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WYCHOWANIE DZIECKA DO WIARY W POLSKIEJ 
RODZINIE W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEJ 

 DEZINTEGRACJI DZIECIŃSTWA

Rodzina jest szczególną wspólnotą wzrastania w wierze i zawsze uczest-
niczyła w misji Kościoła. Jednak koncepcje filozoficzne postmodernizmu zde-
cydowanie uderzyły w wartość rodziny i dzieciństwa i przyniosły negatywne 
konsekwencje. Z jednej strony proces budzenia do wiary i formowania wiary 
dziecka wymaga obecności wiary u ludzi, którzy są dla niego ważni, z drugiej – 
wiara musi odnosić się do realnych warunków życia rodziny. Zgodnie z wiekiem 
i możliwościami rozwojowymi dziecka jego wiara winna być obudzona i rozwi-
jana w odniesieniu do domowych sytuacji. Zatem codzienne życie rodzinne, 
naturalne i nadprzyrodzone wartości, miłość ludzi i Boga, doświadczenie i wie-
dza są ważnymi elementami w procesie wychowania do wiary i formacji wiary. 
Dokonujące się dynamiczne zmiany wymagają nieustannie nowego spojrzenia 
i nowych inicjatyw, które mogą pomóc rodzinom w wypełnianiu ich misji peda-
gogicznej w ponowoczesnym kontekście.

Słowa kluczowe: wychowanie dziecka, dezintegracja dzieciństwa, rodzina, 
wiara.

Aktualna sytuacja społeczna, kulturowa, moralna i religijna Polski jest nie 
tylko odzwierciedleniem zmian okresu transformacji, ale także pozostałością 
i kontynuacją rzeczywistości powstałej w okresie PRL-u. Zapoczątkowany 
w okresie socjalizmu kryzys społeczny i wychowawczy znajduje swoje odbicie 
w sposób szczególny w takich zjawiskach, jak na przykład: zanik etyki pracy, 

abp edward ozoroWSKi

JANA PAWŁA II ROZUMIENIE SAKRAMENTU
W ODNIESIENIU DO MAŁŻEŃSTWA

W katechezach środowych Jan Paweł ii nazwał małżeństwo „najpierwotniej-
szym sakramentem”. Stwierdzenie to wielokrotnie powtórzył w katechezach 
i innych wypowiedziach o małżeństwie. Wyjaśnił, że należy je rozumieć „jako 
znak przenoszący skutecznie w widzialność świata odwiecznie ukrytą w Bogu 
– niewidzialną – tajemnicę. Jest to tajemnica prawdy, miłości, tajemnica życia 
Bożego, w której człowiek otrzymuje realne uczestnictwo”1.

Widzenie małżeństwa w powiązaniu z dziełem stworzenia człowieka 
i świata nie jest czymś nowym. Sam chrystus, broniąc monogamiczności 
i nierozerwalności małżeństwa, odwoływał się do początku (Mk 10,1-12; 
Mt 19,1-9). Podobnie św. Paweł uzasadniał „wielkie misterium” małżeństwa 
(ef 5,22-33). W historii teologii katolickiej, wątek ten zawsze był obecny. 
Katechizm Kościoła Katolickiego dzieli naukę o małżeństwie według dzie-
jów zbawienia: w zamyśle Bożym, w porządku stworzenia, pod panowaniem 
grzechu, pod pedagogią Prawa, w misterium chrystusa i Kościoła (KKK 
1602-1617).

Wyjaśnienia natomiast wymagają użyte przez Papieża słowa: sakrament i ta-
jemnica. W przepowiadaniu z ambony i w salach szkolnych uczy się wiernych, 
że chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu. Jak zatem rozumieć, 
że jest ono najbardziej pierwotnym sakramentem? W języku polskim przez ta-
jemnicę rozumie się wiedzę znaną jednostkom i nieznaną ogółowi. co przeto 
znaczy ukryta w Bogu tajemnica przenoszona przez małżeństwo w widzialność 
świata? czy czasem nie skrywamy zazdrośnie tego, co powinno być ujawnione? 
Misterny wywód Papieża wymaga wyjaśnienia.

