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KS. JAN PRZYBYŁOWSKI

ORGANIZACJA DUSZPASTERSTWA M ŁODZIEŻOW EGO  
W PERSPEKTYW IE NOW EJ EWANGELIZACJI

W działalności duszpasterskiej następuje nieustanna przemiana form urze
czywistniania się Kościoła, uwzględniająca potrzeby czasów teraźniejszych. Jed
nym ze znaków czasu jest zjawisko rozszerzania się wpływów subkultury na 
wychowanie dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie wywodzący się z subkultury są 
bardzo często „niedostosowani” lub „nieprzystosowani” społecznie.1 Praca 
-z młodzieżą z „marginesu życia” napotyka na trudności duszpastersko-wychowaw- 
cze, które dotyczą czterech wymiarów rozwoju człowieka: intelektualnego, emo
cjonalnego i egzystencjalnego,2 a przede wszystkim duchowego. Ci młodzi ludzie 
w większości nie trafią do parafii, a nawet gdyby szukali tam pomocy, to zosta
ną odprawieni, gdyż duszpasterstwo zwyczajne nie jest przygotowane do opieki 
nad nimi, zarówno z braku odpowiednich struktur, metod, jak i braku przygoto
wanych do tego typu działań duszpasterzy.

Wszelkie prognozy zapowiadają pogarszanie się tej sytuacji, z wszystkimi 
negatywnymi tego skutkami dla młodych ludzi.3 Troska o ich życiowe odnowie
nie i religijne nawrócenie wymaga stworzenia duszpasterstwa ponadparafialnego 
o charakterze specjalistycznym, do którego zostaną skierowani odpowiednio prze
szkoleni duszpasterze specjaliści, wzbudzający zaufanie młodzieży, posiadający 
umiejętność porozumiewania się z nimi i odpowiedniego pokierowania ich ży
ciem, a to wymaga zastosowania różnych metod diagnozy i leczenia.4

Potrzebne jest zatem duszpasterstwo młodzieży jako zorganizowana zbawcza 
działalność Kościoła prowadzona w oparciu o naukowo opracowane paradygmaty, 
imperatywy i programy działania. Działalność ta urzeczywistnia się w ramach dusz
pasterstwa zwyczajnego (parafialnego) i nadzwyczajnego (ponadparafialnego) 
z pomocą instytucji kościelnych, które planują, inspirują i koordynują czynności 
w określonym zakresie. Celem tego duszpasterstwa jest opieka nad młodymi ludź
mi, świadomie na sposób formalny lub nieformalny (zorganizowany lub niezorga- 
nizowany) wyodrębniającymi się z otoczenia. Duszpasterstwo młodzieży powinno 
opierać się na więziach wewnętrznych (duchowych), a także zewnętrznych (kultu
rowych i społecznych), przejawiających się w zróżnicowanym rozumieniu „wspól
ności”, aby w zmieniających się warunkach życia, które z jednej strony ujawniają 
możliwości młodzieży, a z drugiej strony stwarzają zagrożenia, aktualizować zbaw
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cze dzieło Chrystusa w ich środowisku. Oznacza to, że duszpasterstwo ma umoż
liwić młodym ludziom spotkanie i nawiązanie dialogu z Bogiem, a także nieść po
moc w wytrwaniu we wspólnocie z Bogiem i z ludźmi zarówno wiernym 
uświadomionym i konsekwentnym, jak również słabo uświadomionym i mało kon
sekwentnym w wyznawaniu wiary w Chrystusa.5

Punktem wyjścia dla organizowania duszpasterstwa młodzieżowego jest 
określenie zasad i sposobów postępowania, tak wobec jednostek, jak i wspólnot 
młodzieżowych. Jest to zadanie teologii pastoralnej, która ma za cel naukowe 
ukształtowanie samoświadomości Kościoła działającego w czasach współczesnych. 
Teologiczna refleksja nad sakramentalną, integralną i dynamiczną istotą Kościoła, 
uwzględniająca wiedzę o aktualnej sytuacji -  wypracowaną przez takie nauki, jak: 
socjologia, psychologia, pedagogika, organizacja i zarządzanie itp. -  pozwala zapla
nować i przystosować jego działalność do współczesnych warunków.

Działalność całego Kościoła staje się przedmiotem zainteresowania wielu 
dyscyplin naukowych, w tym również nauk prakseologicznych. Istnieje zatem moż
liwość prowadzenia refleksji naukowej nad duszpasterstwem także w oparciu
0 teorię organizacji i zarządzania. Pozwala to na wypracowanie zasad, metod i tech
nik postępowania wobec jednostek i kierowania zespołami ludzkimi. Skłania to do 
przedstawienia następujących kwestii związanych z organizacją duszpasterstwa 
młodzieżowego: 1) sytuacja współczesnej młodzieży, 2) koordynacja działań
1 współpraca duszpasterska, 2) rola kierownictwa w duszpasterstwie młodzieży.

I. Sytuacja współczesnej młodzieży

1. Przemiany religijne
Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań nad religijnością Polaków,6 w tym 

również młodzieży polskiej,7 przedstawiają dość skomplikowany obraz zachodzą
cych w tej dziedzinie przemian. Niektóre wyniki są wręcz alarmujące w swojej 
negatywnej wymowie. Jako przykład można podać deklaracje młodzieży liceal
nej odnośnie do oceny moralnej czynów ludzkich. Według przeprowadzonych 
badań, co czwarty młody człowiek uważa, że bez sensu jest twierdzenie, że ja
kieś uczynki są dobre lub złe. Aż cztery osoby spośród pięciu uczniów liceal
nych w Polsce (82%) twierdzi, że wszelki uczynek jest dobry lub zły w zależności 
od czyjegoś punktu widzenia, odrzucając w ten sposób obiektywizm moralny na 
rzecz subiektywizmu i sytuacjonizmu moralnego. O indyferentyzmie w sprawach 
wiary i moralności świadczy również fakt, że siedmiu spośród dziesięciu uczniów 
licealnych wyraża przekonanie, że Kościół nie wie, co jest dobre a co złe (66,8% 
-  70,6%). Prawie dwie trzecie badanych uważa, że gdy Kościół mówi, co jest 
dobre a co złe, to jest to tylko pogląd Kościoła. Z przeprowadzonych badań można 
także wyciągnąć wniosek, że młodzież dąży do zakwestionowania autorytetu 
moralnego osób duchownych i katechetów.8

Wyniki te niewątpliwie świadczą o głębokich przemianach życia religijnego 
młodzieży polskiej. Jednak przy ich analizie należy uwzględnić prawidłowość do
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tyczącą kształtowania się postaw religijnych w okresie dojrzewania. Wyniki badań 
uzyskanych przez amerykańskich uczonych: G.B. Vettere i M. Greene, potwierdzone 
później przez inne badania amerykańskie (R.V. Canna), włoskie (G.C. Milanesi) 
i polskie (H. Kubiak) wskazują, że największa tendencja do ateizacji pojawia się 
u młodzieży od 15 do 19 roku życia (46,0%). W przedziale wiekowym od 20 do 
24 roku życia tylko 21,7% młodych ludzi przejawia skłonności do postaw ateistycz
nych.9 U dorosłych zauważa się już niewielki procent deklarujących chęć zerwa
nia z Kościołem: od 25 do 29 roku życia -  7, 7%; od 30 dO 34 roku życia -  3,8%; 
od 35 do 39 roku życia -  2,2%; od 40 do 44 roku życia -  2,9%.

