ci i pro wa dzić je do wy bo ru wła ści we go po wo ła nia ży cio we go.

Peł ne i wła ści we wy cho wa nie, to rów nież prze ka za nie wie dzy, a tak że od -
po wie dzial nej ak cep ta cji trud nej rze czy wi sto ści. Dla te go, „w ra mach swo jej mi -
sji wy cho waw czej ro dzi ce po win ni na uczyć dzie ci, sło wem i świa dec twem, ja ki
jest praw dzi wy sens cier pie nia i śmier ci: zdo ła ją to uczy nić (…) je śli bę dą umie -
li oka zać ser decz ność, opie kuń czość oraz współ czu cie cho rym i oso bom star -
szym we wła snej ro dzi nie”.30

Na ro dzi cach chrze ści jań skich spo czy wa obo wią zek uka za nia dzie ciom
wszyst kich war to ści wy ni ka ją cych z ży cia chrze ści jań skie go i ko ściel ne go. Ma ją
oni za da nie po ka zać dzie ciom praw dzi wą wia rę i mi łość Je zu sa Chry stu sa, aby
umac niać w nich „da ry ła ski Bo żej”, a tak że dać świa dec two, że ich dziec ko jest
dziec kiem Bo ga, jest bra tem Chry stu sa i jest świą ty nią Du cha Świę te go.31

Wy cho wa nie w ro dzi nie mu si być za tem in te gral ne, peł ne, do sto so wa ne
do po zio mu i roz wo ju dziec ka, ale przede wszyst kim mu si być opar te na mi ło -
ści od po wie dzial nej.

1.2.3. Zor ga ni zo wa na spo łecz ność po ma ga ro dzi com w wy cho wa niu
Po ro dzi cach w pra wach wy cho waw czych na stę pu je ca ła zor ga ni zo wa na

spo łecz ność we dług „za sa dy po moc ni czo ści”.32 We dług tej za sa dy po stę pu je
Ko śció ł33 i pań stwo. Sa mi bo wiem ro dzi ce nie są w sta nie za pew nić swo im dzie -
ciom peł nej tre ści wy cho wa nia, tak róż no rod nej i roz wi nię tej we współ cze snym
świe cie. Ma my bo wiem do czy nie nia z bar dzo sze ro kim kształ ce niem szkol -
nym, roz cią gnię tym na wie le lat. Szkol nic two nie ustan nie się roz wi ja, po więk -
sza swój za kres, do sto so wu je się do zdo by czy wie dzy i na uki. Kształ ci co raz
więk szych spe cja li stów, uży wa no wo cze snych me tod po zna nia, za pa mię ty wa -
nia i prze twa rza nia da nych. 

Po nad to śro do wi sko szkol ne da je „sze ro ką dzie dzi nę uspo łecz nie nia”34 dla
wy cho wan ków. Do brze ro zu mia ne ro dzi ciel stwo i wła ści we wy cho wa nie za kła -
da ukształ to wa nie czło wie ka zgod nie z je go na tu rą, czy li czło wie ka spo łecz ne go.
Ten no wy czło wiek ma być czę ścią spo łecz no ści, w któ rej ży je. Dziec ko, na sto la -
tek, do ro sły to eta py nie ustan ne go roz wo ju, cią głe go kon tak tu z in ny mi, no wych
zna jo mo ści, no wych re la cji, któ re bu du ją tkan kę spo łecz ną. W pro ce sie35 uspo -
łecz nia nia czło wie ka ro dzi na ma pod sta wo wy i nie usta ją cy udział, ale on mu si
się po więk szać o in nych lu dzi, o in ne in sty tu cje, któ re prze ka zu ją i jed no cze śnie
we ry fi ku ją po wie rza ne war to ści. Wszyst kie in ne in sty tu cje, po za ro dzi ca mi,
uczest ni czą w pro ce sie wy cho waw czym w imie niu ro dzi ców, w opar ciu o ich
zgo dę, a w pew nej mie rze na wet na ich zle ce nie.36

We współ cze snym świe cie wiel kie zna cze nie wy cho waw cze ma ją wszel kie -
go ro dza ju środ ki spo łecz ne go prze ka zu: pra sa, ra dio, ki no, in ter net. Wszy scy,
któ rzy ich uży wa ją po no szą wiel ką od po wie dzial ność, po nie waż „win ny [one]
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słu żyć czło wie ko wi, a więc praw dzie i do bru – naj istot niej szym i nie zby wal nym
war to ściom ludz kim”.37 Bez tych war to ści nie moż na kształ to wać po zy tyw nej
kul tu ry ży cia. Za nie cha nie tych war to ści w środ kach ma so we go prze ka zu pro -
wa dzi wprost do de ge ne ra cji, two rze nia się sub kul tur, agre sji i utra ty po czu cia
bez pie czeń stwa.

1.2.4. Pra ca i pra co wi tość wa run ku ją pro ces wy cho wa nia
We dług Ja na Paw ła II w pro ce sie wy cho wa nia szcze gól ną ro lę od gry wa pra -

ca i pra co wi tość, któ re umoż li wia ją czło wie ko wi, aby „stał się czło wie kiem”38,
aby osią gnął „czło wie czeń stwo”. Pra ca jest źró dłem utrzy ma nia dla ro dzi ny, sta -
je się ona pod sta wą eg zy sten cji i roz wo ju. Ro dzi ce za pew nia ją swo im dzie ciom
wa run ki ma te rial ne go ży cia i moż li wość zdo by wa nia wie dzy po przez szkol nic -
two. Obo wiąz kiem ro dzi ców jest za pew nie nie swo im dzie ciom na le ży te go: wy -
ży wie nia, ubra nia, miesz ka nia, trans por tu do szko ły oraz stwo rze nie im
wa run ków do wła ści we go wy po czyn ku.

Dzie ci wy cho wy wa ne roz po zna ją w pro ce sie wy cho waw czym zna cze nie
i nie zbęd ność pra cy ro dzi ców. Po tra fią do ce nić ich wy si łek i oka zać im wdzięcz -
ność. Szcze gól ne zna cze nie dla wy cho wa nia ma włą cza nie się dzie ci w pro ces pra -
cy ca łej ro dzi ny. Śro do wi sko ro dzin ne w spo sób na tu ral ny wy ma ga nie ustan ne go
dzia ła nia, po rząd ko wa nia, po mo cy i spra wie dli we go po dzia łu obo wiąz ków. Po -
przez wy peł nia nie obo wiąz ków, sto sow nie do wie ku i zdol no ści, mło dy czło wiek
uczy się pra co wi to ści, a pra cę trak tu je ja ko sta łą war tość w swo im ży ciu.

1.3. Treść wy cho wa nia
Po cha rak te ry sty ce wy cho wa nia i przed sta wie niu pod mio tów wy cho waw -

czych: Bo ga, ro dzi ców, zor ga ni zo wa nej spo łecz no ści i pra cy, na le ży prze ana li zo -
wać sa mą isto tę pro ce su wy cho waw cze go. Czym on jest i na ja kiej za sa dzie się
opie ra? Co da je po szcze gól nym pod mio tom wy cho wu ją cym i co wy cho wy wa ny
tak na praw dę otrzy mu je? Pa pież Jan Pa weł II upa tru je sa mą treść wy cho wa nia
we wza jem nym ob da rza niu się czło wie czeń stwe m.39 To czło wie czeń stwo jest da -
rem. „Ro dzi ce ob da rza ją swym doj rza łym czło wie czeń stwem no wo na ro dzo ne go
czło wie ka, a ten z ko lei ob da rza ich ca łą no wo ścią i świe żo ścią czło wie czeń stwa,
któ re z so bą przy no si na świat”.40

Jest an tro po lo gicz na cią głość w pro ce sie wy cho waw czym, w pew nym sen sie
ana lo gicz na do ge ne zy ży cia. Bóg ob da rza czło wie ka ży ciem, czu wa nad nim ja -
ko Opatrz ność Bo ża41, w któ rej za war ta jest tro ska o do bro stwo rzo ne, o ży cie
prze ka za ne, i to ży cie wy jąt ko we: „na ob raz i po do bień stwo Bo że” (Rdz 1, 28).
Księ ga Ro dza ju pod po wia da, że lu dzie są osob nym dzie łem Bo ga -Stwór cy. Trzy -
krot nie pod kre ślo ne po do bień stwo do Bo ga – „Uczyń my czło wie ka na Nasz ob -
raz, po dob ne go nam. Niech pa nu je” (Rdz 1, 26) – to prze ka za nie su we ren no ści
pa no wa nia nad świa tem. Po śred nio moż na wy su nąć wnio sek, że czło wiek jest
isto tą nie tyl ko cie le sną, lecz dzię ki ob da rze niu go ro zu mem i wo lą – jest tak że
isto tą du cho wą. Ko ściół od no si to po do bień stwo do fak tu ob da rze nia czło wie ka,
od po cząt ku, ży ciem nad przy ro dzo nym. Czło wiek jest dziec kiem Bo żym, gdyż
jest do Nie go po dob ny, jest Je go ob ra zem.
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Wy peł nia nie za da nia29 wza jem ne go ob da ro wy wa nia się ro dzi ców i dzie ci,
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słusz nie po dej mo wa ne de cy zje, wresz cie przez ge sty i zna ki, uczyć swo je dzie ci
au ten tycz nej wol no ści, po czu cia spra wie dli wo ści oraz ser decz nej ak cep ta cji in -
nych. Ro dzi ce ma ją za za da nie uczyć swo je dzie ci dia lo gu, so li dar no ści i po sta -
wy służ by dla dru gie go czło wie ka. Pra ca ro dzi ców ma rów nież słu żyć roz wo jo wi
wia ry dzie ci i pro wa dzić je do wy bo ru wła ści we go po wo ła nia ży cio we go.