1 Jan Paweł ii, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, cz. 1, Słowa chrystusa, Kraków 
2008, s. 88. toż. cz. 2, s. 52.
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brak poszanowania osób starszych i autorytetów, kryzys instytucji małżeń-
stwa i rodziny, zanik norm zachowania w sytuacjach publicznych, osłabienie 
odpowiedzialności, zmiana odniesienia do dziecka i dzieciństwa1. W Polsce 
w nowej sytuacji społeczno-politycznej ujawniły się również nowe zjawiska, 
takie jak: skrajny, nie liczący się z dobrem wspólnym, indywidualizm, prak-
tyczny materializm, hedonizm, utylitaryzm, ale głównie relatywizm moralny. 
Podstawowymi kategoriami, wokół których koncentruje się myśl i działanie 
człowieka systemu liberalnego, są: indywidualne pojmowanie dobra i zła, 
absolutyzacja wolności, eksponowanie pluralizmu, demokracji i tolerancji, 
jako najważniejszych regulatorów życia społecznego. Przejście do nowego 
systemu społecznego okazało się trudniejsze, niż proste zerwanie z systemem 
socjalistycznym, wymagało bowiem współpracy wszystkich środowisk wy-
chowawczych, mądrego wychowania nowych pokoleń, i przygotowania ich 
do funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości społecznej. Niestety, błędy 
okresu transformacji przyczyniły się do rosnącej dezorientacji społeczeństwa 
w zakresie wartości, na których powinno być oparte życie społeczne.

W związku z tym dużego znaczenia nabierają nadzieje i oczekiwania zwią-
zane z rodziną jako środowiskiem wychowania, w tym wychowania religij-
nego. Niestety, w polskich rodzinach żyjących w kręgu kultury europejskiej 
XXI wieku ujawnia się znacznie więcej trudności i problemów, niż w rodzi-
nach tradycyjnych. Rodzina jest bowiem szczególnie wrażliwa na zachodzące 
procesy, stąd coraz częściej mówi się o kryzysie współczesnej rodziny2. Nic 
dziwnego, że wielu rodziców nie nadąża za dokonującymi się zmianami i nie 

1 Por. M. Mazur, Koncepcja obywatela na łamach prasy okresu stalinowskiego,  
w: Szkoła katolicka 5: Państwo a wychowanie. Idee – mity – stereotypy, red. A. Dymer, 
T. Sikorki, Szczecin 2005, s. 201-217; F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia 
z pedagogiki społecznej, Kraków 1999, s. 11-12; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-
2002, Radom 2003; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), 
Kraków 2003; E. J. Kryńska, S. W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej 
w Polsce w latach 1945-1956, Białystok 2003.

2 Por. D. Freeman, Kryzys małżeński i psychoterapia, Warszawa 1991; J. Mariański, 
Kryzys wartości czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001; Ko-
ściół i religijność Polaków 1945-1999, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 
2000; S. H. Zaręba, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach 
przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998), Warszawa 2003; A. Potocki, Wychowanie 
religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2007; 
K. Święs, Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej, Lublin 
2011; K. Ostrowska, Emocjonalny portret Polaków, Warszawa 2012; K. Skoczylas, 
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wie, jak się w tym procesie zorientować, by móc dokonywać osobistych roz-
strzygnięć, podejmować decyzje, które będą miały wpływ na rozwój osobowy, 
społeczny i religijny dziecka. Co jednak ma zrobić matka lub ojciec, którzy 
zderzają się z różnorodnością i wielością teorii pedagogicznych? Jak mają od-
szukać fundamenty i kierunki wychowania w świecie konkurujących ze sobą, 
a zarazem zmieszanych nurtów i orientacji pedagogicznych? Dokonująca się 
obecnie „inflacja” pedagogicznych teorii oraz ich rozdrobnienie sprawiają, 
że wychowawcy i rodzice tracą zdolność czynienia rozróżnień między nimi 
i budowania założeń wychowawczych3. Dlatego w niniejszym artykule, 
uwzględniając gwałtowne zmiany społeczno-moralne i szukając mądrych 
rozwiązań pedagogicznych, zostanie zaprezentowane wychowanie dziecka do 
wiary we współczesnej polskiej rodzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na wyzwania płynące z zagrożeń dezintegracji i komercjalizacji dzieciństwa. 
Najpierw zostaną ukazane przemiany w postrzeganiu i prezentowaniu dzieciń-
stwa we współczesnym świecie, następnie – omówione podstawowe założenia 
przygotowania i wychowania dziecka do przyjęcia wiary jako daru i zadania 
powierzonego przez Boga oraz wskazania pastoralne i pedagogiczne. 