Badania pokazują szczególnie intensywne przemiany i pozwalają zarówno 
odnotować zagrożenia wynikające z tych zmian, jak też wyczulić odpowiedzial
nych za wychowanie młodzieży na jej problemy, które są jednocześnie ważnymi 
zadaniami pedagogicznymi. Młodzież, w tym trudnym okresie dojrzewania, jest 
szczególnie wrażliwa na wszelkie przejawy ostrej krytyki, potępienia, represji czy 
kary. Jednocześnie młodzi ludzie oczekują zrozumienia i autentycznej pomocy 
od wszystkich wychowawców, dzięki którym określą swą osobowość społeczną, 
ukształtują dojrzałą postawę religijną i moralną i odpowiedzialnie wejdą w świat 
dorosłego życia.

2. Rodzina
Badania socjologiczne potwierdzają znany powszechnie fakt, że rodzina jest 

najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się całościowy rozwój mło
dego człowieka. Silna wewnętrznie i szczęśliwa rodzina jest dla młodzieży 
fundamentem i gwarancją harmonijnego rozwoju osobowego. W badaniach po
twierdza się również hipoteza, że postawy światopoglądowe rodziców mają za
sadniczy wpływ na kształtowanie postaw religijno-moralnych dzieci i młodzieży. 
Wynika z nich, że im bardziej zaznacza się zbieżność postaw światopoglądowych 
między rodzicami i dziećmi, tym pozytywniej jest oceniana i przeżywana wła
sna rodzina przez tych ostatnich. Oznacza to, że brak konsensu w rodzinie 
w sprawach ważnych światopoglądowo ma znaczący wpływ na samoświadomość 
jej członków, zaburza poczucie bezpieczeństwa, podrywa zaufanie społeczne 
i obniża gotowość do podejmowania odpowiedzialności. Natomiast zgodność 
i homogeniczność światopoglądowa rodziny wzmacniają społeczne szanse suk
cesu i pozytywnie kształtują struktury osobowości ich członków. Badania 
potwierdzają także hipotezę, że podstawą stabilności i wysokiej jakości partner
stwa w rodzinie jest konsens w sprawach religijnych.10

W społeczeństwie uprzemysłowionym, zurbanizowanym, zsekularyzowanym, 
pluralistycznym pod względem społecznym, strukturalnym i kulturowym wycho
wanie młodego pokolenia w rodzinie napotyka na coraz większe trudności. Poza 
tym zmieniają się nie tylko warunki zewnętrzne funkcjonowania rodziny, ale 
zmienia się także sama rodzina. Coraz bardziej traci na znaczeniu element insty
tucjonalny, regulujący do tej pory dynamikę życia rodziny. Przemiany społecz

2 1 5



no-polityczne, kulturowe, gospodarcze odkryły również słabość, a często brak 
religijnych motywacji w funkcjonowaniu rodziny. Przyczyną takiego stanu rze
czy był dotychczasowy związek rodziny-instytucji z Kościołem-instytucją, co 
w efekcie uniemożliwiało wykształcenie przynależności rodziny do Kościoła- 
wspólnoty i powodowała brak autentycznie religijnej atmosfery w rodzinie."

Pomimo tych przemian, rodzina nie utraciła swojego podstawowego celu -  
nadal jest instytucją wychowawczą i środowiskiem, w którym kształtuje się nowe 
pokolenie. Życie rodzinne jest procesem, którego istotą jest spotkanie dwóch 
pokoleń. Rodzice w procesie wychowania wspartego socjalizacją (społeczną, 
kulturową, religijną) przekazują dzieciom swoje doświadczenia, uczą wartości 
i norm, kontrolują zachowania młodego pokolenia, stosując przy tym różne na
rzędzia (np. słowa, gesty) i różne metody (np. nagrody, kary). Celem takiego wy
chowania jest ukształtowanie jednostki o zwartej i uporządkowanej osobowości, 
a także pozytywnym stosunku do podstawowych wartości (chrześcijańskich, prawa 
naturalnego). Na proces wychowania mają również wpływ szeroko pojęte wa
runki społeczno-kulturowe. Skutki ich oddziaływania można zauważyć w posta
wach, zachowaniach, działaniach, preferowanych wartościach i wzorcach młodego 
pokolenia, które są wynikiem przeżyć i doświadczeń z kręgów pozarodzinnych.12 
Warunki społeczno-kulturowe oddziałują także na postawy rodziców, co w kon
sekwencji pozwala wykryć w postawach religijnych, etyczno-moralnych, społecz
no-politycznych, ekonomicznych elementy wspólne dla obydwu pokoleń, które 
świadczą o ciągłości tradycji rodzinnej, jak również i te, które dzielą pokolenia 
starszych i młodszych.13

3. Przemiany społeczno-kulturowe
Jakkolwiek dość naturalnym jest podział życia człowieka na etapy wyzna

czone przez przemijający czas (dzieciństwo, okres młodzieńczy, wiek dojrzały, 
czas starości), to jednak bardzo długo ten podział nie znajdował odniesienia 
w kategoryzowaniu pod tym względem społeczeństwa. Właściwie można mówić, 
że do czasów współczesnych jedyną strukturalnie wyodrębnioną „instytucją” spo
łeczną był człowiek dorosły, a więc taki, który mógł być podmiotem praw 
i obowiązków, przy założeniu, że podstawowym obowiązkiem społecznym była 
praca, jedynym prawem było zachowanie wspólnotowo pojętej tożsamości okre
ślonej przynależnością społeczną. Jest to oczywiście daleko posunięte uproszcze
nie, gdyż społeczeństwo i wszystkie jego instytucje i mechanizmy są tak stare, 
jak rodzaj ludzki. Podobnie rzecz ma się z instytucją wychowania określającą 
relacje między dorosłymi a dziećmi i młodzieżą -  zazwyczaj było ono rozumia
ne jako celowe i planowane oddziaływanie wychowawcy na wychowanka.

