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WSPÓŁPRACA MIĘDZY RODZINAMI I SZKOŁAMI 
KATOLICKIMI W PROCESIE WYCHOWANIA  

RELIGIJNEGO

Współcześnie coraz bardziej wyspecjalizowane procesy edukacyjne poma-
gają młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy i w różnorodnych formach 
życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Przekonani o tej potrzebie 
rodzice delegują swoją władzę rodzicielską szkole, która wraz ze zróżnico-
waniem i wydłużeniem procesu edukacji staje się ,,światem samym w sobie”. 
Dzieci i młodzież uczą się przynależności do szkolnych struktur i organiza-
cji, współpracy z wieloma systemami, które oddziaływują na szkolny świat: 
z nauczycielami, pracownikami administracji szkolnej, innymi pracownikami, 
z władzami oświatowymi, a także z rówieśnikami.

Emancypacja szkoły przebiega w różnym tempie w zależności od kraju, 
regionu, kontekstu społecznego. Wiele zależy od wizji i kompetencji dyrek-
tora szkoły, nauczycieli, a niejednokrotnie od ambicji rodziców. Jednak 
warto wskazać na kilka zaskakujących obserwacji. Po pierwsze, szkoła nie 
jest już instytucją dominującą i nie powoduje istotnych zmian społecznych. 
To raczej szkoła przyczynia się do osiągnięcia wyników ustalonych przez 
społeczeństwo. Po drugie, interesy i oczekiwania rodziców mają duży wpływ 
na priorytety edukacyjne ustalane przez szkoły. Po trzecie, rodzina, szkoła, 
społeczeństwo nie funkcjonują w oderwaniu od siebie, ale są wzajemnie za-
leżne. Globalne przemiany społeczne wpływają nie tylko na zmiany polityki 
oświatowej danego państwa, ale również na przemiany struktury i funkcji ro-
dziny. Jeśli szkoła jest zobowiązana przez rząd do wprowadzania priorytetów 
polityki oświatowej, nowych podstaw programowych, programów nauczania 
i wychowania, zmiany systemu egzaminowania, to także na rodzinę w znaczą-
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cym stopniu wpływają przemiany ekonomiczne, polityczne, socjalne, kulturowe 
i religijne dokonujące się w makrostrukturze społeczeństw globalnych1. Dlate-
go konieczne jest zwrócenie uwagi na wszystkie wyzwania, które wpływają na 
wychowanie religijne dzieci i młodzieży2. 

Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie religijne, szkoły katolickie.

Obecnie prawie cała Europa wprowadza w życie neoliberalny kapitalizm, 
co przynosi poważne konsekwencje: dawny podział ideologiczny jest obecnie 
zastępowany przez ekonomiczne i społeczne nierówności. Z drugiej strony, 
świat jest często prezentowany jako „globalna wioska”, w której międzynaro-
dowe kontakty (światowe firmy, migracja siły roboczej, turystyka, komunika-
cja, media, współpraca na wielu płaszczyznach, organizacje pozarządowe) są 
częścią codziennego życia. W kontaktach międzynarodowych stale dominuje 
usiłowanie narzucenia hegemonii. Ekonomiczna, wojskowa i kulturalna glo-
balizacja obejmuje świat niezależnie od lokalnych rządów, czy międzynaro-
dowych umów. Niektórzy mówią o nowej formie ekonomicznej, społecznej 
i kulturowej kolonizacji. Pomimo wielu wysiłków kontrast pomiędzy mniej-
szością bogatych krajów (globalnych firm) i biednymi rejonami świata jest jak 
dotąd nie do pokonania. Usiłowanie narzucenia hegemonii staje się głównym 
celem, mniejsze znaczenie ma obrona terytorium danego kraju niż obrona jego 
suwerenności ekonomicznej. Neoliberalny kapitalizm wspiera międzynaro-
dowe korporacje, a media stają się narzędziem sterującym międzynarodową 
konsumpcją i „praniem mózgów”. 