Peł ne i wła ści we wy cho wa nie, to rów nież prze ka za nie wie dzy, a tak że od -
po wie dzial nej ak cep ta cji trud nej rze czy wi sto ści. Dla te go, „w ra mach swo jej mi -
sji wy cho waw czej ro dzi ce po win ni na uczyć dzie ci, sło wem i świa dec twem, ja ki
jest praw dzi wy sens cier pie nia i śmier ci: zdo ła ją to uczy nić (…) je śli bę dą umie -
li oka zać ser decz ność, opie kuń czość oraz współ czu cie cho rym i oso bom star -
szym we wła snej ro dzi nie”.30

Na ro dzi cach chrze ści jań skich spo czy wa obo wią zek uka za nia dzie ciom
wszyst kich war to ści wy ni ka ją cych z ży cia chrze ści jań skie go i ko ściel ne go. Ma ją
oni za da nie po ka zać dzie ciom praw dzi wą wia rę i mi łość Je zu sa Chry stu sa, aby
umac niać w nich „da ry ła ski Bo żej”, a tak że dać świa dec two, że ich dziec ko jest
dziec kiem Bo ga, jest bra tem Chry stu sa i jest świą ty nią Du cha Świę te go.31

Wy cho wa nie w ro dzi nie mu si być za tem in te gral ne, peł ne, do sto so wa ne
do po zio mu i roz wo ju dziec ka, ale przede wszyst kim mu si być opar te na mi ło -
ści od po wie dzial nej.

1.2.3. Zor ga ni zo wa na spo łecz ność po ma ga ro dzi com w wy cho wa niu
Po ro dzi cach w pra wach wy cho waw czych na stę pu je ca ła zor ga ni zo wa na

spo łecz ność we dług „za sa dy po moc ni czo ści”.32 We dług tej za sa dy po stę pu je
Ko śció ł33 i pań stwo. Sa mi bo wiem ro dzi ce nie są w sta nie za pew nić swo im dzie -
ciom peł nej tre ści wy cho wa nia, tak róż no rod nej i roz wi nię tej we współ cze snym
świe cie. Ma my bo wiem do czy nie nia z bar dzo sze ro kim kształ ce niem szkol -
nym, roz cią gnię tym na wie le lat. Szkol nic two nie ustan nie się roz wi ja, po więk -
sza swój za kres, do sto so wu je się do zdo by czy wie dzy i na uki. Kształ ci co raz
więk szych spe cja li stów, uży wa no wo cze snych me tod po zna nia, za pa mię ty wa -
nia i prze twa rza nia da nych. 

Po nad to śro do wi sko szkol ne da je „sze ro ką dzie dzi nę uspo łecz nie nia”34 dla
wy cho wan ków. Do brze ro zu mia ne ro dzi ciel stwo i wła ści we wy cho wa nie za kła -
da ukształ to wa nie czło wie ka zgod nie z je go na tu rą, czy li czło wie ka spo łecz ne go.
Ten no wy czło wiek ma być czę ścią spo łecz no ści, w któ rej ży je. Dziec ko, na sto la -
tek, do ro sły to eta py nie ustan ne go roz wo ju, cią głe go kon tak tu z in ny mi, no wych
zna jo mo ści, no wych re la cji, któ re bu du ją tkan kę spo łecz ną. W pro ce sie35 uspo -
łecz nia nia czło wie ka ro dzi na ma pod sta wo wy i nie usta ją cy udział, ale on mu si
się po więk szać o in nych lu dzi, o in ne in sty tu cje, któ re prze ka zu ją i jed no cze śnie
we ry fi ku ją po wie rza ne war to ści. Wszyst kie in ne in sty tu cje, po za ro dzi ca mi,
uczest ni czą w pro ce sie wy cho waw czym w imie niu ro dzi ców, w opar ciu o ich
zgo dę, a w pew nej mie rze na wet na ich zle ce nie.36

We współ cze snym świe cie wiel kie zna cze nie wy cho waw cze ma ją wszel kie -
go ro dza ju środ ki spo łecz ne go prze ka zu: pra sa, ra dio, ki no, in ter net. Wszy scy,
któ rzy ich uży wa ją po no szą wiel ką od po wie dzial ność, po nie waż „win ny [one]
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słu żyć czło wie ko wi, a więc praw dzie i do bru – naj istot niej szym i nie zby wal nym
war to ściom ludz kim”.37 Bez tych war to ści nie moż na kształ to wać po zy tyw nej
kul tu ry ży cia. Za nie cha nie tych war to ści w środ kach ma so we go prze ka zu pro -
wa dzi wprost do de ge ne ra cji, two rze nia się sub kul tur, agre sji i utra ty po czu cia
bez pie czeń stwa.

1.2.4. Pra ca i pra co wi tość wa run ku ją pro ces wy cho wa nia
We dług Ja na Paw ła II w pro ce sie wy cho wa nia szcze gól ną ro lę od gry wa pra -

ca i pra co wi tość, któ re umoż li wia ją czło wie ko wi, aby „stał się czło wie kiem”38,
aby osią gnął „czło wie czeń stwo”. Pra ca jest źró dłem utrzy ma nia dla ro dzi ny, sta -
je się ona pod sta wą eg zy sten cji i roz wo ju. Ro dzi ce za pew nia ją swo im dzie ciom
wa run ki ma te rial ne go ży cia i moż li wość zdo by wa nia wie dzy po przez szkol nic -
two. Obo wiąz kiem ro dzi ców jest za pew nie nie swo im dzie ciom na le ży te go: wy -
ży wie nia, ubra nia, miesz ka nia, trans por tu do szko ły oraz stwo rze nie im
wa run ków do wła ści we go wy po czyn ku.

Dzie ci wy cho wy wa ne roz po zna ją w pro ce sie wy cho waw czym zna cze nie
i nie zbęd ność pra cy ro dzi ców. Po tra fią do ce nić ich wy si łek i oka zać im wdzięcz -
ność. Szcze gól ne zna cze nie dla wy cho wa nia ma włą cza nie się dzie ci w pro ces pra -
cy ca łej ro dzi ny. Śro do wi sko ro dzin ne w spo sób na tu ral ny wy ma ga nie ustan ne go
dzia ła nia, po rząd ko wa nia, po mo cy i spra wie dli we go po dzia łu obo wiąz ków. Po -
przez wy peł nia nie obo wiąz ków, sto sow nie do wie ku i zdol no ści, mło dy czło wiek
uczy się pra co wi to ści, a pra cę trak tu je ja ko sta łą war tość w swo im ży ciu.

1.3. Treść wy cho wa nia
Po cha rak te ry sty ce wy cho wa nia i przed sta wie niu pod mio tów wy cho waw -

czych: Bo ga, ro dzi ców, zor ga ni zo wa nej spo łecz no ści i pra cy, na le ży prze ana li zo -
wać sa mą isto tę pro ce su wy cho waw cze go. Czym on jest i na ja kiej za sa dzie się
opie ra? Co da je po szcze gól nym pod mio tom wy cho wu ją cym i co wy cho wy wa ny
tak na praw dę otrzy mu je? Pa pież Jan Pa weł II upa tru je sa mą treść wy cho wa nia
we wza jem nym ob da rza niu się czło wie czeń stwe m.39 To czło wie czeń stwo jest da -
rem. „Ro dzi ce ob da rza ją swym doj rza łym czło wie czeń stwem no wo na ro dzo ne go
czło wie ka, a ten z ko lei ob da rza ich ca łą no wo ścią i świe żo ścią czło wie czeń stwa,
któ re z so bą przy no si na świat”.40

Jest an tro po lo gicz na cią głość w pro ce sie wy cho waw czym, w pew nym sen sie
ana lo gicz na do ge ne zy ży cia. Bóg ob da rza czło wie ka ży ciem, czu wa nad nim ja -
ko Opatrz ność Bo ża41, w któ rej za war ta jest tro ska o do bro stwo rzo ne, o ży cie
prze ka za ne, i to ży cie wy jąt ko we: „na ob raz i po do bień stwo Bo że” (Rdz 1, 28).
Księ ga Ro dza ju pod po wia da, że lu dzie są osob nym dzie łem Bo ga -Stwór cy. Trzy -
krot nie pod kre ślo ne po do bień stwo do Bo ga – „Uczyń my czło wie ka na Nasz ob -
raz, po dob ne go nam. Niech pa nu je” (Rdz 1, 26) – to prze ka za nie su we ren no ści
pa no wa nia nad świa tem. Po śred nio moż na wy su nąć wnio sek, że czło wiek jest
isto tą nie tyl ko cie le sną, lecz dzię ki ob da rze niu go ro zu mem i wo lą – jest tak że
isto tą du cho wą. Ko ściół od no si to po do bień stwo do fak tu ob da rze nia czło wie ka,
od po cząt ku, ży ciem nad przy ro dzo nym. Czło wiek jest dziec kiem Bo żym, gdyż
jest do Nie go po dob ny, jest Je go ob ra zem.
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Czło wie czeń stwo ja ko ta kie, za wie ra po do bień stwo Bo że, i to po do bień stwo
jest prze ka zy wa ne, trans po no wa ne przez ro dzi ców dzie ciom. Dzie ci z ko lei są
ob ra zem Bo ga i ro dzi ców, od zwier cie dla ją po do bień stwo do Bo ga i ro dzi ców. Czło -
wie czeń stwo wza jem nie prze ka zy wa ne i od bie ra ne przez ro dzi ców i dzie ci, trwa,
roz wi ja się, sta no wi o god no ści czło wie ka. Jest w re la cji z Bo giem na za sa dzie
zro dze nia – dzie cięc twa. To czło wie czeń stwo spra wia, że mo że roz wi jać się mi łość
po mię dzy Bo giem i czło wie kiem. To czło wie czeń stwo po zwa la, aby czło wiek ko -
chał dru gie go czło wie ka. To czło wie czeń stwo – po do bień stwo do Bo ga – na ka zu -
je mi łość po mię dzy ro dzi ca mi i dzieć mi.

Moż na za tem po wie dzieć, że wy cho wa nie jest prze ka zy wa niem i kształ to -
wa niem czło wie czeń stwa, jest da rem i mi ło ścią42, jest od wiecz ną kon ty nu acją na -
ka za ną przez Bo ga.