Swego rodzaju rewolucja dokonała się, gdy w pierwszej połowie XX wieku 
zwrócono uwagę na to, że oprócz świadomych działań wychowawczych podejmo
wanych przez wychowawców na proces wychowawczy mają duży wpływ społe
czeństwo i jego kultura.14 Z tej perspektywy było już łatwiej dostrzec „instytucję”
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społeczną, jaką jest dziecko i młody człowiek. Bardzo szybko pojawił się potem 
problem praw i obowiązków dziecka i młodego człowieka. Ogłoszono Deklarację, 
a potem Konwencję Praw Dziecka,15 a także kartę praw ucznia itd. Na wyodrębnie
nie się tych kategorii społecznych miały również wpływ czynniki ekonomiczno- 
gospodarcze. Dzieci, a przede wszystkim młodzież, stała się celem ekspansji 
specjalnie dla nich tworzonych produktów. Zainteresowanie dziećmi i młodzieżą 
i ich potrzebami przyczyniło się do powstania całych gałęzi produkcji: przemysł 
zabawkarski, elektroniczny, filmowy, odzieżowy, muzyczny, sportowy, obuwniczy 
itp. Dziećmi i młodzieżą zainteresowały się także ideologie, zwłaszcza o nastawie
niu totalitarnym, jak np. nazizm w wydaniu Hitlera czy komunizm stalinowski, 
i bardziej współczesne zmodyfikowane ideologie subkulturowe, których formy dzia
łalności przybierają charakter mafijno-sekciarski. Do takich patologicznych środo
wisk zazwyczaj nie mają wstępu służby socjalne, nie potrafią nad nimi zapanować 
służby prewencyjne, nie pomagają im ośrodki pomocy społecznej czy też instytu
cje oświaty i kultury.16 Problemami dzieci i młodzieży nie przestają jednak intere
sować się instytucje państwowe, których zadaniem jest włączenie ich w życie 
społeczeństwa w pełni demokratycznego.17

Innym ważnym problemem współczesnej młodzieży jest wzrost znaczenia do
raźnego celu życia, jakim jest przedłużanie okresu młodości, aby w tym czasie 
korzystać z wszystkich przysługujących z tego tytułu praw. Wydłuża się więc okres 
dorastania, a to oznacza, że młodzi ludzie dojrzali fizycznie i psychicznie pozwa
lają się traktować jak dzieci, których jedynym obowiązkiem jest kształcenie się.

Młodzi ludzie szczególnie są wrażliwi w sferze moralnej i psychicznej. Brak 
dojrzałości etyczno-moralnej powoduje, że czują się zagrożeni w sferze psychicz
nej (akceptacji siebie, wiary w swoje możliwości itp.). Ale jednocześnie brak 
wiedzy o swojej psychice, brak zrozumienia siebie prowadzi do tego, że zjawi
ska czysto psychiczne są interpretowane pojęciami religijnymi, a częściej jesz
cze są określane terminami ze słownika moralno-dewocyjnego (pobożnościowego). 
Zaciera się wtedy granicę między psychiką a duchem. Doświadczenie słabości 
upadłej natury i jej skutków stanowi szczególne zadanie w procesie wychowa
nia młodego człowieka. Każdy, kto wskazuje młodym ludziom drogę rozwoju, 
nawet za cenę utraty wolności osobistej, wolnej woli i samoświadomości (dzia
łanie sekt), ale za to bez większego wysiłku i osobistej pracy wewnętrznej, jest 
często dla nich zwiastunem obietnicy rozwiązania ich problemów. Kościół do
strzega to niebezpieczeństwo i przestrzega przed nim.

4. Szkoła
Widoczne oznaki paraliżu duszpasterstwa młodzieży, a także różnego rodza

ju problemy z katechizacją w szkołach, przyczyniły się do wzrostu zaintereso
wania szkolnym środowiskiem młodzieżowym. Większość młodych ludzi nie ma 
ściślejszego kontaktu z parafią, ale także ze społecznością lokalną, z którą nie 
chcą się identyfikować. Szkoła, której cele wychowawcze stanowią tylko pery
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feryjną część realizowanych zadań dydaktycznych, nie tworzy środowiska, 
w którym młodzież mogłaby kształtować dojrzałą postawę etyczno-moralną, kul
turową, społeczną. Szkoły rządzą się swoimi prawami, pozostając na marginesie 
życia społeczności lokalnej. Tworząc swego rodzaju enklawę społeczno-kulturo
wą, szkoły nie uczestniczą w życiu społeczności, a tym samym nie nawiązują 
współpracy z organizacjami społecznymi, kulturalnymi i religijnymi. Staje się 
przez to miejscem, gdzie -  paradoksalnie -  tkwi źródło, a także oparcie dla 
różnych patologii występujących w środowisku dzieci i młodzieży. Pierwszy 
kontakt z używkami, z subkulturą, z postawami agresywnymi rówieśników mło
dzi ludzie często przeżywają w szkole, doświadczając jednocześnie zarówno 
bezsilności osobistej, jak również obojętności nauczycieli i wychowawców wo
bec oddziaływania tych negatywnych zjawisk na ich osoby i życie. Frustracja 
młodych ludzi pogłębia się również z tego powodu, że grono pedagogiczne po
zostaje często bierne wobec osobistych problemów swoich wychowanków.

II. Koordynacja działań i współpraca w duszpasterstwie młodzieży
W duszpasterstwie młodzieży potrzebna jest decentralizacja, tzn. większy na

cisk powinien być położony na oddolne inicjatywy osób i wspólnot, począwszy od 
indywidualnych i grupowych, przez parafialne i społeczności lokalne do narodo
wych i powszechnych. Spotkania, seminaria, konferencje, zjazdy już są organizo
wane, ale wymagają szerszego propagowania tej idei. Przemawiają za tym zarówno 
względy duszpasterskie, jak i socjologiczno-psychologiczne.

Szczególnego potraktowania w ten sposób domaga się problem kształcenia 
i wychowania młodzieży. Planowane zmiany w polskim systemie szkolnictwa, bez 
podjęcia szerokiej dyskusji i współpracy różnych podmiotów życia społecznego, 
mogą ograniczyć się jedynie do eksperymentów, co pogłębiłoby kryzys w pol
skich szkołach. Poważnego potraktowania domagają się również organizacje 
młodzieżowe, które mogą mieć znaczący wpływ na realizowanie przez szkołę 
celów wychowawczych. Na tych terenach, gdzie istnieje kilka szkół, jest możli
we utworzenie „rady szkolnej”, do której należeliby członkowie organizacji, grup 
i ruchów młodzieżowych, również religijnych. Na tym forum mogłyby być 
wymieniane doświadczenia, ustalane priorytety wspólnych działań, ale przede 
wszystkim byłaby to możliwość wcześniejszego ostrzegania przed realnymi nie
bezpieczeństwami grożącymi środowisku szkolnemu -  byłyby to bowiem głosy 
zainteresowanych, którzy sami to przeżywają.

Na terenie parafii mogą działać „parafialne rady młodzieżowe”. Najprościej 
rzecz ujmując, można powiedzieć, że taka „rada” byłaby „komunią” wszystkich 
parafialnych grup i wspólnot młodzieżowych, na które można złożyć współodpo
wiedzialność za ewangelizację własnego środowiska. Podobne rady, ale z mniejszą 
częstotliwością spotkań, powinny powstać w dekanatach i diecezjach.