W tym kontekście wychowywanie dzieci i młodzieży nie może być już pro-
stym przekazaniem wierzeń, wartości, stylu życia i tradycji. Rodziny i szkoły, 
szczególnie szkoły wyznaniowe, stają w konfrontacji z nowymi wyzwaniami3, 
do których nie są odpowiednio przygotowane. W niniejszym artykule zostaną 

1 Por. G. Leslie, The Family in Social Context, New York 1976, s. 233; F. McGlone, 
J. Millar, Reports on Trends and Developments in the UK in 1996, w: Developments in 
National Family Policies in 1996, red. J. Ditch, H. Barnes, J. Bradshaw, M. Kilkey, York 
1998, s. 285-309.

2 Por. H. Lombaerts, The Christian Schools in Contemporary Society, w: The 
Management and Leadership of Christian Schools, red. H. Lombaerts, Rome/Groot- 
Bijgaarden 1998, s. 13-32.

3 Por. H. Lombaerts, The impact of the status of religion in contemporary society 
upon interreligious learning, w: Interreligious Learning, red. D. Pollefeyt, Leuven 2007, 
s. 55-86.

[2]



57WSPÓŁPRACA MIĘDZY RODZINAMI I SZKOŁAMI KATOLICKIMI...[3]

najpierw przedstawione przemiany rodziny i szkoły oraz ich wpływ na współ-
pracę obydwu środowisk w zakresie wychowania religijnego. 

1. Aktualne przemiany rodziny i szkoły

Postmodernistyczne, neoliberalne społeczeństwo przyjmuje inne rozumie-
nie związku między mężczyzną i kobietą z jednej strony oraz między rodzicami 
a dziećmi z drugiej strony. Rodzina i „dobra partnerska relacja” są uważane za 
bardzo ważne w hierarchii wartości młodych ludzi, lecz „dobra partnerska rela-
cja” nie oznacza małżeństwa lub nawet wiernego, dozgonnego związku między 
kobietą a mężczyzną i bardzo często nie jest związana z prokreacją. Pojęcia 
męża i żony są coraz częściej wypierane przez pojęcie partnerów, którzy pozo-
stają ze sobą w nieformalnym związku tak długo, jak długo sprawia im to przy-
jemność lub zapewnia zgodność interesów. Tworzone związki kohabitacyjne 
w dużym stopniu charakteryzuje niestałość, nieprzewidywalność i zmienność 
partnerów, podczas gdy trwała relacja małżeńska i rodzinna wymaga nieustan-
nej troski o dojrzałość współmałżonków i ich wzajemne odniesienia. Rodzina, 
która pragnie dobrze realizować swoje funkcje, w tym funkcję wychowawczą 
i religijną, musi dbać o poprawne uzgodnienia roli poszczególnych członków 
rodziny i ich odpowiedzialności. W tym kontekście komunikacja i dialog 
stają się kluczowymi słowami w życiu współczesnej wspólnoty rodzinnej4. 
Negocjacje, komunikacja i dialog stają się również częścią interakcji między 
rodzicami a szkołą. 

Główne przemiany w społeczeństwie wpływają również na cele określane 
przez szkołę, która jest otwartym monopolem neoliberalnego społeczeństwa. 
Neoliberalny typ szkoły tworzy inny typ szkolnictwa nastawiony na przygoto-
wanie dobrze wykwalifikowanych i łatwo dopasowujących się do nowych sytu-
acji ludzi, gotowych do przyjęcia priorytetów firmy, administracji, społecznych 
organizacji. Obecnie szkoły są bardziej poddawane wpływowi rządu, rodziców 
i wielu pracowników społecznych, włączając finansowe i przemysłowe orga-
nizacje. Religijne wartości ustępują przed wydajnością oraz biurokratycznym 
kierowaniem. 