1.4. Per so nal ny cha rak ter wy cho wa nia
Czło wie czeń stwo za wie ra ją ce w so bie po do bień stwo do Bo ga i czło wie ka, któ -

re jest jed no cze śnie da rem, ma cha rak ter per so nal ny, a w pro ce sie wy cho waw czym
nie ustan nie po więk sza się, nie ja ko do da je, po przez do świad cze nie jed ne go po ko -
le nia, któ re jest prze ka zy wa ne in ne mu po ko le niu. Szcze gól nie wi dać tę prze ka -
zy wa ną war tość w dzie dzi nie szkol nic twa i w dy dak ty ce. Pro gra my i me to dy
wy cho waw cze sta ją się co raz bar dziej sku tecz ne, opar te na an tro po lo gii czło wie ka
i na do świad cze niu. W pro ces wy cho wa nia włą cza ne są róż ne dzie dzi ny wie dzy.
Moż na też ob ser wo wać od cho dze nie od chy bio nych eks pe ry men tów, szcze gól nie
tych, któ re by ły zwią za ne z ide olo gia mi bądź sys te ma mi po li tycz ny mi. 43

W wy cho wa niu co raz bar dziej cho dzi o to, „(...) aże by czło wiek sta wał się
co raz bar dziej czło wie kiem – o to, aże by bar dziej «był», a nie tyl ko wię cej
«miał»”44 – na uczał Jan Pa weł II. By cie czło wie kiem, trwa nie i prze ka zy wa nie
czło wie czeń stwa po le ga na nie ustan nym roz wo ju du cho wym na kie ro wa nym
w szcze gól ny spo sób na dru gie go czło wie ka. Czło wie czeń stwo roz wi ja się za -
tem w nie ustan nym dia lo gu, w po ro zu mie niu i wza jem nej służ bie – «być» nie
tyl ko «z dru gim», ale tak że i «dla dru gich»”.45

Ta kie na ucza nie Ja na Paw ła II o czło wie czeń stwie da je pod sta wę do stwier -
dze nia, że „wy cho wa nie po sia da pod sta wo we zna cze nie dla kształ to wa nia sto -
sun ków mię dzy ludz kich i spo łecz nych”.46

Usy tu owa nie wy cho wa nia w ka te go rii re la cji mię dzy ludz kich, a przez to
nada nie mu cha rak te ru per so nal ne go, otwie ra sze ro ką per spek ty wę dzia ła nia
twór cze go. „Wy cho wa nie to twór czość o przed mio cie naj bar dziej oso bo wym”47

– twier dził ks. Ka rol Woj ty ła. W wy cho wa niu nie cho dzi o ja ką kol wiek tre su rę,
ale o „two rze nie” czło wie ka przez czło wie ka. W ta kich twór czych re la cjach po -
win ny ujaw niać się i dzia łać wszel kie go ro dza ju ta len ty wy cho waw cze, za wsze
kie ru ją ce się mi ło ścią do wy cho wy wa ne go. Wy cho wy wa nie moż na po rów nać
do mo de lo wa nia, two rze nia ar cy dzie ła, któ re go two rzy wem jest naj bar dziej de -
li kat na, a jed no cze śnie naj cen niej sza ma te ria – czło wiek. Tej ma te rii, nie tyl ko nie
wol no zmar no wać, ale z ta len tem trze ba jej nadać naj pięk niej szy kształt i for mę,
po nie waż dzie ło jest uni kal ne, nie po wta rzal ne, je dy ne w swo im ro dza ju, no si
bo wiem swo je wła sne IMIĘ. Jest to czło wiek; dzie ło Bo że i ludz kie.
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2. Wy cho wa nie do war to ści

W pro ce sie wy cho waw czym, pod ję tym świa do mie i przy ję tym do bro wol -
nie 48, za wsze wy stę pu ją okre ślo ne ce le. Dą ży się do osią gnię cia po stu lo wa nych
wy ni ków, dą ży się do okre ślo ne go ide ału wy cho waw cze go, któ rym jest „do brze
wy cho wa ny czło wiek”. Treść wy cho wa nia za my ka się w sfe rze ży cia psy chicz -
ne go i du cho we go czło wie ka, dla te go przy for mu ło wa niu ce lów wy cho wy wa nia
ko niecz ne jest po słu gi wa nie się po ję cia mi abs trak cyj ny mi. Te po ję cia nie za wsze
są moż li we do zwe ry fi ko wa nia w prak ty ce, w do świad cze niu wy cho waw cy, wy -
cho wan ka oraz ob ser wa to ra. We ry fi ka cja mo że na stę po wać w du żym od stę pie
cza su. Czło wiek wy cho wa ny mo że no sić w so bie wpo jo ne i za ak cep to wa ne ide -
ały, ale z róż nych po wo dów na co dzień ich nie ujaw nia. Du że zna cze nie mo gą
mieć ze wnętrz ne oko licz no ści, wszel kie go ro dza ju przy mus. Czę sto do cho dzi
do ujaw nie nia się ide ałów do pie ro w eks tre mal nych wa run kach, np. mi łość do oj -
czy zny ujaw nia się w ca łej peł ni, w cza sie woj ny obron nej da ne go kra ju.

Ce le wy cho wa nia nie ustan nie są przed mio tem ostrych kon tro wer sji o cha -
rak te rze ide olo gicz nym i po li tycz nym. Star sze po ko le nie ro dzi ców, czy dziad -
ków, wy ka zu je ten den cje do prze ka zy wa nia tre ści wy cho waw czych w spo sób
uzna ny tyl ko przez sie bie, nie uwzględ nia jąc roz wo ju psy chicz ne go i so cjo lo -
gicz ne go, ja ki na stę pu je w po stę pie cza so wym.

W ce lach wy cho waw czych za wsze są za war te ja kieś okre ślo ne za ło że nia
świa to po glą do we, ide owo -mo ral ne i spo łecz no -po li tycz ne. Każ da re li gia wy cho -
wu je swo ich wy znaw ców na pod sta wie wła snej tra dy cji i wła snych tre ści. Nie
za wsze wy znaw cy da ne go świa to po glą du re pre zen tu ją po sta wy to le ran cji i plu -
ra li zmu wy zna nio we go.

Z ko lei za ło że nia ide owo -mo ral ne za kła da ją osią gnię cie wpły wów w wy cho -
wa niu da nej gru py lu dzi i roz wój okre ślo nej ide olo gii, któ ra ma słu żyć umoc nie -
niu i zdo by ciu wła dzy jed ne go czło wie ka nad dru gim. Ide olo gia nie kie ru je się
praw dą, czy do brem po wszech nym, ale dą ży do stwo rze nia ta kie go ko dek su
mo ral ne go, któ ry ubez wła sno wol nia jed nost kę i ka że jej słu żyć z bez gra nicz nym
za ufa niem. Tak po wsta ją wszel kie go ro dza ju sub kul tu ry, nie kie dy prze ciw ne zor -
ga ni zo wa nym spo łecz no ściom, sprzecz ne z pod sta wo wy mi pra wa mi mo ral ny -
mi, agre syw ne w swo im dzia ła niu, nie kie dy sa mo nisz czą ce się.

Ce le spo łecz no -po li tycz ne nie ustan nie się zmie nia ją i w każ dym sys te mie po -
li tycz nym są in ne. Par tie i ugru po wa nia spo łecz ne wal czą o zdo by cie wła dzy,
któ ra po zwa la rzą dzić, ste ro wać pod sta wa mi go spo dar czy mi, wpły wać na bo -
ga ce nie się okre ślo nej gru py spo łecz nej, or ga ni zo wać ta kie struk tu ry ży cia spo -
łecz ne go i po li tycz ne go, aby zdo by tą wła dzę za wszel ką ce nę utrzy mać.

2.1. Na ucza nie Ja na Paw ła II o wy cho wa niu do war to ści
Jan Pa weł II w na ucza niu o wy cho wa niu opie ra się na su mie niu ludz kim, któ -

re za wsze przy po mi na czło wie ko wi, że ist nie ją praw dy i war to ści mo ral ne naj wyż -
szej ran gi.49 Te war to ści są nie ja ko zde po no wa ne w na tu rze czło wie ka, w je go
„czło wie czeń stwie”. Dzię ki te mu su mie nie pod po wia da, co jest naj waż niej sze, naj -
god niej sze i naj war to ściow sze. Wyż szość i do mi na cja sfe ry du cho wej w czło wie ku
spra wia, że jest on w sta nie po świę cić na wet swo je ży cie dla wyż szych war to ści.
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Czło wie czeń stwo ja ko ta kie, za wie ra po do bień stwo Bo że, i to po do bień stwo
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Nor my mo ral ne nie zmien ne i uni wer sal ne, moż li we do roz po zna nia przez
su mie nie czło wie ka, w ni czym nie ogra ni cza ją wol no ści. Wręcz prze ciw nie, nor -
my te sta no wią o je go god no ści. Wte dy, kie dy czło wiek je zna, prze strze ga ich,
i bro ni, wte dy sta je w ca łej praw dzie i wy ra ża przez tę praw dę swo ją wol no ść.50

Wię cej, moż na po wie dzieć, że nor my uni wer sal ne wpły wa ją na oso bo wość i są
dro gą do wol no ści, a na wet wa run kiem ist nie nia wol no ści. Bez tych norm mo ral -
nych czło wiek nie mo że być wol nym i za cho wy wać się w spo sób wol ny. Bez
norm, ja ko że w ży ciu mo ral nym nie ma pu stych prze strze ni, na stę pu je wy peł -
nie nie su mie nia ludz kie go przez wszel kie go ro dza ju za mie sza nie mo ral ne, brak
hie rar chii war to ści, brak ide owo ści, co pro wa dzi do utrwa le nia się su mie nia błęd -
ne go (bar dziej lub mniej za wi nio ne go).

Jan Pa weł II uwa ża, że „(...) trze ba pil nie od kryć na no wo ist nie nie war to ści
ludz kich i mo ral nych, na le żą cych do sa mej isto ty i na tu ry czło wie ka, któ re wy -
ni ka ją z praw dy o czło wie ku oraz wy ra ża ją i chro nią god ność oso by: war to ści
za tem, któ rych żad na jed nost ka, żad na więk szość ani żad ne pań stwo nie mo gą
two rzyć, zmie niać ani nisz czyć, ale któ re win ny uznać, sza no wać i umac niać”.51

Ist nie ją ce war to ści ludz kie i mo ral ne ma ją cha rak ter uni wer sal ny, po win ny
być przy ję te i sto so wa ne w każ dej spo łecz no ści, któ ra pra gnie usta wicz ne go swo -
je go roz wo ju. W wol nych spo łe czeń stwach mu szą ist nieć war to ści, któ re za bez -
pie cza ją naj wyż sze do bro ca łe go czło wie ka, a wszel kie prze mia ny eko no micz ne
po win ny słu żyć kształ to wa niu świa ta bar dziej ludz kie go i spra wie dli we go.52

Spra wie dli wy i ludz ki świat, to śro do wi sko ży cia ludz kie go naj bar dziej
upra gnio ne, po szu ki wa ne i nie ustan nie sta wia ne ja ko wzór i ide ał. Czło wiek in -
dy wi du al ny i spo łecz ny in stynk tow nie do nie go dą ży, ma je nie ja ko za ko do wa -
ne w swo im su mie niu. Świat, ludz ki i spra wie dli wy, jest za pla no wa ny przez
naj wyż sze do bro, ja kim jest Bóg, Stwór ca. W ta kim pla nie wszy scy peł nią okre -
ślo ne ro le, funk cje, obo wiąz ki, za da nia53, w ta kim pla nie ma ją miej sce wszel kie
pra wi dło we re la cje mię dzy ludz kie.