Cele i zadania tych „rad” miałyby jednak ściśle ewangelizacyjny, a nie dusz
pasterski charakter. Chodzi o to, że problemy młodzieży wymykają się spod dzia
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łań pastoralnych Kościoła i dlatego potrzebne jest włączenie się samej młodzieży, 
dla której nowa ewangelizacja otwiera nowe możliwości działania w Kościele. 
Kościół spotyka wtedy młodego człowieka w sytuacjach codziennego życia, a za
tem w rodzinie, w szkole, środowisku rówieśniczym, w osobistych kłopotach i osią
gnięciach, w smutkach i radościach. Takie spotkania na forum młodzieżowym, 
a zwłaszcza w „radach młodzieżowych”, będą służyć nie tylko ustalaniu wspólnych 
planów, ale będą nową formułą ewangelizacyjną, której zadaniem będzie głoszenie 
Ewangelii jako żywego słowa budzącego wiarę, ale także dodawanie otuchy i mocy 
do działania w codzienności. Odnośnie do tego znajdujemy takie wskazania w na
uce Soboru Watykańskiego II: świeccy „stosownie do posiadanej wiedzy, kompe
tencji i autorytetu mają możność, a niekiedy nawet obowiązek ujawniania swojego 
zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Odbywać się to powinno, jeśli 
zachodzi potrzeba, za pośrednictwem instytucji ustanowionych w tym celu przez 
Kościół i zawsze w prawdzie, z odwagą i roztropnością, z szacunkiem i miłością 
wobec tych, którzy z tytułu swojego świętego urzędu reprezentują Chrystusa” 
(KK, 37). Sobór otworzył więc Kościołowi możliwość ustanawiania instytucji, za 
których pośrednictwem rozwiązywane będą sprawy dotyczące dobra członków 
Kościoła. Jedynym formalnym wymogiem powstania i działania takiej instytucji jest 
poddanie się jurysdykcji miejscowego pasterza.

Sobór, nadając świeckim godność świadków, domaga się jednocześnie, aby 
uczyli się „pilnie wyróżniać prawa i obowiązki, jakie spoczywają na nich jako na 
członkach Kościoła, od tych, które przysługują im jako członkom społeczności ludz
kiej. I mają starać się harmonijnie godzić jedne z drugimi, pamiętając o tym, że 
w każdej sprawie doczesnej kierować się winni sumieniem chrześcijańskim, bo żad
na działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod 
władzy Boga. W naszych zaś czasach szczególnie pożądane jest, żeby to rozróżnie
nie i zarazem harmonia jak najjaśniej zabłysły w sposobie działania wiernych, aby 
posłannictwo Kościoła pełniej mogło odpowiedzieć swoistym warunkom dzisiejsze
go świata” (KK, 37). „Toteż -  naucza dalej Sobór -  ludzie świeccy, nawet gdy za
przątają ich doczesne troski, mogą i powinni prowadzić cenną działalność mającą 
na celu ewangelizację świata; (...) mają się pilnie starać o głębsze poznanie praw
dy objawionej i usilnie błagać Boga o dar mądrości” (KK, 35).

A zatem wzrastające poczucie odpowiedzialności za ewangelizację świata 
może się urzeczywistniać również poprzez zorganizowaną działalność młodych 
ludzi, którzy pozostając w ścisłej łączności z Kościołem, spełniają w świecie 
apostolskie dzieła, których celem jest wprowadzenie wartości ewangelicznych 
w życie codzienne.

Nie przynosi Kościołowi wstydu przyznanie się do tego, że pomimo dotychcza
sowych wysiłków duszpasterstwo nie ma większego wpływu na życie codzienne 
młodych ludzi. Chociaż z przeprowadzonych analiz socjologicznych wynika, że 
młodzież bardzo słabo orientuje się w bogactwie teologii, ma problemy z moralno
ścią, jest nastawiona krytycznie do Kościoła (instytucji i ludzi Kościoła), to jednak
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nie odrzuca duszpasterstwa ani ewangelizacji, które nadal pozostają głównymi 
podmiotami działania Kościoła w środowisku młodzieżowym.18 Takie postawienie 
problemu pozwala stwierdzić, że misja Kościoła odnośnie do środowiska młodzie
żowego ulega zasadniczemu przemodelowaniu i przybiera nową formę duszpaster
stwa specjalistycznego. W tej nowej wizji duszpasterstwa młodzieży nowa 
ewangelizacja staje się elementem twórczym, który na stałe wchodzi do pastoral
nych wysiłków Kościoła. Duszpasterstwo młodzieży i nowa ewangelizacja, jako 
nierozłączne, współzależne elementy działania Kościoła, otwierają nowe możliwo
ści realizowania misji Kościoła wobec młodego pokolenia. Włączenie nowej ewan
gelizacji w duszpasterstwo jest wyraźnym „znakiem czasów” współczesnych 
i oznacza, że poprzez głoszenie prawdy ewangelicznej nowym językiem, w nowych 
formach i sposobach, Kościół pozostaje wiemy niezmiennym wartościom ewange
licznym, które stanowią treść i formę wiary chrześcijańskiej.

Dzięki ewangelizacji w duszpasterstwie młodzieży można nawiązać dialog 
między wartościami Kościoła i świata. Nowa ewangelizacja jest pomostem łączą
cym teologię Kościoła z rzeczywistym, aktualnym stanem sytuacji człowieka 
w świecie. Z Ewangelią Kościół zwraca się bowiem do każdego człowieka, na róż
nym poziomie funkcjonowania w społeczności, udziału w kulturze, realizowania się 
w sferze religijności, otwierając drogę do pogłębienia życia duchowego.

Włączenie nowej ewangelizacji w duszpasterstwo młodzieży prowadzi rów
nież do uświadomienia młodym katolikom prawdy, że Kościół i świat znajdują 
się w fazie przemian, w których problemy młodzieży staną się jednym z istot
nych zadań Kościoła i dzięki temu zostaną w sposób dogłębny poznane i, w miarę 
rozwoju duszpasterstwa młodzieży, rozwiązywane. Uznając te przemiany za „znaki 
czasu”, można, bez rozliczania się z przeszłością i rozpatrywania poczynionych 
zaniedbań w tej dziedzinie, rozpocząć nowy etap adekwatnego duszpasterstwa 
młodzieży, nierozerwalnie związanego z nową ewangelizacją.

Oprócz wszystkich zaniedbań i błędów popełnionych w duszpasterstwie 
młodzieży, wynikających zarówno z przyczyn strukturalnych, funkcjonalnych, 
organizacyjnych, jak również personalnych, powszechnie znane są pozytywne 
wyniki działalności Kościoła w środowisku młodzieżowym, przy uwzględnieniu 
szerokiego kontekstu wychowawczego, a są to: rozwój ruchów młodzieżowych, 
różne formy duszpasterstwa specjalistycznego (np. akademickie, dzieci z rodzin 
zaniedbanych moralnie i materialnie, duszpasterstwo „wakacyjne”), rekolekcje 
młodzieżowe, ożywienie udziału młodzieży w życiu parafialnym, grupy religijne 
(formacyjno-modlitewne), służba liturgiczna, harcerstwo, duszpasterstwo piel
grzymkowe, zaangażowanie w katechizację szkolną itd. Do istotnych osiągnięć 
duszpasterstwa młodzieży trzeba również zaliczyć wszechstronną pomoc Kościoła, 
świadczoną młodzieży w poszukiwaniu prawdziwych wartości ewangelicznych, 
wolnych od obciążeń ideologicznych, których przyczyną są przemiany cywiliza- 
cyjno-społeczno-kulturowe. To zadanie może być jeszcze efektywniej spełniane 
przy uwzględnieniu zasad nowej ewangelizacji.
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III. Rola kierownictwa w duszpasterstwie młodzieży
Wśród rodziców, nauczycieli, wychowawców, liderów organizacji młodzie

żowych, działaczy społecznych, dorosłych chrześcijan, których jedynym znakiem 
rozpoznawczym pozostał przyjęty w dzieciństwie chrzest, spotyka się postawy 
eklektyczne i relatywistyczne. Wielu z nich ma duży wpływ na wychowanie 
młodego pokolenia. Tacy, przekazując młodzieży obciążone ideologicznie warto
ści ewangeliczne i zniekształcone prawdy z doktryny katolickiej, wzbudzają u niej 
nieufność i wątpliwości, niekiedy wprost lub ubocznie przyczyniają się do wy
kształcenia postawy ambiwalentnej lub agresywnej w stosunku do religii i Ko
ścioła,19 prowadzą do zakwestionowania autorytetu moralnego Kościoła zarówno 
jako instytucji (struktury, hierarchia, wierni, działalność praktyczna), jak też straż
nika wartości ewangelicznych.