Obecne szkoły zderzają się z wieloma czynnikami, które oddziałują na 
ich tożsamość i społeczną funkcję. Ich zadanie przestało ograniczać się tylko 
do przekazywania wiedzy i ćwiczeń praktycznych. Cele edukacyjne i ogólna 

4 Por. H. Lombaerts, E. Osewska, Understanding the Family, w: Catholic Education. 
European and Maltese Perspectives. Church Schools’ Response to the Future Chal-
lenges, S. Gatt, H. Lombaerts, E. Osewska, A. Scerii, Floriana 2004, s. 58-71.
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polityka szkoły są normowane przez ministerstwa edukacji, interesariuszy 
zewnętrznych oraz samych rodziców. Nauczyciele stają się profesjonalistami 
z jednej strony, z drugiej coraz bardziej włączają się w działające na coraz 
szerszą skalę inicjatywy rodziców5. Ponieważ szkoły są głęboko powiązane ze 
społeczeństwem, stąd szkoły wyznaniowe w Centralnej i Wschodniej Europie 
muszą być świadome ich ukrytych połączeń z poprzednim systemem. Potrzeba 
wiele wysiłku, analiz, refleksji alternatywnego myślenia, by mądrze kształto-
wać aktualną sytuację edukacyjną6. 

2. Zmiana ról rodzicielskich i relacji rodzice – dziecko

W tradycyjnym modelu rodziny role rodzicielskie były przypisywane rodzi-
com i dziadkom. Odpowiedzialność rodziców jest połączona z biologicznym 
wydawaniem na świat potomstwa, opieką i wychowaniem. Współcześnie bar-
dzo szybko część odpowiedzialności rodzicielskiej bywa delegowana innym 
instytucjom. W centrum opieki nad dziećmi i w szkołach, dorośli, dyrektorzy, 
nauczyciele, personel w większości wcielają się w różny sposób w funkcje opie-
kuńcze. Dawniej rola rodzicielska była interpretowana tylko w jednej pionowej 
linii, „góra-dół”. Dorośli byli odpowiedzialni za wychowywanie dzieci i mło-
dzieży. W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił znaczący wzrost wpływu 
rówieśniczego. Uczniowie częściej słuchają swoich rówieśników niż rodziców. 
Nauczyli się sami kierować swoimi decyzjami. 

Bycie rodzicem i bycie wychowywanym przez rodziców to znacząca zależ-
ność związana z procesem rodzenia i urodzeniem się. Wiele autobiografii i po-
wieści czerpie z więzi między matkami a córkami, ojcami a synami7. Funkcja 
rodzicielska i bycie wychowywanym są rolami, które muszą być zrozumiane 
jako wzajemnie zależne, stąd ich aktualne przemiany wpływają intensywnie na 
proces wychowania.

5 Por. Badania prowadzone przez G.D. Gottferdson & D. C. Gottferdson, Victimiza-
tion in Schools, New York/ London1985, s.137-169.

6 Por. H. Lombaerts, A Systemic Approach to Schools, w: The Management and 
Leadership of Christian Schools, red. H. Lombaerts, Rome/Groot- Bijgaarden 1998, 
s.13-74.

7 Por. Fatherhood Today: Men’s Changing Role in the Family, red. Ph. Bronstein 
& R.D. Parker, New York 1988; M. McMahon, Engendering Motherhood: Identity and 
Self- transformation in Women’s Live, New York 1995; J. Chang, Wild Swans: Three 
daughters of China, New York 1991.

[4]
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Od początku nowoczesnego systemu szkolnictwa współpraca między ro-
dzicami a szkołą miała na celu wzmocnienie procesu nauczania i wychowywa-
nia dzieci i młodzieży. Celem edukacyjnym jest formacja odpowiedzialnych 
osób, uczących się zauważać decyzje, które podejmą8.