2.2. Nie bez pie czeń stwo utra ty war to ści
Co dzie je się w wy ni ku utra ty war to ści przez czło wie ka in dy wi du al ne go

i spo łecz ne go? 
Jan Pa weł II ostrze ga przed ta ką per spek ty wą: „Ma jąc przed oczy ma ob raz

po ko le nia, do któ re go na le ży my (…) mu si nie po ko ić upa dek wie lu pod sta wo -
wych war to ści, któ re sta no wią nie wąt pli we do bro nie tyl ko chrze ści jań skiej, ale
po pro stu ludz kiej mo ral no ści”.54 Brak war to ści to brak „kul tu ry mo ral nej”.55

Do tej kul tu ry w pierw szym rzę dzie na le ży po sza no wa nie dla ży cia ludz kie go
od chwi li po czę cia i po sza no wa nie dla sta ło ści ro dzi ny.

Ży cie i ro dzi na są war to ścia mi ogól no ludz ki mi, on to lo gicz nie zwią za ny mi
z czło wie kiem, bez któ rych on nie mo że ist nieć. Wszel kie kie run ki wy cho waw cze,
któ re nie uwzględ nia ją tej praw dy wpa da ją, wcze śniej czy póź niej, w „pe sy mizm
mo ral ny”.56 Za pe sy mi zmem mo ral nym po stę pu je kry zys praw dy, któ ry pro wa -
dzi do kłam stwa i bra ku od po wie dzial no ści za sło wo. Kłam stwo i brak od po wie -
dzial no ści to usta wicz ny cha os w ży ciu in dy wi du al nym i spo łecz nym, któ ry
pro wa dzi bez względ nie do zgu by po przez za ła ma nie się struk tur or ga ni zu ją cych
na ród i pań stwo. W ta kich wa run kach trud no my śleć o po zy tyw nej po li ty ce mię -
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dzy na ro do wej i nie moż li we jest utrzy ma nie po ko jo we go współ ist nie nia. Okła -
mu ją cy się lu dzie i okła mu ją ce się pań stwa nie mo gą się po ro zu mieć, wza jem nie
się oskar ża ją i oszu ku ją, nie za cho wu ją umów, po ro zu mień i trak ta tów, a w koń -
cu wstę pu ją na dro gę kon flik tu zbroj ne go.

Za prze cze nie war to ści, ja ką jest ży cie i ro dzi na, czę sto pro wa dzi do uty li tar ne -
go sto sun ku do czło wie ka57, któ ry sta je się przed mio tem. Ma on być eko no micz nie
uży ty, wy ko rzy sta ny, włą czo ny w pro ces pro duk cji al bo w pro ces bun tu spo łecz no -
-po li tycz ne go, a na stęp nie na le ży się go po zbyć, wte dy, kie dy już jest bez u ży tecz -
ny (eu ta na zja). Uty li tar ne trak to wa nie czło wie ka pro wa dzi wprost do wie lu
nad użyć, skrzy wień mo ral nych, łącz nie z wy ko rzy sta niem sek su al nym. W po go ni
za „zy skiem” osią ga nym na czło wie ku, wy stę pu je po sta wa agre sji, ogra ni cze nie
wol nej wo li, przy mus i znę ca nie się psy chicz ne nad słab szym eko no micz nie.

Uty li tar ne trak to wa nie czło wie ka pro wa dzi do utra ty „praw dzi we go do -
bra wspól ne go58”. Spo łe czeń stwo bez ta kie go do bra nie mo że ist nieć, po nie waż
nie ma ra cji wyż szych. Nie ma po świę ce nia ani od da nia. Każ da czyn ność, na -
wet pu blicz na, mu si być so wi cie opła co na, a wie le po trzeb nych wspól nych
dóbr, zo sta je za nie cha nych. W ta kiej spo łecz no ści nie ma po czu cia bez pie czeń -
stwa, nikt nie chce na ra żać swo je go ży cia, nie chce bro nić słab szych, cho rych,
ma ło let nich ani im po ma gać.

Na stęp nym nie bez pie czeń stwem jest „de chry stia ni za cja”, utra ta war to ści nie -
sio nych przez chrze ści jań stwo, któ re ży cie i ro dzi nę sta wia na na czel nym miej scu
(„Ja przy sze dłem po to, aby [owce] mia ły ży cie, i mia ły je w ob fi to ści” J 10,10), a mi -
łość jest na czel ną za sa dą chrze ści jań stwa. Chrze ści jań stwo kie ru je czło wie ka do Bo -
ga, do świę to ści, do do sko na ło ści, a „czło wiek i spo łe czeń stwo, dla któ re go nic już
nie jest «świę te» – wbrew wszel kim po zo rom – ule ga mo ral nej de ka den cji”.59

W wy cho wa niu, ja ko pro ce sie rze czy wi ście re ali zo wa nym, na le ży uka zy wać
nie tyl ko war to ści, ale tak że trze ba zwra cać uwa gę na za gro że nia, ja kie po wsta -
ją przy ich za nie cha niu. W pro ce sie wy cho waw czym wy stę pu je tak że ele ment
do świad cze nia oso bi ste go i za ra zem hi sto rycz ne go. Hi sto ria ży cia każ de go czło -
wie ka jest szko łą, z któ rej na le ży czer pać do świad cze nie i prze ka zy wać je wy -
cho wan kom. Hi sto ria na ro du jest szko łą, któ ra uczy jak na le ży po stę po wać
i na ja kich war to ściach się opie rać, aby za cho wać na ród, czy niąc go spra wie dli -
wym i pro spe ru ją cym.

Na ucza nie Ja na Paw ła II w kwe stii wy cho wa nia, prze ja wia się ja ko wiel ka
tro ska o czło wie ka, któ ry ży jąc w da nym spo łe czeń stwie ma speł nić okre ślo ne za -
da nia. Ma się on sam speł nić ja ko czło wiek, dziec ko Bo że. Do te go speł nie nia jest
nie zbęd ne zro zu mie nie i prak ty ko wa nie war to ści ogól no ludz kich i za ra zem
chrze ści jań skich. War to ści ludz kie go ży cia są jed no cze śnie war to ścia mi pro wa -
dzą cy mi do uszla chet nie nia czło wie ka, do nada nia mu wła ści we go kie run ku,
aby wy peł nił swo je po wo ła nie w ży ciu in dy wi du al nym i spo łecz nym.

Wy cho wa nie jest wiel kim za da niem, jest to za da nie dla Bo ga i po wo ła nie
dla ro dzi ców, spo łecz no ści szkol nej, Ko ścio ła, na ro du. Wszyst kie te pod mio ty
ma ją swo je za kre sy dzia ła nia, a wza jem nie mu szą się uzu peł niać, współ pra co -
wać ze so bą ma jąc na ce lu je dy nie do bro wy cho wy wa ne go. Od wy cho wa nia
za le ży ży cie in dy wi du al ne i zbio ro we. Od wy cho wa nia za le ży przy szłość ludz -
ko ści i przy szłość Ko ścio ła.
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Nor my mo ral ne nie zmien ne i uni wer sal ne, moż li we do roz po zna nia przez
su mie nie czło wie ka, w ni czym nie ogra ni cza ją wol no ści. Wręcz prze ciw nie, nor -
my te sta no wią o je go god no ści. Wte dy, kie dy czło wiek je zna, prze strze ga ich,
i bro ni, wte dy sta je w ca łej praw dzie i wy ra ża przez tę praw dę swo ją wol no ść.50

Wię cej, moż na po wie dzieć, że nor my uni wer sal ne wpły wa ją na oso bo wość i są
dro gą do wol no ści, a na wet wa run kiem ist nie nia wol no ści. Bez tych norm mo ral -
nych czło wiek nie mo że być wol nym i za cho wy wać się w spo sób wol ny. Bez
norm, ja ko że w ży ciu mo ral nym nie ma pu stych prze strze ni, na stę pu je wy peł -
nie nie su mie nia ludz kie go przez wszel kie go ro dza ju za mie sza nie mo ral ne, brak
hie rar chii war to ści, brak ide owo ści, co pro wa dzi do utrwa le nia się su mie nia błęd -
ne go (bar dziej lub mniej za wi nio ne go).

Jan Pa weł II uwa ża, że „(...) trze ba pil nie od kryć na no wo ist nie nie war to ści
ludz kich i mo ral nych, na le żą cych do sa mej isto ty i na tu ry czło wie ka, któ re wy -
ni ka ją z praw dy o czło wie ku oraz wy ra ża ją i chro nią god ność oso by: war to ści
za tem, któ rych żad na jed nost ka, żad na więk szość ani żad ne pań stwo nie mo gą
two rzyć, zmie niać ani nisz czyć, ale któ re win ny uznać, sza no wać i umac niać”.51

Ist nie ją ce war to ści ludz kie i mo ral ne ma ją cha rak ter uni wer sal ny, po win ny
być przy ję te i sto so wa ne w każ dej spo łecz no ści, któ ra pra gnie usta wicz ne go swo -
je go roz wo ju. W wol nych spo łe czeń stwach mu szą ist nieć war to ści, któ re za bez -
pie cza ją naj wyż sze do bro ca łe go czło wie ka, a wszel kie prze mia ny eko no micz ne
po win ny słu żyć kształ to wa niu świa ta bar dziej ludz kie go i spra wie dli we go.52

Spra wie dli wy i ludz ki świat, to śro do wi sko ży cia ludz kie go naj bar dziej
upra gnio ne, po szu ki wa ne i nie ustan nie sta wia ne ja ko wzór i ide ał. Czło wiek in -
dy wi du al ny i spo łecz ny in stynk tow nie do nie go dą ży, ma je nie ja ko za ko do wa -
ne w swo im su mie niu. Świat, ludz ki i spra wie dli wy, jest za pla no wa ny przez
naj wyż sze do bro, ja kim jest Bóg, Stwór ca. W ta kim pla nie wszy scy peł nią okre -
ślo ne ro le, funk cje, obo wiąz ki, za da nia53, w ta kim pla nie ma ją miej sce wszel kie
pra wi dło we re la cje mię dzy ludz kie.