1. Zagubienie i komercjalizacja dzieciństwa

W okresie transformacji społeczno-politycznej w polskich rodzinach, po-
dobnie jak wcześniej w amerykańskich i zachodnioeuropejskich, ujawnił się 
problem „osłabienia lub komercjalizacji okresu dzieciństwa“. Z jednej strony 
można wskazywać na minimalizowanie, a nawet brak dzieciństwa z powodu 
podejmowania przez dzieci obowiązków typowych dla osób dorosłych, np. 
praca zarobkowa, opieka nad młodszym rodzeństwem, stała troska o osobę 
chorą w rodzinie, co może być spowodowane bezrobociem, chorobą lub uza-
leżnieniem alkoholowym rodziców, z drugiej jednak strony istnieje niebezpie-
czeństwo utraty dzieciństwa z powodu pozornej troski dorosłych o dziecko. 
Amerykański psycholog David Elkind już od latach osiemdziesiątych XX wie-

Wartości młodych katolików regionu konińskiego, Toruń 2011; W. Janocha, Religijność 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin 2011.

3 Por. M. Nowak, Podstawy Pedagogiki Otwartej, Lublin 1999; A. Skreczko, Rola 
Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce, Bia-
łystok 2011; B. Bilicka, Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki 
religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2001, Toruń 2009.

[3]
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ku w swojej książce: The Hurried Child4 (przyśpieszone / żyjące w pośpiechu 
dziecko) wskazywał na różnorodne działania dorosłych na rzecz przynaglania 
dzieci do szybszego rezygnowania z wczesnego dzieciństwa w celu zdobywa-
nia wiedzy i umiejętności nieadekwatnych do tego etapu rozwojowego. Według 
niego „przyśpieszanie rozwoju” powoduje, że dzieci stają się ofiarami presji, 
wywodzącej się z szybkich i w pewnej mierze niekontrolowanych zmian spo-
łecznych oraz z nieustannie rosnących w stosunku do nich oczekiwań. Dzieci 
odczuwają olbrzymi stres i niejednokrotnie buntują się przeciw temu przedsię-
wzięciu. Niejednokrotnie matki i ojcowie oczekują od swoich dzieci, aby jak 
najszybciej zdobywały „przedwczesną dojrzałość”, z zaniechaniem stopniowe-
go rozwoju, a także obarczają je wymogami emocjonalnymi, intelektualnymi 
oraz społecznymi, które są właściwe ludziom dorosłym5.

Zdarza się również, że rodzice w celu zaspokojenia własnych ambicji 
i oczekiwań pragną, by dzieci podejmowały wiele aktywności sportowych, 
językowych, muzycznych itd., przez co są pozbawiane czasu na zabawę i kon-
takt z rówieśnikami. Presja dorosłych na szybki rozwój i osiągnięcia dzieci 
w opinii D. Elkinda wynika ze zmian społecznych, kulturowych i ekonomicz-
nych. Matki i ojcowie próbują przyśpieszać rozwój, szczególnie dzieci przed-
szkolnych, bowiem sami są bardziej podatni na stres, mają coraz mniej czasu, 
są bardziej lękliwi niż wcześniejsze pokolenie, bardziej samotni i niepewni 
swojej przyszłości na konkurencyjnym rynku pracy. Jednak dzieci pozbawione 
dzieciństwa są pozbawione tego, co bardzo cenne w procesie ich rozwoju, co 
później nie może być odzyskane. Małe dziecko potrzebuje obecności członków 
rodziny – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dzięki kontaktom z nimi nie tylko 
nabywa umiejętności społecznych, lecz także wzmacnia swoje poczucie bez-
pieczeństwa, zaufania, nadziei i odpowiedzialności. Dzieci, które zdobywają 
umiejętności kontaktów wewnątrzrodzinnych, najprawdopodobniej będą je 
rozwijać w późniejszym wieku.

Zjawisko szybkiego przenoszenia dziecka z dzieciństwa do dorosłości jest 
obecnie wzmacniane przez wielkie korporacje i środki masowego przekazu. 
Firmy odzieżowe i sportowe proponują dzieciom stroje typowe dla dorosłych, 
niejednokrotnie w znacznym stopniu przyczyniając się do ich erotyzacji i sek-

4 Por. D. Elkind, The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon, New York 
2001. Pierwsze wydanie książki w 1981 roku. 