Obecnie szkoły są przynaglane do przyjmowania bardziej otwartych 
rozwiązań oraz dawania uczniom możliwości aktywnego wpływania na ich 
wychowanie. Rodzice, szkoła, personel i inni przedstawiciele w środowisku 
widzą w młodych partnerów i dzielą się z nimi odpowiedzialnością. Partne-
rzy w tym względzie są autonomicznie powiązanymi przedstawicielami. Ich 
własne poszukiwania i wolność do tworzenia sojuszu są wynikiem negocjacji. 
Dzielą pewne korzyści i rezultaty. Wyższy stopień autonomii i niezależności 
zawiera więcej negocjacji i wspólnej ugody celu wspólnego przeżycia w ma-
łym środowisku rodzinnym lub w szkole. Nauczyciele i rodzice pozostają pod 
wpływem współczesnego społeczeństwa. Czy tego chcą, czy nie, rodzice i ich 
dzieci, szkolny personel i uczniowie są włączeni w więź polegającą na nego-
cjacji. Proces wychowawczy jest bardzo wrażliwy na zmiany i przesunięcia 
w potencjalnych wpływach. 

W Europie od lat sześćdziesiątych XX wieku protestanci i katolicy kon-
kurowali z sobą w podkreślaniu swojej obecności w społeczeństwie poprzez 
zakładanie protestanckich i katolickich instytucji: opieki społecznej, szkół 
i uniwersytetów, gazet i magazynów, wydawców i księgarni. Poprzez takie 
działania zapewniali sobie kontynuację swych wierzeń, tradycji i wspólnoty; 
pełnili społeczną kontrolę nad swoimi członkami i przyswajali walczącą/po-
licyjną lub ewangelizacyjną politykę i próbowali wpływać na społeczeństwo9. 
W niektórych krajach Europy Centralnej i Wschodniej szkoły katolickie od-
grywały ważną rolę w wspieraniu opozycji wobec socjalistycznej dominacji. 
Oczekuje się, że szkoły katolickie utrzymają swój wpływ także wtedy, kiedy 
społeczeństwo będzie zdominowane przez neoliberalny kapitalizm. Jednak 
przekaz społeczny i medialny często podważa działania organizacji katolic-
kich, powodując kryzys. Potrzeba powolnego i trudnego procesu, by odkryć 

8 S. Decock, Partnership and Participation: Internal and External, w: The Manage-
ment and Leadership of Christian Schools, dz. cyt., s. 279-289.

9 W. Reinhard, H. Schilling, Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftli-
chesb Symposium der Gesellschaft zur Herausgabe des Korpus Catholicorum und des 
Vereins fur Reformationsgeschichte, Munster, Profil, Leistung, Defizite und Perspek-
tiven eines geschichtswissenschaftlichen Paradigmas, 1-49 and W. Reinhard: Was ist 
katholische Konfessionalisierung? P.419-452.

[5]
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odpowiedzi na nowe wyzwania10. Gdy obserwujemy dokładnie zmiany we 
współczesnym, kapitalistycznym społeczeństwie, staje się oczywiste, że szkoły 
wyznaniowe nie mogą utrzymać swego monopolu i wpływowej pozycji, jaką 
miały dawniej. Obecnie katolickie szkoły powinny inwestować w tworzenie 
silnej organizacji edukacyjnej. Wraz z rodzicami, personelem i uczniami mu-
szą zauważyć aktualne wyzwania, które wpływają zarówno na dorosłych, jak 
i na młodzież11.