2.2. Nie bez pie czeń stwo utra ty war to ści
Co dzie je się w wy ni ku utra ty war to ści przez czło wie ka in dy wi du al ne go

i spo łecz ne go? 
Jan Pa weł II ostrze ga przed ta ką per spek ty wą: „Ma jąc przed oczy ma ob raz

po ko le nia, do któ re go na le ży my (…) mu si nie po ko ić upa dek wie lu pod sta wo -
wych war to ści, któ re sta no wią nie wąt pli we do bro nie tyl ko chrze ści jań skiej, ale
po pro stu ludz kiej mo ral no ści”.54 Brak war to ści to brak „kul tu ry mo ral nej”.55

Do tej kul tu ry w pierw szym rzę dzie na le ży po sza no wa nie dla ży cia ludz kie go
od chwi li po czę cia i po sza no wa nie dla sta ło ści ro dzi ny.

Ży cie i ro dzi na są war to ścia mi ogól no ludz ki mi, on to lo gicz nie zwią za ny mi
z czło wie kiem, bez któ rych on nie mo że ist nieć. Wszel kie kie run ki wy cho waw cze,
któ re nie uwzględ nia ją tej praw dy wpa da ją, wcze śniej czy póź niej, w „pe sy mizm
mo ral ny”.56 Za pe sy mi zmem mo ral nym po stę pu je kry zys praw dy, któ ry pro wa -
dzi do kłam stwa i bra ku od po wie dzial no ści za sło wo. Kłam stwo i brak od po wie -
dzial no ści to usta wicz ny cha os w ży ciu in dy wi du al nym i spo łecz nym, któ ry
pro wa dzi bez względ nie do zgu by po przez za ła ma nie się struk tur or ga ni zu ją cych
na ród i pań stwo. W ta kich wa run kach trud no my śleć o po zy tyw nej po li ty ce mię -
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dzy na ro do wej i nie moż li we jest utrzy ma nie po ko jo we go współ ist nie nia. Okła -
mu ją cy się lu dzie i okła mu ją ce się pań stwa nie mo gą się po ro zu mieć, wza jem nie
się oskar ża ją i oszu ku ją, nie za cho wu ją umów, po ro zu mień i trak ta tów, a w koń -
cu wstę pu ją na dro gę kon flik tu zbroj ne go.

Za prze cze nie war to ści, ja ką jest ży cie i ro dzi na, czę sto pro wa dzi do uty li tar ne -
go sto sun ku do czło wie ka57, któ ry sta je się przed mio tem. Ma on być eko no micz nie
uży ty, wy ko rzy sta ny, włą czo ny w pro ces pro duk cji al bo w pro ces bun tu spo łecz no -
-po li tycz ne go, a na stęp nie na le ży się go po zbyć, wte dy, kie dy już jest bez u ży tecz -
ny (eu ta na zja). Uty li tar ne trak to wa nie czło wie ka pro wa dzi wprost do wie lu
nad użyć, skrzy wień mo ral nych, łącz nie z wy ko rzy sta niem sek su al nym. W po go ni
za „zy skiem” osią ga nym na czło wie ku, wy stę pu je po sta wa agre sji, ogra ni cze nie
wol nej wo li, przy mus i znę ca nie się psy chicz ne nad słab szym eko no micz nie.

Uty li tar ne trak to wa nie czło wie ka pro wa dzi do utra ty „praw dzi we go do -
bra wspól ne go58”. Spo łe czeń stwo bez ta kie go do bra nie mo że ist nieć, po nie waż
nie ma ra cji wyż szych. Nie ma po świę ce nia ani od da nia. Każ da czyn ność, na -
wet pu blicz na, mu si być so wi cie opła co na, a wie le po trzeb nych wspól nych
dóbr, zo sta je za nie cha nych. W ta kiej spo łecz no ści nie ma po czu cia bez pie czeń -
stwa, nikt nie chce na ra żać swo je go ży cia, nie chce bro nić słab szych, cho rych,
ma ło let nich ani im po ma gać.

Na stęp nym nie bez pie czeń stwem jest „de chry stia ni za cja”, utra ta war to ści nie -
sio nych przez chrze ści jań stwo, któ re ży cie i ro dzi nę sta wia na na czel nym miej scu
(„Ja przy sze dłem po to, aby [owce] mia ły ży cie, i mia ły je w ob fi to ści” J 10,10), a mi -
łość jest na czel ną za sa dą chrze ści jań stwa. Chrze ści jań stwo kie ru je czło wie ka do Bo -
ga, do świę to ści, do do sko na ło ści, a „czło wiek i spo łe czeń stwo, dla któ re go nic już
nie jest «świę te» – wbrew wszel kim po zo rom – ule ga mo ral nej de ka den cji”.59

W wy cho wa niu, ja ko pro ce sie rze czy wi ście re ali zo wa nym, na le ży uka zy wać
nie tyl ko war to ści, ale tak że trze ba zwra cać uwa gę na za gro że nia, ja kie po wsta -
ją przy ich za nie cha niu. W pro ce sie wy cho waw czym wy stę pu je tak że ele ment
do świad cze nia oso bi ste go i za ra zem hi sto rycz ne go. Hi sto ria ży cia każ de go czło -
wie ka jest szko łą, z któ rej na le ży czer pać do świad cze nie i prze ka zy wać je wy -
cho wan kom. Hi sto ria na ro du jest szko łą, któ ra uczy jak na le ży po stę po wać
i na ja kich war to ściach się opie rać, aby za cho wać na ród, czy niąc go spra wie dli -
wym i pro spe ru ją cym.

Na ucza nie Ja na Paw ła II w kwe stii wy cho wa nia, prze ja wia się ja ko wiel ka
tro ska o czło wie ka, któ ry ży jąc w da nym spo łe czeń stwie ma speł nić okre ślo ne za -
da nia. Ma się on sam speł nić ja ko czło wiek, dziec ko Bo że. Do te go speł nie nia jest
nie zbęd ne zro zu mie nie i prak ty ko wa nie war to ści ogól no ludz kich i za ra zem
chrze ści jań skich. War to ści ludz kie go ży cia są jed no cze śnie war to ścia mi pro wa -
dzą cy mi do uszla chet nie nia czło wie ka, do nada nia mu wła ści we go kie run ku,
aby wy peł nił swo je po wo ła nie w ży ciu in dy wi du al nym i spo łecz nym.

Wy cho wa nie jest wiel kim za da niem, jest to za da nie dla Bo ga i po wo ła nie
dla ro dzi ców, spo łecz no ści szkol nej, Ko ścio ła, na ro du. Wszyst kie te pod mio ty
ma ją swo je za kre sy dzia ła nia, a wza jem nie mu szą się uzu peł niać, współ pra co -
wać ze so bą ma jąc na ce lu je dy nie do bro wy cho wy wa ne go. Od wy cho wa nia
za le ży ży cie in dy wi du al ne i zbio ro we. Od wy cho wa nia za le ży przy szłość ludz -
ko ści i przy szłość Ko ścio ła.
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Przypisy
1 „Jed nym z naj po waż niej szych aspek tów obec nej sy tu acji hi sto rycz nej jest upa dek sza cun ku dla

istot nych war to ści rzą dzą cych ludz kim ży ciem. Jak po wie dzia łem w swo jej pierw szej en cy kli -
ce, sy tu acja czło wie ka wy da je się da le ka od obiek tyw nych wy ma gań po rząd ku mo ral ne go, spra -
wie dli wo ści i mi ło ści”. Jan Pa weł II, Pry mat war to ści du cho wych w wy cho wa niu mło dych
ro ku 2000, 18.03.1982, w: Jan Pa weł II, Na ucza nie Pa pie skie, V, 1, 1982, Po znań 1993, s. 388.

2 „Czło wiek bę dąc czło wie kiem od pierw szej chwi li swe go po czę cia w ło nie mat ki, stop nio wo uczy
się być czło wie kiem – i ta pod sta wo wa wie dza utoż sa mia się wła śnie z wy cho wa niem. Czło wiek
jest przy szło ścią swej ro dzi ny i ca łej ludz ko ści – jed nak że przy szłość czło wie ka zwią za na jest nie -
ro ze rwal nie z wy cho wa niem”. Jan Pa weł II, Ho mi lia pod czas Mszy św. dla ro dzin, 15.05.1982, Dwie
wiel kie praw dy o ro dzi nie, w: Jan Pa weł II, Na ucza nie pa pie skie V, 1, 1982, Po znań 1993, s. 742.

3 „Or ga ni za cji ży cia ludz kie go we dle wie lo ra kich moż li wo ści pra cy po wi nien od po wia dać wła ści wy
sys tem wy kształ ce nia i wy cho wa nia, któ ry przede wszyst kim ma na ce lu roz wój doj rza łe go czło wie -
czeń stwa, ale tak że od po wied nie przy go to wa nie do za ję cia z po żyt kiem wła ści we go miej sca przy wiel -
kim i spo łecz nie zróż ni co wa nym warsz ta cie pra cy”. Jan Pa weł II, Encyklika La bo rem exer cens 18.

4 „(...) moż na zro zu mieć, na czym po le ga «cy wi li za cja mi ło ści» oraz dla cze go ro dzi na jest z tą cy wi li za -
cją or ga nicz nie zwią za na. Je śli ro dzi na po zo sta je pierw szą «dro gą Ko ścio ła», trze ba do dać, że dro gą
Ko ścio ła ży ją ce go w świe cie jest też cy wi li za cja mi ło ści, i Ko ściół na tę dro gę wzy wa sa me ro dzi ny oraz
wszyst kie in ne spo łecz no ści na ro do we i mię dzy na ro do we (...)” Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 13.