5 Por. tamże, M. J. Kehily, Childhood in crisis? Tracing the contours of ‘crisis’ and 
its impact upon contemporary parenting practices Media, „Culture & Society March” 
2010, nr 32, s. 171-185; N. Postman, The Disappearance of Childhood, New York 1982.



11WYCHOWANIE DZIECKA DO WIARY W POLSKIEJ RODZINIE...

sualizacji. Przedstawiają dzieciom zachowania (np. życia seksualnego), które 
nie są dla nich zrozumiałe, ale wydają się akceptowane i pożądane w świecie 
dorosłych. Natomiast koncerny muzyczne, rozrywkowe, filmowe proponują 
zabawę, gry komputerowe, muzykę typu oszałamiającego oraz w znacznym 
stopniu pobudzającego, co prowadzi niejednokrotnie do zaburzeń słuchowych 
dzieci, drażliwości, lęku oraz osłabienia ich koncentracji. Dziecko ma prawo 
do przeżywania własnego dzieciństwa, jak również konkretnego zaangażowa-
nia na rzecz jego stopniowego wzrostu i dojrzewania, w celu zapewnienia mu 
równowagi psychicznej i społecznej na dalsze lata. Dzieciństwo jest etapem 
rozwoju człowieka, zatem zmuszanie dziecka do rezygnacji z dzieciństwa 
i szybkiego wchodzenia w okres młodzieńczy narusza jego godność i destabi-
lizuje proces rozwoju6.

Obraz dzieciństwa ujawnia się jako twór społeczeństwa dorosłych, powsta-
jący pod wpływem różnorodnych oddziaływań o charakterze politycznym, spo-
łecznym, kulturowym7 i religijnym. Dzieciństwo obejmuje różnorakie treści. 
Bywa pojmowane jako: przemijająca faza życia człowieka; obszar wpływów 
edukacyjnych; polityczne, ekonomiczne i światopoglądowe przygotowanie 
młodego człowieka do przyszłego życia; status społeczny związany z udzia-
łem dzieci w społecznym podziale dóbr i środków; doświadczenia życiowe 
nabywane przez dzieci; jest rzeczywistością dziecka, jego dziecięcym dzia-
łaniem, doświadczeniem, przeżyciem, myśleniem, jest wreszcie dziecięcym 
losem, zapisującym się w biografii człowieka. Chociaż pedagodzy starają się 
chronić dzieciństwo, coraz częściej bywa ono zagrożone i osłabione zarówno 
przez formy wyzysku i izolacji, jak i komercjalizowania dzieciństwa. Coraz 
liczniejsze opracowania przypominają o dzieciństwie, które jest eliminowane, 
komercjalizowane, dezintegrowane, patologizowane, skracane, osłabiane, 
biurokratyzowane, któremu dorośli narzucają cechy dorosłości. W XXI wieku 
dzieciństwo jako zjawisko dotyczące każdego człowieka bywa nadal zawłasz-
czane w najróżniejszy sposób, zatracając swój niepowtarzalny, indywidualny, 
podmiotowy charakter. Jednak warto pamiętać, iż ze swoim dzieciństwem 

6 Por. Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M. J. Kehily, Kraków 2008; 
N. Postman, The Disappearance of Childhood, New York 1982.

7 Por. G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa, Warszawa 2006;  
A Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze 
Młodej Polski, Kraków 2003.

[5]
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każdy dorosły (rodzic, opiekun, wychowawca) może być obecny w aktualnym 
dzieciństwie swoich dzieci, mającym miejsce „tu i teraz”8.