3. Rodzina i szkoła katolicka jako wsparcie rozwoju religijnego dziecka 

Nie ma jednego jasno określonego modelu wychowawczego rodziny 
i szkoły12. Ponieważ celem szkoły katolickiej jest integralna formacja ucznia, 
dlatego nie można w niej pominąć wymiaru religijnego. Edukacja religijna jest 
w szczególny sposób związana z wtajemniczeniem i wychowaniem w szko-
le katolickiej, aby słowa Jezusa zostały zintegrowane z codziennym życiem 
uczniów i prowadziły do dojrzałości osobowej i religijnej. „Szkoła katolicka 
uznaje za swój szczególny obowiązek – i to z nowego tytułu wobec braków 
dzisiejszej rodziny i społeczeństwa w tej dziedzinie – integralne kształtowanie 
osobowości chrześcijańskiej. Ona wie, że synteza wiary i życia urzeczywistnia 
się w osobie ucznia tylko na mocy stałego procesu nawracania, przez który 
zmierza on do realizacji Bożych zamiarów wobec siebie. Ona uczy młodych 
nawiązywania dialogu z Bogiem w różnych sytuacjach swego osobistego 
życia… Pomaga ona młodym, jako chrześcijanom, odnaleźć w samym wąt-
ku istnienia ludzkiego zaproszenie do podjęcia służby Bogu przez wzgląd na 
swych braci i dla przemiany świata na mieszkanie godne ludzi”13. Jednak pełna 
realizacja tego celu zależy jednak w dużym stopniu od harmonii i współpracy 
między poszczególnymi środowiskami edukacyjnymi i wychowawczymi, to 
znaczy między rodziną, szkołą i parafią14.

10 Por. The Management and Leadership of Christian Schools, dz. cyt., s. 13-160.
11 Por. H. Lombaerts, School, Culture and Faith, w: The Management and Leadership 

of Christian Schools, dz. cyt., s. 33-49.
12 E. Butturini, Familia, w: Dizionario di scenze dell’educazione, Leumann – Torino 

1997, s. 407-411.
13 Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Szkoła katolicka, 19.03.1977, w: Szkoła 

katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. A. Dymer, Szczecin – 
Warszawa 2002, nr 45. 

14 Por. J. O’Shea, V. Cosstick, D. Lundy, Parish Project, London 1992, s. 2-4. 

[6]
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Po Soborze Watykańskim II szkoła katolicka została uznana za wspólnotę 
umacniania wiary15. W refleksji teologicznej szkoła katolicka wypełnia szcze-
gólne zadania duszpasterskie, gdyż pośrednicząc w krzewieniu kultury wiernej 
Dobrej Nowinie, zapowiada i antycypuje przyjście Królestwa Bożego. Buduje 
wspólnotę osób zmierzających ku Bogu i w Nim odnajdujących fundament 
swojego istnienia. Realizowane przez szkołę wychowanie do wartości, do ży-
cia chrześcijańskiego to nie tylko abstrakcyjne przekazywanie pojęć, ale przede 
wszystkim komunikowanie doświadczeń życiowych i ich osobiste przyjęcie, 
które dokonuje się we wspólnocie świadczącej o miłości, prawdzie i nadziei. 

Charakteru wspólnotowego szkoły katolickiej domaga się nie tylko sama 
natura człowieka oraz proces wychowawczy, jak to jest w przypadku każdej 
innej szkoły, ale natura wiary. Bez stałego powoływania się na Słowo i bez cią-
gle odnawianego spotkania z Jezusem Chrystusem, szkoła katolicka oddala się 
od swego fundamentu. Bowiem wiara aktualizuje się w spotkaniu z osobami 
i wspólnotami, które żyją wiarą. Wiara chrześcijańska rodzi się i wzrasta w ło-
nie wspólnoty16. W ten sposób szkoła katolicka jako wspólnota jest miejscem 
spotkania z Mistrzem z Nazaretu oraz autentycznego doświadczenia Kościoła. 
Poprzez świadectwo wiary nauczycieli i uczniów, codzienną modlitwę, cele-
bracje liturgiczne, dzieła miłosierdzia i prace na rzecz sprawiedliwości szkoła 
katolicka jest wspólnotą, w której umacniane jest doświadczenie wiary. Zróż-
nicowanie płci, wieku, wykształcenia, wiedzy i doświadczeń ubogaca szkolną 
wspólnotę i umożliwia wszystkim jej członkom korzystanie z różnorodności 
oraz bardziej pogłębione przeżywanie jej wspólnotowego wymiaru. Respek-
tując odmienność ról i kompetencji, dzieci i młodzież mogą uczyć się współ-
uczestnictwa w życiu wspólnoty, osobowej odpowiedzialności za jej rozwój, 
wrażliwości na potrzeby innego człowieka oraz umiejętności podejmowania 
decyzji i działania na rzecz wspólnego dobra. W taki sposób szkoła będzie mo-
gła stać się wspólnotą wychowującą, skoncentrowaną wokół wartości chrześci-
jańskich, pozostającą w relacji do lokalnej społeczności, a przede wszystkim 
do rodziców. Stała współpraca rodziny, parafii i szkoły katolickiej umacnia 
jej wymiar wspólnotowy i umożliwia kształtowanie środowiska sprzyjającego 
dojrzałej formacji wiary. 