Nowy impuls do odnowy form i metod, a także poszukiwania nowych środków 
i narzędzi w organizacji duszpasterstwa młodzieży może wnieść nowa ewangeliza
cja. Ewangelizacja przywraca przede wszystkim właściwy porządek działalności 
pastoralnej Kościoła -  głoszone słowo Boże pobudza do wiary, akcentując „motyw 
wiary”, czyli uległość Bogu objawiającemu się, wypełnia prawdą Chrystusową 
postawę wiary. Te i inne idee nowej ewangelizacji są przede wszystkim ważne 
w kształtowaniu postaw dojrzałej wiary u młodzieży. Młody chrześcijanin może się 
wtedy rozwijać całościowo, pozostając pod wpływem nie jakiegoś ludzkiego wy
chowawcy, ale samego Chrystusa objawiającego prawdę w Kościele.

Ewangelia może budzić wątpliwości, niepokoić, a nawet wywoływać lęki, 
ale jednocześnie prowadzi do stawiania ważnych pytań dotyczących prawd reli
gijnych (wymiar zbawczy), jak również egzystencjalnych (aspekt stwórczy). Już 
same te pytania są częścią objawienia się Boga, gdyż prowadzą do jednego za
sadniczego pytania, które każdy człowiek nosi wpisane w swoją naturę, a jest to 
pytanie o sens i cel wszystkiego, co istnieje. W Ewangelii młody człowiek od
najduje również odpowiedzi na te pytania, za którymi stoi autorytet samego 
Chrystusa, żyjącego i działającego w Kościele. Jednym z ważnych zadań dusz
pasterstwa młodzieży jest podawanie tych odpowiedzi w różnych formach i pro
pozycjach do wolnego wyboru.

Wolność jest bowiem odzwierciedleniem Boga w człowieku, a dla młodego 
człowieka dar wolności jest również gwarancją poznania prawdy, którą później 
można przyjąć i potwierdzić osobistą decyzją i życiem zgodnym z poznaną praw
dą. Wiara bowiem to nie tylko poznanie prawdy, ale to również doświadczenie, 
codzienna egzystencja. Stąd nasilenie lub osłabienie religijności, nawet w począt
kowej fazie, nie dotyczy tylko płaszczyzny poznawczej, ale obejmuje całego 
człowieka, jego wolę, popędy, a także życie codzienne.20

Takie pojęcie postawy wiary ma bardzo konkretne odniesienie do duszpaster
stwa młodzieży. W kształtowaniu postawy wiary młodego człowieka nie powinno 
sprowadzać się wiary tylko do wymiaru jej prawdziwości. Sięgając do teologii bi
blijnej, można powiedzieć, że jest ona przyjęciem prawdy objawiającego się Boga,
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zawierzeniem Mu i wypełnianiem poznanej prawdy w życiu. Ponieważ postępują
ca dechrystianizacja zagraża zarówno poznawaniu prawdy, jak również doświadcza
niu wiary, dzięki nowej ewangelizacji zwraca się większą uwagę na powiązanie 
przekazu wiary i jej poznawania z osobistym doświadczeniem.

Nowa ewangelizacja nie pozwala również pominąć indywidualnego i wspólno
towego świadectwa życia głosicieli Ewangelii. Według E. Schillebeeckxa doświad
czenie wiary czyni z głosiciela Ewangelii świadka, który zdolny jest do przekazania 
prawdy doświadczonej: dzieląc się z innymi tym, co sam przeżywa, otwiera im 
nowe horyzonty, zachęcając jednocześnie do działania. „Sercem” takiego przepo
wiadania jest miłość, a znamienne jest to, że w Katechizmie Kościoła katolickiigo 
przedstawianie treści wiary jest ściśle złączone z ukazywaniem życia moralnego, 
opartego na podwójnym przykazaniu miłości.21 Przekazywanie młodzieży „czy
stych” wartości chrześcijańskich staje się możliwe poprzez ewangelizację, którą 
można określić jako głoszenie Chrystusa, dokonywane przez świadectwo ż>cia 
i słowo, które „nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to. że 
dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu” (KK, 35).

W realizacji tego zadania ewangelizacyjnego duszpasterstwo młodzieży na
potykało dotychczas na poważne trudności i to nie tylko zewnętrzne, ale i ve- 
wnętrzne, które mogą być bardziej groźne od tych pierwszych. Chodzi przede 
wszystkim o brak zapału ewangelizacyjnego u duszpasterzy młodzieżowych, trak 
umiejętności nawiązywania dialogu i otwartych kontaktów z młodzieżą, a ta<że 
trudności w podejmowaniu współpracy i współdziałania z młodymi katolikami. 
Dodatkowym obciążeniem były defekty organizacyjne, paraliżujące działalność 
duszpasterzy młodzieżowych.

Kompetencje duszpasterza młodzieżowego, określone poprzez kryteria ewan
gelizacyjne, skupiają się na postawie „świadka”. Oznacza to, że oprócz wspo
mnianego już zapału ewangelizacyjnego, w postawie duszpasterza młodzieży 
powinno się podkreślać znaczenie „charyzmatu” do pracy w środowisku młodzie
żowym. Świadomie podkreślone znaczenie środowiska młodzieżowego w odnie
sieniu do charyzmatu oznacza, że chodzi tu nie tyle o pracę z młodzieżą, ale 
o pracę w środowisku młodzieżowym, czyli bycie z młodzieżą w domu, w szko
le, w grupie rówieśników, podczas zabawy i wypoczynku, w rozwiązywaniu ich 
problemów i w radości z odnoszonych sukcesów. Praca w środowisku oznacza 
również współpracę na polu wychowawczym z rodziną (rodzice, rodzeństvo), 
z gronem pedagogicznym, organizacjami młodzieżowymi, władzami lokalnjmi. 
Charyzmat dotyczy więc powołania do pracy z młodzieżą i otoczeniem (środo
wiskiem), czyli do pracy z młodzieżą w jej życiu codziennym.

Duszpasterstwo młodzieży jest działalnością specyficzną, dlatego od disz- 
pasterzy wymaga specjalnego powołania, właściwego charyzmatu, przygotowa
nia humanistycznego i psychologiczno-pedagogicznego, a także dojrzałej postiwy 
religijnej z czystą duchowością, której wyrazem będzie zdrowa pobożność. Waż
nym przymiotem duszpasterza młodzieży powinno być wyczucie ducha wsjól-
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notowego i umiejętność wznoszenia się ponad podziały istniejące i antagonizu
jące środowisko młodzieżowe.