2. Podstawowe założenia wychowania dziecka do wiary

Kategoria dzieciństwa w ostatnich dziesięcioleciach oscylowała między 
dychotomią a jednością, między zespoleniem a separacją, między subiektyw-
nością a obiektywnością, między tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne, 
wreszcie między tym, co społeczne, a tym co indywidualne. Jednak przyjęcie 
perspektywy godności i podmiotowości zarówno dziecka, jak i wychowawcy 
pozwala na zniesienie niniejszych antynomii oraz odkrycie nowych kategorii, 
które wydają się być istotne z punktu widzenia rozpoznawania i kształtowa-
nia dzieciństwa jako zjawiska społecznego, kulturowego i religijnego. Osoba 
ludzka – przynależąca do siebie i panująca nad sobą – jest zdolna do obda-
rowywania drugiej osoby, a zarazem do przyjmowania przez nią jako dar9. 
Jednak trzeba pamiętać, że dar osoby musi być przyjęty tak, jak na to zasługuje 
osoba, zatem stosownie do jej natury i godności. Tylko wzajemne obdarowanie 
sobą stopniowo ożywia i pogłębia miłość, staje się nowym źródłem dawania 
siebie, które narasta jakby samą wewnętrzną prawidłowością wymiany daru 
w miarę, jak napotyka takie samo i to coraz głębsze odbieranie tego daru10. 
Co niezwykle ważne, dawca i biorca stają tu na tej samej płaszczyźnie, gdyż 
udzielając sobie nawzajem zaufania oraz poszanowania wolności wyboru, są 
w stanie przezwyciężać nawet największe swoje ograniczenia. Dopiero w ta-
kiej właśnie, czyli komunijnej perspektywie, nastąpić może prawdziwy rozwój 
osobowościowy i duchowy każdego z członków wspólnoty rodzinnej, przyczy-
niający się do zacieśnienia i pogłębienia więzów pomiędzy nimi. Rozwój ten 
opiera się na głębokim szacunku dla godności osobistej wszystkich członków 
rodziny, a więc również każdego dziecka, które ma prawo przyjść na świat we 

8 Por. M. Szczepska-Pustkowska, Kategorie dzieciństwa – od Ellen Key do współ-
czesności, http://www.eid.edu.pl/archiwum/1997,95/wrzesien,131/kategorie_dziecin-
stwa_-_od_ellen_key_do_wspolczesnosci,617.html (29.04.2013).

9 Por. K. Wojtyła, Rodzina jako communio personarum, „Ateneum Kapłańskie” 
1978, t. 83, s. 349; Jan Paweł II, Człowiek jest obrazem Boga (audiencja generalna  
6 XII 1978), w: Nauczanie papieskie, t. I, 1978, Poznań-Warszawa 1987, s. 129-130.

10 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 58.

[6]
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wspólnocie osób, otrzymując czułą i odpowiedzialną opiekę oraz integralne 
wychowanie zawierające wychowanie do wiary11.

W perspektywie chrześcijańskiej działalność wychowawcza rodziców to 
szczególny rodzaj ich współpracy z Bogiem, poprzez którą stają się uczestni-
kami Jego pedagogii. Życie człowieka i jego wychowanie nabierają znaczenia, 
kiedy są zwrócone ku Bogu. Przez Jezusa Chrystusa wychowanie w rodzinie 
zostaje wprowadzone w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii skierowanej do 
wszystkich ludzi oraz wszystkich rodzin12. Z tego powodu matki i ojcowie są 
dla swoich dzieci współpracownikami miłującego Boga, a wychowanie podej-
mowane w środowisku rodzinnym jest obowiązkiem i przywilejem wypływa-
jącym z ich powołania rodzicielskiego. Działalność wychowawcza rodziców 
ma swój szczególny charakter i prowadzi do rzeczywistej formacji wszystkich 
członków rodziny (od najmłodszych do najstarszych), wspierając ich wzrost ku 
dojrzałości wiary13. Rodzina powołana jest do urzeczywistniania swojej misji 
w sposób „własny i oryginalny”, ponieważ chodzi o prawo-obowiązek, którego 
źródło wynika z zamysłu Boga realizowanego przez sakrament małżeństwa14. 
W związku z tym wszelkie działania wychowawcze podejmowane przez rodzi-
nę nabierają charakteru powołania15.

Jeden ze znaczących problemów utrudniających współczesne oddziaływa-
nie wychowawcze rodziny stanowi częste podkreślanie przez media i niektó-
rych pedagogów konfrontacyjności praw dziecka z prawem do ich wychowania 
przez rodziców. Podkreśla się, iż prawo do wychowania niszczy podstawowe 
prawo dziecka do wolności. Niniejszą tezę często potwierdza się podawaniem 
przykładów sytuacji w rodzinach dysfunkcyjnych lub patologicznych, kiedy 
rodzice traktują swoje dzieci nie jak osoby, ale jak przedmioty stanowiące ich 
własność. Niekiedy debata na temat praw dziecka sprowadza się do tego, że 
dziecku należałoby powierzyć prawo decydowania o zaistnieniu lub braku 

11 Por. FC 26; J. Stala, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba 
refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów 
2010.