5 „Szko ła ka to lic ka, ma ją ca do bro dziej stwo świa tła wia ry, znaj du je się w uprzy wi le jo wa nej po zy cji,
by umoż li wić swo im uczniom wy kształ ce nie w istot nych war to ściach dla za cho wa nia świa ta wol -
ne go od gróźb, któ re dzi siaj nad nim wi szą. W ten spo sób, mło dzież na uczy się od rzu cać fał szy we
war to ści chy lą ce go się ku upad ko wi spo łe czeń stwa i od kry wać praw dzi we war to ści, na któ rych
mo że być zbu do wa na cy wi li za cja mi ło ści”. Jan Pa weł II, Pry mat war to ści du cho wych…, dz. cyt., s. 388.

6 „Spo łe czeń stwo ta kie – cho ciaż by nie osią gnę ło jesz cze doj rza łej for my na ro du – jest nie tyl ko wiel kim,
cho ciaż po śred nim „wy cho waw cą” każ de go czło wie ka (każ dy wszak wy cho wu je się w ro dzi nie na tych
tre ściach i war to ściach, ja kie skła da ją się na ca łość kul tu ry da ne go na ro du); jest ono tak że wiel kim hi sto -
rycz nym i spo łecz nym wcie le niem pra cy ca łych po ko leń”. Jan Pa weł II, Encyklika La bo rem exer cens 10.

7 „So bór Wa ty kań ski II tak pre cy zu je treść wy cho wa nia chrze ści jań skie go: «zdą ża ono nie tyl ko
do peł ne go roz wo ju oso by ludz kiej [...] lecz ma na wzglę dzie przede wszyst kim to, aby ochrzcze -
ni, wpro wa dza ni stop nio wo w ta jem ni cę zba wie nia, sta wa li się z każ dym dniem co raz bar dziej
świa do mi otrzy ma ne go da ru wia ry. Nie chaj uczą się chwa lić Bo ga Oj ca w du chu i w praw dzie
(zob. J 4,23), zwłasz cza w kul cie li tur gicz nym; nie chaj za pra wia ją się w pro wa dze niu wła sne go ży -
cia we dle no we go czło wie ka w spra wie dli wo ści i świę to ści praw dy (Ef 4,22-24); w ten spo sób niech
sta ją się ludź mi do sko na ły mi na mia rę wie ku peł no ści Chry stu so wej (zob. Ef 4,13) i przy czy nia ją
się do wzro stu Cia ła Mi stycz ne go. Po nad to świa do mi swe go po wo ła nia niech się przy zwy cza ja ją
da wać świa dec two na dziei, któ ra w nich jest (zob. 1 P 3, 15), ja ko też po ma gać w chrze ści jań skim
kształ to wa niu świa ta»”. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 39.

8 „Męż czy zna, uka zu jąc i prze ży wa jąc na zie mi oj co stwo sa me go Bo ga (zob. Ef 3,15), po wo ła ny jest
do za pew nie nia rów ne go roz wo ju wszyst kim człon kom ro dzi ny. Speł ni to za da nie przez wiel ko dusz -
ną od po wie dzial ność za ży cie po czę te pod ser cem mat ki, przez tro skli we peł nie nie obo wiąz ku wy cho -
wa nia, dzie lo ne go ze współ mał żon ką, przez pra cę, któ ra nie roz bi ja ro dzi ny, ale utwier dza ją w spój ni
i sta ło ści, przez da wa nie świa dec twa doj rza łe go ży cia chrze ści jań skie go, któ re sku tecz nie wpro wa dza
dzie ci w ży we do świad cze nie Chry stu sa i Ko ścio ła”. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 25.

9 Por. Jan Pa weł II, Pry mat war to ści du cho wych…, dz. cyt., s. 388.
10 „I dla te go też trze ba grun tow nie śle dzić wszyst kie pro ce sy roz wo ju współ cze sne go, trze ba nie ja ko prze -

świe tlać po szcze gól ne je go eta py pod tym wła śnie ką tem wi dze nia. Cho dzi o roz wój osób, a nie tyl ko
o mno że nie rze czy, któ ry mi oso by mo gą się po słu gi wać”. Jan Pa weł II, Encyklika Re demp tor ho mi nis 16.

11 „Trze ba też, aby tym dzia ła niom po li tycz nym to wa rzy szy ły pro gra my wy cho waw cze, ma ją ce przy go to wy -
wać lu dzi do sta ro ści przez ca łe ży cie, uczą ce ich umie jęt no ści przy sto so wa nia się do co raz szyb szych zmian
w sty lu ży cia i pra cy. To wy cho wa nie win no być sku pio ne nie tyl ko na tym, co na le ży «czy nić», ale przede
wszyst kim jak «być»; win no też zwra cać uwa gę na war to ści, któ re ka żą ce nić ży cie na wszyst kich je go eta -
pach ucząc ak cep ta cji za rów no moż li wo ści, jak i ogra ni czeń, któ re ono z so bą nie sie. Jan Pa weł II, List Lu -
dzie star si z ży ciu spo łe czeń stwa, Wa ty kan 3.04.2002, w: Jan Pa weł II, Dzie ła ze bra ne. Li sty, t. 3, Kra ków 2007, s. 56.
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12 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie do przed sta wi cie li świa ta na uki i kul tu ry (17.08.1991), 6, w: „L’Osse rva to re
Ro ma no”, 9-10 (1991), s. 10.

13 Tam że, s. 10.
14 Tam że, s. 10.
15 Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16.
16 Tam że, 16.
17 Por. Hymn o mi ło ści, 1Kor 13, 1-13.
18 Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16.
19 Tam że, 16.
20 Por. Słow nik mał żeń stwa i ro dzi ny, red. E. Ozo row ski, bp, Wy cho wa nie, War sza wa – Ło mian ki 1999,

s. 474-476.
21 Oto nie któ re z nich: Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio – O za da niach ro dzi ny chrze ści jań skiej w świe -

cie współ cze snym (22 XI 1981); List Mu lie ris di gni ta tem – O god no ści i po wo ła niu ko bie ty
(15 VIII 1988); Ro dzi na – źró dłem po ko ju dla ludz ko ści – Orę dzie na XXVII Świa to wy Dzień Po ko ju
(1 I 1994); Te le wi zja w ro dzi nie. Kry te ria wła ści we go wy bo ru pro gra mów. Orę dzie na XXVIII Świa to wy
Dzień Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu (24 I 1994); List do Ro dzin (2 II 1994); List do dzie ci w Ro ku Ro -
dzi ny (13 XII 1994); Encyklika Evan ge lium vi tae – O war to ści i nie na ru szal no ści ży cia ludz kie go
(25 III 1995); List do Ko biet (29 VI 1995); „Za pew nij my (D) dzie ciom przy szłość w po ko ju!” – Orę dzie
na XXIX Świa to wy Dzień Po ko ju (8 XII 1995); Współ cze sne środ ki prze ka zu w służ bie po stę pu ko bie ty
w spo łe czeń stwie” – Orę dzie na XXX Świa to wy Dzień Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu (24 I 1996);
List do bi sku pów nie miec kich w spra wie ko ściel nych po rad ni ro dzin nych (11 I 1998).

22 Jan Pa weł II, Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich. Chry stus od wo ju je się do „po cząt ku”. O Ja na Paw ła II teo -
lo gii cia ła, Lu blin 2001; Jan Pa weł II, Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich. Chry stus od wo ju je się do „ser -
ca”. O Ja na Paw ła II teo lo gii cia ła, Lu blin 2001; Jan Pa weł II, Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich. Chry stus
od wo ju je się do zmar twych wsta nia. O Ja na Paw ła II teo lo gii cia ła, Lu blin 2001; Jan Pa weł II, Męż czy zną
i nie wia stą stwo rzył ich. Sa kra ment. O Ja na Paw ła II teo lo gii cia ła, Lu blin 1999.

23 Woj ty ła K., ks., Mi łość i od po wie dzial ność, Lu blin 1986, s. 54.
24 Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16; Por. Jan Pa weł II, List z oka zji 700-le cia Sank tu arium Świę te go

Do mu w Lo re to, Wa ty kan 15.08.1993, w: Jan Pa weł II, Dzie ła ze bra ne. Li sty, t. 3, Po znań 2006, 8.
25 Tam że, 16.
26 Por. Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, 1655-1658, 1666, 2204-5, 2685; Jan Pa weł II, List z oka zji 700-le cia Sank tu -

arium Świę te go Do mu w Lo re to, Wa ty kan 15.08.1993, w: Jan Pa weł II, Dzie ła ze bra ne. Li sty, t. 3, Po znań 2006, 8.
27 Jan Pa weł II, Encyklika Evan ge lium vi tae 92.
28 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie do uczest ni ków VII Sym po zjum Bi sku pów eu ro pej skich na te mat „Współ cze sne

po sta wy wo bec na ro dzin i śmier ci: wy zwa nie do ewan ge li za cji” (17 X 1989), 5: In se gna men ti XII, 2
(1989), 945. W tra dy cji bi blij nej dzie ci przed sta wia ne są wła śnie ja ko dar Bo ży (por. Ps 127 [126], 3);
i ja ko znak bło go sła wień stwa dla czło wie ka, któ ry cho dzi dro ga mi Bo ży mi (por. Ps 128 [127], 3-4).

29 „Za da nie wy cho wa nia wy pły wa z naj bar dziej pier wot ne go po wo ła nia mał żon ków do uczest nic twa
w stwór czym dzie le Bo ga: ro dząc w mi ło ści i dla mi ło ści no wą oso bę, któ ra sa ma w so bie jest po -
wo ła na do wzro stu i roz wo ju, ro dzi ce tym sa mym po dej mu ją za da nie umoż li wie nia jej ży cia w peł -
ni ludz kie go. Przy po mniał o tym II So bór Wa ty kań ski”. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio
36.; por. So bór Wa ty kań ski II, Gra vis si mum edu ca tio nis 3.

30 Jan Pa weł II, Encyklika Evan ge lium vi tae 92.
31 Por. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 39.
32 Por. Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16; por. Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 40.
33 „Mło dy czło wiek jest wraż li wy na praw dę, spra wie dli wość, pięk no, na in ne war to ści du cho we.