15 Por. M. Zając, Wymiar eklezjalny katechezy, w: Katechetyka materialna, red.  
J. Stala, Tarnów 2002, s. 203-204; Cz. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 
1982, s. 28-53.

16 Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Szkoła katolicka, 19.03.1977, w: Szkoła ka-
tolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. A. Dymer, Szczecin–Warszawa 
2002, nr 53.

[7]
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Szkoły katolickie nie mogą być skuteczne bez nauczycieli i innych swoich 
pracowników budujących chrześcijańskie środowisko wychowawcze. Wy-
chowawca jest wezwany do ukazywania chrześcijańskiej tajemnicy nie tylko 
słowami, lecz przez każdy swój czyn i przez całą swą postawę. Osobista relacja 
między nauczycielem i uczniem nie powinna ograniczać się do prostego ukła-
du powinności. Wiedza ma większe znaczenie w kształtowaniu ucznia, jeżeli 
jest przyjęta i rozwijana w kontekście osobistych relacji, szczerej wzajemności 
i zgodnych postaw17. Dlatego szkoła nie może ograniczać się do budynków 
i działalności wewnątrzszkolnej, ale powinna dbać o współpracę z innymi 
wspólnotami, szczególnie rodziną i wraz z rodzicami przygotowywać program 
wychowawczy służący nie tylko uczniowi, ale całej wspólnocie eklezjalnej18.

Każde dziecko ma prawo do wychowania, które będzie zgodne z wartościa-
mi uznanymi przez jego rodziców. Katoliccy rodzice mają prawo do wycho-
wania swoich dzieci zgodnie z wezwaniami zwartymi w Ewangelii19, dlatego 
szczególnie szkoła katolicka winna spełniać swoją funkcję służebną w nie tyl-
ko w stosunku do ucznia, ale także i rodziców. Program wychowawczy szkoły 
musi więc być oparty o integralne rozumienie człowieka i jego rozwoju. Nie 
może odrywać całego obszaru przekazywanej wiedzy od sfery aksjologicznej. 
Podstawową płaszczyzną współpracy rodziny i szkoły jest określenie wartości, 
które decydować będą o charakterze wychowania. Wartości wywodzące się 
z tej kultury chrześcijańskiej powinny być szanowane i podkreślone w progra-
mach szkolnych20.

Pierwszą płaszczyzną dialogu wychowawczego rodziny i szkoły jest 
włączenie rodziców do decydowania o charakterze szkoły, o kierunku po-
dejmowanych przez nią działań wychowawczych. Wymaga to często zmiany 

17 Por. The Easter People. A Message from the Roman Catholic Bishops of England 
and Wales. In the Light of the National Pastoral Congress, Liverpool 1980, nr 134. 