Należałoby zatem zastanowić się nad tworzeniem instytutów zajmujących się 
zagadnieniami młodzieży, w tym przygotowywaniem modelu właściwej formacji 
duszpasterzy młodzieżowych. Instytuty, mające charakter naukowy, mogłyby ści
śle współpracować z diecezjalnymi ośrodkami organizacji duszpasterstwa mło
dzieży i przygotowywania (kształcenia) duszpasterzy młodzieżowych.

Uwzględniając postulat ścisłej łączności duszpasterstwa młodzieży z nową 
ewangelizacją trzeba wziąć pod uwagę nie tylko działalność pastoralną, ale rów
nież dzieło ewangelizacyjne. Oznacza to, że obecność i działalność Kościoła 
w środowisku młodzieży powinna opierać się nie tylko na pracy duszpasterzy (ka
płanów), ale również ewangelistów świeckich.

Przyjmując zasadę ścisłej współpracy duszpasterzy z ewangelistami świecki
mi, trzeba uwzględnić istniejące różnice w gronie tych ostatnich. Przede wszystkim 
pochodzą z różnych środowisk społeczno-kulturowych, różniących się między sobą 
poziomem wykształcenia, dojrzałości życiowej i religijnej, ilością i jakością uczest
niczenia w życiu i działalności Kościoła. Wśród przygotowujących się ewangeli
stów świeckich nie powinno zabraknąć poszukujących, wątpiących, nowo 
nawróconych, ale przede wszystkim powinni to być świeccy charyzmatycy o doj
rzałej postawie egzystencjalnej i z duchem gorliwości duchowej. Do kolejnych eta
pów przygotowania ewangelistów dopuszczone byłyby tylko osoby spełniające 
coraz wyższe kryteria formacyjne -  chodzi przede wszystkim o dojrzałość psychicz
ną, zdolności do życia wspólnotowego i wykorzystanie darów duchowych.

Podstawą działalności duszpasterzy młodzieżowych i ewangelistów świeckich 
powinno być poznanie, zrozumienie, przyswojenie prawdy głoszonej przez Kościół, 
której źródłem jest Ewangelia. Duszpasterz i ewangelista powinni dokładnie wie
dzieć, czego oczekuje od nich Kościół. Duszpasterstwo i ewangelizacja, według 
zasady eklezjotropizmu,22 będzie reagowaniem na bodźce zewnętrzne w taki spo
sób, aby to nie była tylko reakcja i odpowiedź na chwilowy stan, ale otwarcie dro
gi dla działalności i obecności Kościoła, której celem będzie rozwiązywanie 
problemów poprzez odwoływanie się do prawdy ewangelicznej. Ma to prowadzić 
do celu, jakim jest stała obecność prawdy ewangelicznej w życiu człowieka.

W duszpasterstwie ogólnym, ale przede wszystkim w duszpasterstwie mło
dzieży, w sposób ukryty funkcjonują poglądy zbliżone do eugeniki. Pragnieniem 
duszpasterza staje się wtedy wychowywanie, którego zasadą działania będzie takie 
doskonalenie wartości duchowych w człowieku, aby zachować tylko cechy do
datnie poprzez ograniczenie cech ujemnych. Dążą oni do stworzenia w Kościele 
„cieplarnianych” warunków dla rozwoju i doskonalenia postawy religijnej, aby 
w ten sposób chronić młodzież od zgubnych wpływów świata. Prowadzi to jed
nak do wychowania ludzi nieświadomych realnych zagrożeń, którzy w zetknię
ciu się z realiami życia, czyli z patologiami społecznymi, kulturowymi, moralnymi, 
nie będą się mogli im oprzeć. Tacy ludzie łatwo wpadają w fundamentalizm przy
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obronie wartości ewangelicznych, wszędzie widząc dla nich zagrożenie. W ich 
postawie zaznacza się przede wszystkim lęk o samych siebie, lęk przed utratą 
tożsamości, której zagraża każde otwarte zetknięcie się ze światem. Ponieważ 
wszystko, co płynie ze świata, jest złe, trzeba się temu przeciwstawić, zamyka
jąc się w „kręgu kościelnym”.

Przy takiej postawie widzialna struktura społeczna Kościoła, „która jest zna
kiem jego jedności w Chrystusie” (KDK, 44), zostaje zamknięta na wpływy 
ewolucji ludzkiego życia społecznego i tym samym pozbawiona możliwości głęb
szego poznania ustroju nadanego mu przez Chrystusa, lepszego określenia i szczę
śliwszego dostosowania do czasów współczesnych. A przecież ojcowie soborowi 
wyraźnie przyznają, że Kościół „wiele skorzystał i może korzystać nawet z opo
zycji tych, którzy mu się sprzeciwiają lub go prześladują” (KDK, 44).

Dzięki nowej ewangelizacji w duszpasterstwie młodzieży może rozpocząć się 
proces eksploracji, czyli wychodzenia z wartościami ewangelicznymi do świata, 
aby go zbadać, odkrywać, poszukiwać nowych możliwości dawania świadectwa. 
W tym procesie należy zachować specyfikę i integralność Ewangelii, ale jedno
cześnie kierować się zasadą otwartego dialogu ze światem. Eksploracja dokonu
je się również przez wzajemną wymianę między Kościołem i światem oraz między 
Ewangelią i kulturą -  Kościół wciela Ewangelię w kulturę, ale też kulturę wpro
wadza do swoich widzialnych struktur społecznych.

Ten drugi proces, tak jak w całym duszpasterstwie, był dotychczas mało 
doceniany w duszpasterstwie młodzieży. Kładziono nacisk na znaczenie inkultu- 
racji Ewangelii, a na drugi plan przesuwano wpływ na Kościół bogactwa, będą
cego wynikiem przemian rzeczywistości ziemskiej i zróżnicowania sposobów 
myślenia (por. KDK, 44), przede wszystkim z obawy przed zagrożeniami, jakie 
niesie ze sobą świat. Tę sytuację może zmienić nowa ewangelizacja.

Nowa ewangelizacja zaczyna się od słuchania -  dlatego można powiedzieć, 
że słuchanie jest darem ewangelizowanego dla ewangelisty. Aby zacząć słuchać, 
trzeba „za drzwiami” pozostawić to, co niszczące, smutne, wątpliwe, grzeszne, 
złe, przygnębiające. Ewangelia nie wymaga od człowieka spełnienia żadnych 
warunków wstępnych: jest właśnie skierowana do ludzi słabych, grzesznych, 
zalęknionych, prześladowanych, sfrustrowanych i to nie przeszkadza w przyję
ciu Ewangelii; przeszkadza natomiast w jej słuchaniu. Stąd szczególnego pod
kreślenia domaga się przygotowanie do słuchania Ewangelii. Zbytnia ufność 
w moc Ewangelii, bez uwzględnienia sytuacji jej adresata, czyni z niej bezwar
tościową, albo raczej bezprzedmiotową formułę religijną. Ewangelia jest skiero
wana do człowieka, którego trzeba na jej przyjęcie przygotować, traktując samo 
przygotowanie do jej przyjęcia na równi z właściwą ewangelizacją. Przygotowa
nie do ewangelizacji już jest jakąś formą ewangelizacji.