Mło dy czło wiek pra gnie od na leźć sie bie sa me go, dla te go szu ka, cza sem burz li wie szu ka, praw -
dzi wych war to ści i ce ni tych lu dzi, któ rzy ich na ucza ją i we dług nich ży ją. (…) mło dzież szu ka
opar cia w Ko ście le, któ ry kształ tu je wia rę i uka zu je ho ry zon ty chrze ści jań skie go hu ma ni zmu”. Jan
Pa weł II, Prze mó wie nie do ka te che tów, na uczy cie li i uczniów, Wło cła wek, 06.06.1991, w: Jan Pa weł II,
Piel grzym ki do Oj czy zny, Kra ków 2006, s. 684-685.

34 „Ro dzi na, szko ła, in ne in sty tu cje wy cho waw cze, już na wet z sa mych mo ty wów hu ma ni tar nych,
mu szą wy trwa le pra co wać nad roz bu dza niem i po głę bia niem owej wraż li wo ści na bliź nie go i je go



Przypisy
1 „Jed nym z naj po waż niej szych aspek tów obec nej sy tu acji hi sto rycz nej jest upa dek sza cun ku dla

istot nych war to ści rzą dzą cych ludz kim ży ciem. Jak po wie dzia łem w swo jej pierw szej en cy kli -
ce, sy tu acja czło wie ka wy da je się da le ka od obiek tyw nych wy ma gań po rząd ku mo ral ne go, spra -
wie dli wo ści i mi ło ści”. Jan Pa weł II, Pry mat war to ści du cho wych w wy cho wa niu mło dych
ro ku 2000, 18.03.1982, w: Jan Pa weł II, Na ucza nie Pa pie skie, V, 1, 1982, Po znań 1993, s. 388.

2 „Czło wiek bę dąc czło wie kiem od pierw szej chwi li swe go po czę cia w ło nie mat ki, stop nio wo uczy
się być czło wie kiem – i ta pod sta wo wa wie dza utoż sa mia się wła śnie z wy cho wa niem. Czło wiek
jest przy szło ścią swej ro dzi ny i ca łej ludz ko ści – jed nak że przy szłość czło wie ka zwią za na jest nie -
ro ze rwal nie z wy cho wa niem”. Jan Pa weł II, Ho mi lia pod czas Mszy św. dla ro dzin, 15.05.1982, Dwie
wiel kie praw dy o ro dzi nie, w: Jan Pa weł II, Na ucza nie pa pie skie V, 1, 1982, Po znań 1993, s. 742.

3 „Or ga ni za cji ży cia ludz kie go we dle wie lo ra kich moż li wo ści pra cy po wi nien od po wia dać wła ści wy
sys tem wy kształ ce nia i wy cho wa nia, któ ry przede wszyst kim ma na ce lu roz wój doj rza łe go czło wie -
czeń stwa, ale tak że od po wied nie przy go to wa nie do za ję cia z po żyt kiem wła ści we go miej sca przy wiel -
kim i spo łecz nie zróż ni co wa nym warsz ta cie pra cy”. Jan Pa weł II, Encyklika La bo rem exer cens 18.

4 „(...) moż na zro zu mieć, na czym po le ga «cy wi li za cja mi ło ści» oraz dla cze go ro dzi na jest z tą cy wi li za -
cją or ga nicz nie zwią za na. Je śli ro dzi na po zo sta je pierw szą «dro gą Ko ścio ła», trze ba do dać, że dro gą
Ko ścio ła ży ją ce go w świe cie jest też cy wi li za cja mi ło ści, i Ko ściół na tę dro gę wzy wa sa me ro dzi ny oraz
wszyst kie in ne spo łecz no ści na ro do we i mię dzy na ro do we (...)” Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 13.

5 „Szko ła ka to lic ka, ma ją ca do bro dziej stwo świa tła wia ry, znaj du je się w uprzy wi le jo wa nej po zy cji,
by umoż li wić swo im uczniom wy kształ ce nie w istot nych war to ściach dla za cho wa nia świa ta wol -
ne go od gróźb, któ re dzi siaj nad nim wi szą. W ten spo sób, mło dzież na uczy się od rzu cać fał szy we
war to ści chy lą ce go się ku upad ko wi spo łe czeń stwa i od kry wać praw dzi we war to ści, na któ rych
mo że być zbu do wa na cy wi li za cja mi ło ści”. Jan Pa weł II, Pry mat war to ści du cho wych…, dz. cyt., s. 388.

6 „Spo łe czeń stwo ta kie – cho ciaż by nie osią gnę ło jesz cze doj rza łej for my na ro du – jest nie tyl ko wiel kim,
cho ciaż po śred nim „wy cho waw cą” każ de go czło wie ka (każ dy wszak wy cho wu je się w ro dzi nie na tych
tre ściach i war to ściach, ja kie skła da ją się na ca łość kul tu ry da ne go na ro du); jest ono tak że wiel kim hi sto -
rycz nym i spo łecz nym wcie le niem pra cy ca łych po ko leń”. Jan Pa weł II, Encyklika La bo rem exer cens 10.

7 „So bór Wa ty kań ski II tak pre cy zu je treść wy cho wa nia chrze ści jań skie go: «zdą ża ono nie tyl ko
do peł ne go roz wo ju oso by ludz kiej [...] lecz ma na wzglę dzie przede wszyst kim to, aby ochrzcze -
ni, wpro wa dza ni stop nio wo w ta jem ni cę zba wie nia, sta wa li się z każ dym dniem co raz bar dziej
świa do mi otrzy ma ne go da ru wia ry. Nie chaj uczą się chwa lić Bo ga Oj ca w du chu i w praw dzie
(zob. J 4,23), zwłasz cza w kul cie li tur gicz nym; nie chaj za pra wia ją się w pro wa dze niu wła sne go ży -
cia we dle no we go czło wie ka w spra wie dli wo ści i świę to ści praw dy (Ef 4,22-24); w ten spo sób niech
sta ją się ludź mi do sko na ły mi na mia rę wie ku peł no ści Chry stu so wej (zob. Ef 4,13) i przy czy nia ją
się do wzro stu Cia ła Mi stycz ne go. Po nad to świa do mi swe go po wo ła nia niech się przy zwy cza ja ją
da wać świa dec two na dziei, któ ra w nich jest (zob. 1 P 3, 15), ja ko też po ma gać w chrze ści jań skim
kształ to wa niu świa ta»”. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 39.

8 „Męż czy zna, uka zu jąc i prze ży wa jąc na zie mi oj co stwo sa me go Bo ga (zob. Ef 3,15), po wo ła ny jest
do za pew nie nia rów ne go roz wo ju wszyst kim człon kom ro dzi ny. Speł ni to za da nie przez wiel ko dusz -
ną od po wie dzial ność za ży cie po czę te pod ser cem mat ki, przez tro skli we peł nie nie obo wiąz ku wy cho -
wa nia, dzie lo ne go ze współ mał żon ką, przez pra cę, któ ra nie roz bi ja ro dzi ny, ale utwier dza ją w spój ni
i sta ło ści, przez da wa nie świa dec twa doj rza łe go ży cia chrze ści jań skie go, któ re sku tecz nie wpro wa dza
dzie ci w ży we do świad cze nie Chry stu sa i Ko ścio ła”. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 25.

9 Por. Jan Pa weł II, Pry mat war to ści du cho wych…, dz. cyt., s. 388.
10 „I dla te go też trze ba grun tow nie śle dzić wszyst kie pro ce sy roz wo ju współ cze sne go, trze ba nie ja ko prze -

świe tlać po szcze gól ne je go eta py pod tym wła śnie ką tem wi dze nia. Cho dzi o roz wój osób, a nie tyl ko
o mno że nie rze czy, któ ry mi oso by mo gą się po słu gi wać”. Jan Pa weł II, Encyklika Re demp tor ho mi nis 16.

11 „Trze ba też, aby tym dzia ła niom po li tycz nym to wa rzy szy ły pro gra my wy cho waw cze, ma ją ce przy go to wy -
wać lu dzi do sta ro ści przez ca łe ży cie, uczą ce ich umie jęt no ści przy sto so wa nia się do co raz szyb szych zmian
w sty lu ży cia i pra cy. To wy cho wa nie win no być sku pio ne nie tyl ko na tym, co na le ży «czy nić», ale przede
wszyst kim jak «być»; win no też zwra cać uwa gę na war to ści, któ re ka żą ce nić ży cie na wszyst kich je go eta -
pach ucząc ak cep ta cji za rów no moż li wo ści, jak i ogra ni czeń, któ re ono z so bą nie sie. Jan Pa weł II, List Lu -
dzie star si z ży ciu spo łe czeń stwa, Wa ty kan 3.04.2002, w: Jan Pa weł II, Dzie ła ze bra ne. Li sty, t. 3, Kra ków 2007, s. 56.

282 Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność 283Wy cho wa nie do war to ści we dług na ucza nia Ja na Paw ła II

12 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie do przed sta wi cie li świa ta na uki i kul tu ry (17.08.1991), 6, w: „L’Osse rva to re
Ro ma no”, 9-10 (1991), s. 10.

13 Tam że, s. 10.
14 Tam że, s. 10.
15 Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16.
16 Tam że, 16.
17 Por. Hymn o mi ło ści, 1Kor 13, 1-13.
18 Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16.
19 Tam że, 16.
20 Por. Słow nik mał żeń stwa i ro dzi ny, red. E. Ozo row ski, bp, Wy cho wa nie, War sza wa – Ło mian ki 1999,

s. 474-476.
21 Oto nie któ re z nich: Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio – O za da niach ro dzi ny chrze ści jań skiej w świe -

cie współ cze snym (22 XI 1981); List Mu lie ris di gni ta tem – O god no ści i po wo ła niu ko bie ty
(15 VIII 1988); Ro dzi na – źró dłem po ko ju dla ludz ko ści – Orę dzie na XXVII Świa to wy Dzień Po ko ju
(1 I 1994); Te le wi zja w ro dzi nie. Kry te ria wła ści we go wy bo ru pro gra mów. Orę dzie na XXVIII Świa to wy
Dzień Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu (24 I 1994); List do Ro dzin (2 II 1994); List do dzie ci w Ro ku Ro -
dzi ny (13 XII 1994); Encyklika Evan ge lium vi tae – O war to ści i nie na ru szal no ści ży cia ludz kie go
(25 III 1995); List do Ko biet (29 VI 1995); „Za pew nij my (D) dzie ciom przy szłość w po ko ju!” – Orę dzie
na XXIX Świa to wy Dzień Po ko ju (8 XII 1995); Współ cze sne środ ki prze ka zu w służ bie po stę pu ko bie ty
w spo łe czeń stwie” – Orę dzie na XXX Świa to wy Dzień Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu (24 I 1996);
List do bi sku pów nie miec kich w spra wie ko ściel nych po rad ni ro dzin nych (11 I 1998).