12 Por. LdR 20.
13 Por. CT 68; KKK 1657; KKK 2225.
14 Por. FC 50.
15 Por. FC 13; FC 38; KKK 1213; KKK 1254; KKK 1269; P. Poręba, Rodzina 

chrześcijańska Małym Kościołem, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red.  
F. Adamski, Kraków 1994, s. 183; S. Semik, Katecheza w rodzinie – Kościele domo-
wym, „Seminare” 1977, s. 108; A. Skreczko, Ocalić prawdę o małżeństwie i rodzinie, 
Białystok 2007.
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wychowania oraz o sposobie wychowania. Jednak nie można zapomnieć, że 
prawa dziecka, choć jest ono odrębną osobą, winny być odczytywane w świe-
tle prawa Bożego i odpowiedzialnej troski o dzieci. Z tej perspektywy obo-
wiązek wychowawczy rodziców nie może być ujmowany jako ich panowanie 
nad dziećmi, lecz jako służba miłości we współpracy z Bogiem. Dlatego celem 
wychowania do wiary jest pomoc w formacji osoby świadomej własnej tożsa-
mości, odpowiedzialnej za myśli, słowa i czyny, zintegrowanej wewnętrznie 
i zdolnej do wchodzenia w poprawne relacje z innymi ludźmi i z Bogiem16.

Pojawiające się głosy pedagogów dotyczące praw dziecka, trzeba połączyć 
z jego prawem do integralnego wychowania, które nie odrzuca żadnej sfery 
(fizycznej, psychicznej, społeczno-moralnej, duchowo-religijnej). Rozwijanie 
w procesie wychowania tylko jednej sfery z osłabieniem pozostałych lub 
odrzucenie którejkolwiek ze sfer prowadzi do zaburzeń osobowości. Proces 
wychowania osoby w rodzinie zawiera w sobie również wychowanie ducho-
wo-religijne, które w rodzinach chrześcijańskich przyjmuje formę wychowa-
nia do wiary. W tym kontekście ujawnia się wiele pytań: W jakim zakresie 
współcześni rodzice chrześcijańscy mogą podejmować wychowanie do wiary? 
W jaki sposób winien przebiegać proces przygotowywania dzieci do wiary? Co 
mogą zrobić chrześcijańscy rodzice, aby pomóc dziecku w obudzeniu i rozwo-
ju wiary? Od czego rozpoczynać ten proces? Trzeba pamiętać, iż chociaż wiara 
jest łaską otrzymywaną od Boga, to jednak nie wyklucza ona pomocy ze strony 
człowieka. Prawda o jedności łaski i natury wskazuje wyraźnie, że łaska zakła-
da naturę, buduje na niej, respektuje ją, co z wychowawczego punktu widzenia 
może oznaczać możliwość podejmowania określonych działań formacyjnych, 
właśnie przygotowujących do jej przyjęcia, a następnie rozwoju i dojrzewa-
nia w niej. Innym wreszcie argumentem jest biblijna prawda o tym, że wiara 
rodzi się przede wszystkim ze słuchania, ze słowa. Jednak nie powinno być 
ono rozumiane wyłącznie jako słowne głoszenie, ale również jako wszystko, 
co stanowi kontekst głoszenia, zatem przede wszystkim osobowy przykład 
głoszącego, a następnie kultura danego środowiska, jej charakter, atmosfera 
czy stosowanie odpowiednich metod i środków. W tym kontekście jeszcze 
większego znaczenia nabiera przygotowanie dzieci i młodzieży do spotkania 
z Bogiem w najbliższym im środowisku – środowisku domowym.

16 Por. FC 26; E. Sakowicz, Edukacja chrześcijańska – wychowaniem do dialogu,  
w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, 
Lublin 2007, s. 443-448.
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Współczesna rodzina, pozostając w zatomizowanym, wykorzenianym 
z kultury, tradycji i religii społeczeństwie, niejednokrotnie traci orientację 
w procesie wychowania do wiary17. W życiu codziennym rodziny coraz czę-
ściej powstają napięcia i rozbieżności między wyuczonymi w tradycji wzorami 
zachowań chrześcijańskich a wyzwaniami konkretnych sytuacji. Na znaczeniu 
zyskuje odrzucanie religii w imię subiektywnych wyborów jednostki. Proces 
ten w dużym stopniu wpływa również na stosunki w rodzinie, gdyż sprawia, 
iż rodzice niekiedy podejmują decyzje o zaniechaniu wychowania religijnego 
dziecka w imię jego wolności wyboru18.