18 Por. Catholic Bishops Conference, The Common Good in Education, London 1997. 
19 Por. E. Osewska, Katecheza w rodzinie – prawda i złudzenia, w: Komunikacja 

wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekoński, Olecko 2000, s. 41-62; J. Stala, Podsta-
wy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej, Tarnów 1998; Tenże, Katecheza 
o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. Próba oceny, Tarnów 
2004; Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, 
Kielce 2005; Rodzina – bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006; 
J. Stala, Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Heraus-
forderungen, Tarnów 2008.

20 Por. Catholic Bishops Conference, The Common Good in Education, London 1997, 
s. 50.
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mentalności nauczycieli, przyzwyczajonych w pewnej mierze do arbitralnych 
decyzji, nie zawsze umiejących podjąć współpracę z rodzicami. Inną płaszczy-
zną dobrze rozumianego dialogu wychowawczego między rodziną a szkołą jest 
uznanie przez rodziców, że ich współpraca ze szkołą nie może być rozumiana 
jako wyrażanie swoich subiektywnych życzeń względem szkoły. Szkoły kato-
lickie mogą skuteczniej wdrażać swoich wychowanków do pomnażania dobra 
społeczności ziemskiej i przygotowują ich do służby w rozszerzaniu królestwa 
Bożego21. W szkole takiej nie tylko naucza się religii, ale cały jej charakter, 
relacje między nauczycielami i uczniami, atmosfera i działania, są nasycone 
religijnością.

Autonomia i prymat wychowania religijnego w rodzinie jest nie tylko przy-
wilejem, ale i wielkim zadaniem dla chrześcijańskiej rodziny. To ona posiada 
podstawowe uprawnienia do wychowywania swoich dzieci, którymi mogą 
tylko dzielić z innymi instytucjami na zasadzie pomocniczości z ich strony22. 
W centrum wszystkich spraw i zadań społeczeństwa, szkoły, Kościoła stać musi 
zawsze rodzina. Odsunięcie jej na dalszy plan, pozbawienie przysługującej jej 
pozycji, oznacza zawsze naruszenie autentycznej substancji społecznej23.

Program wychowawczy proponowany przez szkołę katolicką musi się 
zawsze opierać się na nieredukowalnym prawie rodziców do wychowania 
swojego dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi. 
Rodzina nie może nigdy przenieść swoich obowiązków wychowawczych na 
szkołę lub zwolnić się z nich zupełnie, ale powinna dążyć do tego, aby szkoła 
proponowała model wychowania wspierający ją w dziele wychowawczym.

Wychowanie religijne podejmowane w szkole katolickiej wspiera wycho-
wanie dzieci w wierze, przyczyniając się do regularnego, systematycznego 
i stopniowego wprowadzenia dziecka w tajemnicę zbawienia, dzięki czemu 
dokonuje się jego przemiana osobowa, wzrasta świadomość wiary i powołania, 
umacnia się kontakt z Bogiem poprzez modlitwę, sakramenty i oddawanie 
Mu chwały w liturgii oraz świadectwo życia i nadziei. Kiedy dziecko wkracza 
w wiek szkolny, przychodzi czas na wprowadzenie w życie Kościoła w sposób 
uporządkowany i regularny, szczególnie na przygotowanie do przyjęcia sakra-
mentów24. 

21 Por. DWCH 8.
22 Por. LdR 16.
23 Por. LdR 17.
24 Por. CT 37. 
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Niezależnie od etapu rozwojowego i zaangażowania religijnego dzieci 
i młodzieży potrzeba podjęcia ich wychowania religijnego, które nie będzie 
prostym przekazem doktrynalnym, ale procesem poznania prawd wiary, wta-
jemniczenia i wychowania chrześcijańskiego, towarzyszeniem i wspieraniem 
ucznia w jego drodze wiary. Jest to ważne tym bardziej, że wiele procesów 
wspomagających wtajemniczenie i socjalizację religijną młodego pokolenia 
zostało obecnie osłabionych, zahamowanych lub wręcz odrzuconych we 
współczesnym społeczeństwie25. 