22 Jan Pa weł II, Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich. Chry stus od wo ju je się do „po cząt ku”. O Ja na Paw ła II teo -
lo gii cia ła, Lu blin 2001; Jan Pa weł II, Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich. Chry stus od wo ju je się do „ser -
ca”. O Ja na Paw ła II teo lo gii cia ła, Lu blin 2001; Jan Pa weł II, Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich. Chry stus
od wo ju je się do zmar twych wsta nia. O Ja na Paw ła II teo lo gii cia ła, Lu blin 2001; Jan Pa weł II, Męż czy zną
i nie wia stą stwo rzył ich. Sa kra ment. O Ja na Paw ła II teo lo gii cia ła, Lu blin 1999.

23 Woj ty ła K., ks., Mi łość i od po wie dzial ność, Lu blin 1986, s. 54.
24 Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16; Por. Jan Pa weł II, List z oka zji 700-le cia Sank tu arium Świę te go

Do mu w Lo re to, Wa ty kan 15.08.1993, w: Jan Pa weł II, Dzie ła ze bra ne. Li sty, t. 3, Po znań 2006, 8.
25 Tam że, 16.
26 Por. Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, 1655-1658, 1666, 2204-5, 2685; Jan Pa weł II, List z oka zji 700-le cia Sank tu -

arium Świę te go Do mu w Lo re to, Wa ty kan 15.08.1993, w: Jan Pa weł II, Dzie ła ze bra ne. Li sty, t. 3, Po znań 2006, 8.
27 Jan Pa weł II, Encyklika Evan ge lium vi tae 92.
28 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie do uczest ni ków VII Sym po zjum Bi sku pów eu ro pej skich na te mat „Współ cze sne

po sta wy wo bec na ro dzin i śmier ci: wy zwa nie do ewan ge li za cji” (17 X 1989), 5: In se gna men ti XII, 2
(1989), 945. W tra dy cji bi blij nej dzie ci przed sta wia ne są wła śnie ja ko dar Bo ży (por. Ps 127 [126], 3);
i ja ko znak bło go sła wień stwa dla czło wie ka, któ ry cho dzi dro ga mi Bo ży mi (por. Ps 128 [127], 3-4).

29 „Za da nie wy cho wa nia wy pły wa z naj bar dziej pier wot ne go po wo ła nia mał żon ków do uczest nic twa
w stwór czym dzie le Bo ga: ro dząc w mi ło ści i dla mi ło ści no wą oso bę, któ ra sa ma w so bie jest po -
wo ła na do wzro stu i roz wo ju, ro dzi ce tym sa mym po dej mu ją za da nie umoż li wie nia jej ży cia w peł -
ni ludz kie go. Przy po mniał o tym II So bór Wa ty kań ski”. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio
36.; por. So bór Wa ty kań ski II, Gra vis si mum edu ca tio nis 3.

30 Jan Pa weł II, Encyklika Evan ge lium vi tae 92.
31 Por. Jan Pa weł II, Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 39.
32 Por. Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16; por. Adhortacja Fa mi lia ris con sor tio 40.
33 „Mło dy czło wiek jest wraż li wy na praw dę, spra wie dli wość, pięk no, na in ne war to ści du cho we.

Mło dy czło wiek pra gnie od na leźć sie bie sa me go, dla te go szu ka, cza sem burz li wie szu ka, praw -
dzi wych war to ści i ce ni tych lu dzi, któ rzy ich na ucza ją i we dług nich ży ją. (…) mło dzież szu ka
opar cia w Ko ście le, któ ry kształ tu je wia rę i uka zu je ho ry zon ty chrze ści jań skie go hu ma ni zmu”. Jan
Pa weł II, Prze mó wie nie do ka te che tów, na uczy cie li i uczniów, Wło cła wek, 06.06.1991, w: Jan Pa weł II,
Piel grzym ki do Oj czy zny, Kra ków 2006, s. 684-685.

34 „Ro dzi na, szko ła, in ne in sty tu cje wy cho waw cze, już na wet z sa mych mo ty wów hu ma ni tar nych,
mu szą wy trwa le pra co wać nad roz bu dza niem i po głę bia niem owej wraż li wo ści na bliź nie go i je go



cier pie nie, któ rej sym bo lem sta ła się po stać ewan ge licz ne go Sa ma ry ta ni na. Ko ściół oczy wi ście mu -
si czy nić to sa mo, jesz cze głę biej – o ile moż no ści – wczu wa jąc się w mo ty wa cje, ja kie Chry stus za -
warł w tej swo jej przy po wie ści oraz w ca łej Ewan ge lii”. Jan Pa weł II, List Sa lvi fi ci do lo ris 29;
por. Jan Pa weł II, Prze mó wie nie do rek to rów wyż szych uczel ni zgro ma dzo nych na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja
Ko per ni ka, To ruń 07.06.1990, w: Jan Pa weł II, Piel grzym ki do Oj czy zny, Kra ków 2006, s. 1045.

35 „Wy cho wa nie jest pro ce sem, w któ rym wza jem na ko mu nia osób do cho dzi do gło su w spo sób szcze -
gól ny”. Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16.

36 Por., tam że, 16.
37 Jan Pa weł II, Kształ to wa nie opi nii pu blicz nej. Orę dzie Ja na Paw ła II na XX Świa to wy Dzień Środ ków Spo łecz -

ne go Prze ka zu, 24.01.1986, 5, w: Orę dzia Pa pie skie na Świa to we Dni Ko mu ni ka cji Spo łecz nej 1967-2002,
Czę sto cho wa 2002, s. 144.

38 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie do przed sta wi cie li świa ta na uki i kul tu ry…, dz. cyt., s. 10.
39 Por. Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16.
40 Tam że, 16.
41 Por. Jan Pa weł II, Praw da o Opatrz no ści Bo żej, w: Jan Pa weł II, Dzie ła ze bra ne. Ka te che zy, t. 6, cz. 1,

Kra ków 2007, s. (277) 651 i nn.; Pod skrzy dła mi Bo żej Opatrz no ści, red. R. Bart nic ki, ks., Mi cha li -
neum 2007; J. Glemp, kard., Opatrz ność Bo ża i Jej świą ty nia w Pol sce, War sza wa 2007, s. 13; Cz. Bart -
nik, Do gma ty ka ka to lic ka, Lu blin 2000, s. 136-160; J. Szy mik, Je zus Chry stus ja ko epi fa nia Bo żej Opatrz no ści
w uję ciu Win cen te go Gra na ta, w: „Ślą skie Stu dia Hi sto rycz no -Teo lo gicz ne” 2001, 34, s. 266-275.

42 „Wy cho wa nie mo że być rów no cze śnie uwa ża ne za praw dzi we apo stol stwo. Jest wspól nym uczest -
nic twem w praw dzie i mi ło ści”. Jan Pa weł II, List Gra tis si mam sa ne 16.

43 „Dal szy krok tej alie na cji – to przy zwy cza ić czło wie ka, że jest przed mio tem wie lo ra kiej ma ni pu la -
cji: czy ma ni pu la cji ide olo gicz nej, czy po li tycz nej za po śred nic twem środ ków opi nii pu blicz nej;
ma ni pu la cji ze stro ny mo no po lu czy kon tro li sił eko no micz nych lub wła dzy po li tycz nej przy po -
mo cy środ ków prze ka zu in for ma cji –ode brać mu w koń cu pod mio to wość i «na uczyć» ży cia ja ko
tak że swo istej ma ni pu la cji sa mym so bą”. Jan Pa weł II, Wia ra i kul tu ra, Rzym 1986, s. 73.

44 Jan Pa weł II, Wia ra i kul tu ra, Rzym 1986, s. 71.
45 Por., tam że, s. 71.
46 Tam że, s. 71. 
47 Woj ty ła K., ks., Mi łość i od po wie dzial ność, dz. cyt., s. 54.
48 W sy tu acji dziec ka za kła da my, że je go ak cep ta cja pro ce su wy cho waw cze go i za war tych w tym pro -

ce sie ide ałów, do ko nu je się na za sa dzie do mnie ma nej zgo dy. Dziec ko ufa ro dzi com, naj pierw po -
ten cjal nie, a kie dy do ra sta, uzna je au to ry tet swo ich ro dzi ców po twier dzo ny ich mi ło ścią.

49 „Sta now czy głos su mie nia za wsze przy po mi na czło wie ko wi, że ist nie ją praw dy i war to ści mo ral ne, dla
któ rych mu si być go tów na wet od dać ży cie. W wy zna wa niu, a na de wszyst ko w ofie rze ży cia od da ne -
go za war to ści mo ral ne, Ko ściół do strze ga to sa mo świa dec two o tej praw dzie, któ ra jest już obec na
w stwo rze niu, a w peł ni ja śnie je na ob li czu Chry stu sa (...)”. Jan Pa weł II, Encyklika Ve ri ta tis splen dor 96.

50 „(…) obro na ab so lut nie nie zby wal nych wy mo gów, ja kie wy pły wa ją z oso bo wej god no ści czło wie ka,
jest dro gą do wol no ści i wa run kiem sa me go jej ist nie nia”. Jan Pa weł II, Encyklika Ve ri ta tis splen dor 94.

51 Jan Pa weł II, Encyklika Evan ge lium vi tae 71.
52 Jan Pa weł II, Prze mó wie nie wy gło szo ne w Par la men cie, War sza wa, 11.06.1999, w: Jan Pa weł II,Piel grzym ki

do Oj czy zny, Kra ków 2006, s. 1085.
53 Por. Hi 7,1; 1Kor 9,7; 2Tm 2,3n.
54 Jan Pa weł II, Encyklika Di ves in mi se ri cor dia 12.
55 Tam że, 12.
56 Tam że, 12.
57 Tam że, 12.
58 Tam że, 12.
59 Tam że, 12.
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