Przygotowanie do właściwej działalności duszpasterskiej domaga się zaan
gażowania autorytetu osobowego duszpasterza, który ma za zadanie stworzyć 
środowisko do ewangelizowania. Oznacza to, że duszpasterz musi być ewangeli-

2 2 4



stą i że bez nowej ewangelizacji niemożliwe jest prowadzenie nowej działalno
ści duszpasterskiej. Wszelkie inicjatywy duszpasterskie, oderwane od idei nowej 
ewangelizacji, narażone są na nieskuteczność. Warunkiem ich powodzenia jest 
bowiem bezpodstawnie przyjmowane założenie, że w Kościele mamy do czynie
nia z chrześcijanami nawróconymi, którzy są przygotowani do owocnego udzia
łu w pośrednictwie zbawczym i tym samym są zdolni do dalszych postępów 
w procesie zbawczym. W obecnych warunkach mamy jednak do czynienia z post- 
chrześcijanami, którzy nie utracili przynależności do Kościoła, tylko dokonujące 
się przemiany utrudniły, a często uniemożliwiły dostęp do pośrednictwa zbaw
czego. Zadaniem Kościoła współczesnego jest zatem odnalezienie drogi do post- 
chrześcijan. Jest to możliwe dzięki nowej ewangelizacji, dla prowadzenia której 
nie potrzeba spełnienia żadnych warunków wstępnych. Zadaniem ewangelistów 
jest bowiem przygotowanie post-chrześcijan na przyjęcie Ewangelii, w której 
chrześcijanin odnajduje nie zniekształcone dziedzictwem kulturowym prawdy 
wiary, a jednocześnie uczy się żyć zgodnie z nauką Chrystusa. Nowa ewangeli
zacja jest więc podstawą nowej organizacji duszpasterstwa.

* * *

Wyniki socjologicznych badań dostarczają coraz to nowych danych o sytu
acji młodzieży, a ich negatywny wydźwięk często prowadzi do pesymistycznych 
wniosków. Wielu duszpasterzy traktuje ujemną charakterystykę młodzieży jako 
aktualny stan środowiska młodzieżowego, w którym skutki negatywne przemian 
są powszechne i mają charakter nieodwracalny. Nie należy jednak popadać 
w pesymizm i ulegać katastroficznym wizjom przemian środowiska młodzieżo
wego, wstrząsanego niekiedy tragicznymi w skutkach przejawami patologii i agre
sji młodzieży, ale trzeba dostrzegać coraz to szersze horyzonty i perspektywy 
rozwoju młodzieży, wyznaczane przez zmiany cywilizacyjne i społeczno-kultu
rowe, a w praktycznej działalności Kościoła uwzględnić szanse odnowy duszpa
sterstwa młodzieży poprzez połączenie go z nową ewangelizacją.

O wynikach i owocach nowej ewangelizacji można mówić również wtedy, 
gdy będzie coraz więcej nowo nawróconych, czyli post-chrześcijan, którzy na 
nowo przyjęli Ewangelię. Nowa ewangelizacja daje bowiem odpowiedź, co może 
zrobić Kościół dla młodzieży zagubionej, trudnej, okaleczonej duchowo i psy
chicznie. Z jednej strony funkcjonuje „liberalny model” wychowywania młodzieży 
trudnej (a przecież każdy młody człowiek jest trudny), postulujący skupienie się 
na naprawie społecznych instytucji, wzmocnienie więzi społecznych i podjęcie 
działań profilaktycznych, których celem będzie zapobieganie wzrostowi przestęp
czości. Z drugiej strony w „modelu konserwatywnym” akcentuje się skuteczność 
surowego wychowania, przestrzegania prawa i konsekwencję w egzekwowaniu 
nałożonych na przestępców kar. W pierwszym modelu wyraźnie zaznaczona jest 
„wiara w człowieka” i troska o cel leczniczy nakładanych kar, co wynika z re
spektowania prawa każdego człowieka, młodego przestępcy również, do uszano
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wania jego godności ludzkiej. W drugim modelu widać jasno wspólnotowy wy
miar zła indywidualnego, przed którym każdy człowiek ma prawo się bronić 
i oczekiwać pomocy w tej obronie ze strony społecznych instytucji.

Nowa ewangelizacja podaje swój model wychowania człowieka, który Jan 
Paweł II nakreślił w następujący sposób: „Trzeba tego człowieka afirmować dla 
niego samego, nie dla jakichkolwiek innych racji czy względów -  jedynie dla 
niego samego! Trzeba tego człowieka po prostu miłować dlatego, że jest czło
wiekiem -  trzeba wymagać dla niego miłości ze względu na szczególną godność 
jaką posiada. Otóż ten zespół treści należy do samej istoty ewangelicznego orę
dzia Chrystusa i posłannictwa Kościoła”.23

Nowa ewangelizacja, skupiając się na człowieku, otwiera Kościołowi wła
ściwą drogę pomocy w rozwiązywaniu problemów młodego pokolenia -  jest to 
ewangeliczna miłość. Kierując się wprost do młodych, papież wyznacza im cel 
miłości: „Odpowiadając na miłość, którą jesteśmy odwiecznie umiłowani przez 
Ojca w Chrystusie (...) -  sami uczymy się miłości. (...) Jest to zaś szczególnie 
ważne dla was, młodych. W was bowiem rozstrzyga się ów kształt miłości, jaką 
będzie miało całe wasze życie. (...) Każde życie określa się i wartościuje poprzez 
wewnętrzny kształt miłości”.24 Nowa ewangelizacja uczy więc prawdziwej mi
łości, dzięki której można dotrzeć do każdego młodego człowieka.

PRZYPISY
1 Osoby „nieprzystosowane” -  to młodociani przestępcy, którzy weszli w kolizję z prawem. 

Ich resocjalizacja z punktu widzenia wychowawczego jest niekiedy niemożliwa; osoby „niedosto
sowane” -  to młodzi ludzie żyjący w konflikcie z normami społecznymi -  zob. T. Witkowski, 
Resocjalizacja niedostosowanych społecznie, „Aten. Kapł.” 76(1984), s. 2 4 Inn.

2 J. Marszałek, Obraz polskiej młodzieży w oczach duszpasterza i pedagoga, w: Program 
Duszpasterski na rok 1991/1992, Katowice 1991, s. 129-134.

3 Por. C. Cekiera, Z problematyki młodzieży niedostosowanej, w: Młodych problemy, War
szawa 1986, s. 83-100.

4 R. Rak, Duszpasterstwo specjalistyczne. Założenia i realizacja, „Aten. Kapł.” 85(1993), 
s. 258-259.

5 Por. J. Przybyłowski, Duszpasterstwo grupowe, „Homo Dei” 59(1990) 1-2, s. 68; zob. tak
że R. Niparko, Duszpasterstwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1985, s. 300; W. Piwo
warski, Socjologia religii a teologia pastoralna i duszpasterstwo, w: Studia socjologiczno-religij- 
ne, t. 1, Poznań 1986, s. 85.