Proces wtajemniczenia prowadzący do spotkania z osobowym Bogiem, po-
znania, przyjęcia i umiłowania Go może być zrealizowany w rodzinie i szkole 
katolickiej. Wielogodzinna obecność dziecka w szkole katolickiej stawiającej 
w centrum Boga i budującej jedność nauczania religii, liturgii i życia chrze-
ścijańskiego, budzi nadzieję na otwarcie dziecka na Boga i nawiązanie z Nim 
kontaktu. Relacje osobowe nawiązywane przez dziecko z rówieśnikami, na-
uczycielami i personelem szkoły tworzą sytuacje uczestnictwa w życiu wspól-
noty chrześcijańskiej i czerpania z jej świadectwa. W procesie wychowania 
chrześcijańskiego znaczący jest nie tylko wpływ osobowy, ale również całe 
środowisko szkolne, także w jego wymiarze materialnym. Kaplica, korytarze, 
przestrzeń klas szkolnych, zgromadzone tam przedmioty, znaki, symbole nie 
tylko budzą zainteresowanie ucznia, ale mają ogromną wartość wychowawczą. 

Szczególnie znaczące wydaje się wsparcie młodego człowieka w okresie 
adolescencji, kiedy młodzież zastanawia się nad własnym życiem, miłością 
i życiem seksualnym. Ukazanie Jezusa Chrystusa jako Przyjaciela, Przewod-
nika i Wzoru, który budzi podziw, a jednocześnie może być naśladowany, 
naświetlenie Jego orędzia, które przynosi odpowiedź na owe zasadnicze pyta-
nia, wyjaśnienie planu miłości Chrystusa – Zbawiciela, będącego znaczącym 
wyrazem jedynej prawdziwej miłości i mającego moc zjednoczenia ludzi, 
może stanowić podstawę do prawdziwego wychowania w wierze26. W świecie 
postępu technicznego, naukowego i intelektualnego, w świecie zróżnicowa-
nym kulturowo i religijnie, w świecie, w którym bezustannie ścierają się różne 
światopoglądy, młody człowiek jest zmuszony do ciągłej weryfikacji własnych 
przekonań i umiejętności ich obrony. Wydaje się, że w tym właśnie zakresie 
powinno wspomagać go wychowanie religijne w szkole katolickiej, które win-
no być formowaniem chrześcijańskiego myślenia. Tak rozumiane wychowanie 

25 Por. P. Purnell, Our Faith Story, Our Faith Story. Its Telling and Its Sharing. An 
Education in Faith, London 1985, s. 125-126. 

26 Por. CT 38. 
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religijne stanie się przygotowaniem młodych do uczestnictwa w dorosłym 
życiu i publicznego wyznawania wiary27. 

W neoliberalnym kontekście społeczno-politycznym zastosowanie w rodzi-
nie i szkole modelu transmisji wiary nie jest już wystarczające. Świadomość 
przemian struktury i funkcji rodziny, przemian celów i roli współczesnej szko-
ły, a także kontekstu społecznego, kulturowego i religijnego, stawia przed ro-
dziną i szkołą katolicką wyzwanie poszukiwania nowych modeli współpracy. 

Herman Lombaerts, Elżbieta Osewska: The cooperation between families 
and Catholic schools in the process of religious upbringing

The cooperation between families and Catholic schools stands for a long 
tradition and did not create problems as long as the relationship between the 
Church and society was stable. With the changing context and subsequent 
changes among the faithful as well, the different partners perceive the coopera-
tion from varying perspectives. It is vital that they can find each other in an 
open situation, which gives due attention to the different stories, presupposi-
tions, options, and encourages people to clarify the relationship between the 
present situation and the Christian tradition. In doing so, they all contribute to 
establishing a reliable and significant tradition for today’s challenges. All this 
requires new competences among the partners involved for inventing a new 
style of cooperation, for discovering new dimensions of religious upbringing. 

Key words: family, Catholic schools, religious upbringing.
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