6 Zob. np. Kto wygrał? Kto przegrał? Postawy społeczno-religijne diecezjan włocławskich 
'97, Warszawa 1997.

7 Zob. np. J. Przybyłowski, Znaczenie modlitwy w życiu młodzieży katolickiej. Studium pa
storalne, Lublin 1993 (mps. pracy doktorskiej w Bibl. KUL); K. Skoczylas, Akceptacja wartości 
religijno-moralnych katechizowanej młodzieży w środowisku szkolnym. Studium porównawcze na 
przykładzie młodzieży z Zespołu Szkól Zawodowych im. M. Kopernika i Liceum Ogólnokształcące
go im. T. Kościuszki, Lublin 1994 (mps. pracy doktorskiej w Bibl. KUL); J. Mariański, Młodzież 
między tradycją i ponowoczesnością, Lublin 1995; tenże, W poszukiwaniu sensu życia, Lublin 1990. 
W czerwcu 1997 r. zostały przeprowadzone badania wśród młodzieży szkół średnich. Drogą loso
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wania wyłoniono próbę reprezentacyjną uczniów licealnych liczącą 2356 osób. Wyniki takich ba
dań można uogólnić na całą Polskę, przy czym wiarygodność ich wynosi 95%. Zob. K. Pawlina, 
Młodzież końca XX wieku, „Aten. Kapł.” 130(1998) s. 64.

8 Tamże, s. 64-71.
9 Okres dojrzewania zaczyna się przeważnie między 12 a 14 rokiem życia. Trudniej jednak 

określić koniec okresu młodości. W literaturze psychologicznej i pedagogicznej widać pewne roz
bieżności. Dla jednych okres dorastania kończy się około 18 roku życia, a dla innych trwa on aż 
do 25 roku życia. J. Bagrowicz, Współczesna młodzież, „Aten. Kapł.” 128(1997), s. 3-4.

10 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991, s. 74-75.
11 J. Słomińska, Wychowanie religijne w rodzinie, Warszawa 1984, s. 15.
12 Na wpływ czynników społeczno-kulturowych na wychowanie zwrócono uwagę w 1 poł. 

XX wieku. W odróżnieniu od celowych działań wychowawczych nazywano to wychowaniem „nie
świadomym i niesystematycznym” (J. Dewey). Zob. L. Chamaj, Prądy i kierunki w pedagogice 
XX wieku, Warszawa 1963, s. 253. J. Chałasiński nazywa to wychowaniem „przez życie” -  zob. 
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s. 64.

13 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, dz. cyt., s. 74-75.
14 Przyjmując rozróżnienie pojęć wychowania (personalizacji) i socjalizacji, to pierwsze ozna

cza wtedy dostosowanie sił społeczeństwa do osoby, a drugie dopasowanie się osoby do społe
czeństwa. J. Mariański, Socjalizacja-wychowanie, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 
1993, s. 155-156.

15 Zob. E. Stawowy, Ochrona dziecka w prawie międzynarodowym, w: Demokracja dla wszyst
kich, b.m.r.w, s. 199-205; Konwencja Praw Dziecka, tamże, s. 206-237.

16 Ostatnio podejmowane są próby tworzenia stacjonarnych ośrodków adaptacyjno -  wycho
wawczych, dla trudnej, zagrożonej patologiami społecznymi młodzieży. Jako przykład może po
służyć taki ośrodek w Bydgoszczy -  AKOM. Jego zadaniem jest zajęcie się starszymi dziećmi, 
które w związku z kryzysem rodzinnym uciekają z domu, rzucają szkołę, próbują narkotyków 
i mają już za sobą konflikt z prawem i pierwsze doświadczenia z policją. Podstawą przyjęcia do 
takiego ośrodka jest dobrowolna decyzja podopiecznego i skierowanie z placówki penitencjarnej 
lub opiekuńczo-wychowawczej. Znamienne jest to, że twórcy tego ośrodka zakładają ścisłą współ
pracę z Policyjną Izbą Dziecka i Pogotowiem Opiekuńczym, natomiast nie uwzględnia się współ
pracy z Kościołem. Jest to wynik braku informacji o działaniach zamierzonych przez obie strony, 
a także niedostatecznego wykorzystania doświadczenia i możliwości systemowych i kadrowych 
Kościoła katolickiego. Zob. B.a., Terapeutyczny AKOM, „Gaz. Wyborcza. Gazeta w Toruniu”, 1998, 
nr 48(26 II), s. 3.

17 Wszystkie przestępstwa popełniane przez nieletnich mają swoje konkretne przyczyny. 
Z badań przeprowadzonych przez CBOS na reprezentatywnej próbie losowej 1123 Polaków wy
nika, że najważniejsza przyczyna to bezkarność młodych ludzi, którym grozi najwyżej popraw
czak (50%); na kolejnych miejscach znalazły się: wpływ przemocy pokazywanej w programach 
telewizyjnych (32%), złe wychowanie w domu (29%), pijaństwo młodzieży (26%), ogólna de
moralizacja (25%), zły przykład ze strony dorosłych (20%), zła praca szkoły i nauczycieli (5%) 
-  procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać dwie możliwości. Jako le
karstwo na przestępczość nieletnich 45% badanych uznało obniżenie granicy wieku, od której 
nastolatek odpowiadałby za przestępstwa jak dorosły -  obecnie granica ta wynosi 16 lat (dane 
pochodzą z „Gaz. Wyborczej” 1998, nr 84(9 IV), s. 5). Dla uniknięcia tak ekstremalnych roz
wiązań konieczne jest podjęcie współpracy wszystkich podmiotów wychowawczych. Od jej kie
runku i zakresu pośrednio zależy działalność Kościoła, zarówno w procesie kształcenia i wycho
wania młodego pokolenia, jak również działań w sytuacjach patologicznych, gdzie często jest po
trzebna dokładna informacja o środowiskach patologicznych i istnieje konieczność podjęcia zor
ganizowanej współpracy wychowawczej.

18 Zob. J. Przybyłowski, Znaczenie modlitwy w życiu młodzieży katolickiej. Studium pasto
ralne, dz. cyt., s. 280-289.
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19 W religii instytucjonalnej nie istnieją wyspecjalizowane podmioty socjalizacji, dlatego re
ligijne wartości i wzory zachowań są przekazywane młodemu pokoleniu razem z całym dziedzic
twem kulturowym. Rezultatem takiej socjalizacji jest wytworzenie się motywacji mieszanej, pro
wadzącej do ambiwalencji przynależności religijnej. W. Piwowarski, Pluralizm społeczno-kulturo
wy a religia, RNS 8(1980) s. 109.

20 J. Pastuszka, Charakterologiczne aspekty religijności człowieka, „Wiąż” 18(1975) s. 10.
21 C. Ruini, Nowy „Katechizm " a nowa ewangelizacja, w: Nowa ewangelizacja (Kolekcja 

„Communio”, t. 8), Poznań 1993, s. 106.
22 Postawienie na tym samym poziomie działalności praktycznej i ewangelizacyjnej wprowa

dza nowy rodzaj (nową kategorię) obecności Kościoła w świecie, jakim jest eklezjotropizm, czyli 
zdolność Kościoła do reagowania na bodźce zewnętrzne poprzez odwołanie się do źródła prawdy 
-  Ewangelii.

23 Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym 1986 lub wyd. 2, Lublin 1988, s. 57-58. Znamienne 
jest to, że słowa te zostały wypowiedziane podczas przemówienia w UNESCO, w Paryżu 
2 VI 1980 r.

24 Tamże, s. 263.