Tworzy to bardzo osłabiony kontekst wychowania najmłodszego pokolenia 
do wiary. Zgodnie bowiem ze wskazaniem teologów, katechetyków i pedago-
gów chrześcijańskich wiara nie może się ujawnić inaczej, jak tylko poprzez 
widzialne akty, które stają się o tyle przekonywające, o ile człowiek jest przy-
gotowywany do wiary i bardziej świadomy jej wartości, celu oraz roli i zadań, 
które z niej wynikają. Trzeba jednak pamiętać, iż chodzi najpierw o rozwój 
ludzki, o dyspozycje psychiczne, społeczne i moralne. Według autorów do-
kumentów katechetycznych „wczesne i późniejsze dzieciństwo, rozumiane 
i traktowane zgodnie ze swoimi cechami charakterystycznymi, stanowią czas 
pierwszej socjalizacji oraz wychowania ludzkiego i chrześcijańskiego w rodzi-
nie, szkole i Kościele, a więc powinny być rozumiane jako decydująca chwila 

17 Por. L. Boeve, Uniwersalność prawdy religijnej w kontekście postmodernizmu,  
w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 
2005, s. 159-172; Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury, red. B. Bilicka, 
Toruń 2012; K. Olbrycht, Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu?, „Edukacja 
i dialog” 2000, nr 2, s. 27; J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania, 
w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, 
Kraków 1999, s. 112; A. Michalik, Neopogaństwo – Teologia – Kościół, w: Neopogań-
stwo – Nowe czasy – stare idee, red. J. Królikowski, Poznań 2001, s. 135; A. Krause, 
Dwa światy „Wielkiego Brata”, czyli wychowanie na ponowoczesnej wyspie pokus,  
w: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, red. T. Borowska, Kraków 2002,  
s. 51-53; M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 21-22.

18 Por. A. Adamiec-Zgraja, Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. 
Szansa czy zagrożenie dla rodziny?, w: Rodzina w kontekście współczesnych proble-
mów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 156; A. Kwak, Rodzina w dobie 
przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005, s. 30-32; M. Nowak, Aksjo-
logiczne problemy i zagrożenia wartości rodzinnego środowiska wychowawczego,  
w: Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, red. T. B. Kulik, Stalowa Wola 2002,  
s. 63-64.
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dla przyszłości wiary”19. Zatem dzieciństwo, w tym wczesne dzieciństwo, jest 
w dokumentach Kościoła20 ukazane jak czas zakładania fundamentów wiary. 
Przypomnienie tej prawdy polskim rodzicom jest konieczne, gdyż coraz czę-
ściej matki i ojcowie w imię źle pojętej troski o przyszłość dziecka dbają o jego 
szybki rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny, ale zapominają o rozwoju re-
ligijnym, niekiedy przerzucając odpowiedzialność na kapłanów i katechetów. 
Dodatkowym argumentem jest także aktualny stan życia chrześcijańskiego wy-
stawianego na różne niebezpieczeństwa ze strony nurtów sekularyzacyjnych 
oraz procesów dechrystianizacyjnych21.

3. Wnioski i praktyczne wskazania

Dziecko jest osobą aktywną, dynamiczną i poszukującą. Taka wizja dziecka 
rodzi pytania o dzieciństwo jako zespół dziecięcych doświadczeń, przeżyć i dzia-
łań, jako dziecięcy świat przeżywany. Badacze koncentrujący swoje studia wokół 
tak pojętego dzieciństwa wkraczają w świat dziecięcych przeżyć ogarniających 
przestrzeń społeczną, etyczną, kulturową, teologiczną. Dzieci szukają i pytają nie 
tylko o to, co jest im fizycznie i psychologicznie bliskie. Stawiają także pytania o te 
obszary rzeczywistości, które tradycyjnie były uznawane przez badaczy za niedo-
stępne dla nich22. Stawiają pytania o rzeczywistość, która przekracza świat widzial-
ny i poszukują na nie odpowiedzi. Stąd bardzo ważne jest także ich uczestnictwo 
w kulturze, w której istnieje odniesienie do sfery sacrum. Stopniowe wprowadzanie 
w nią dokonuje się przez wychowanie, które może się odbywać zarówno w sposób 
świadomy, zamierzony i zorganizowany przez rodziców bądź opiekunów, jak też 
w sposób intencjonalnie niezamierzony i mimowolny23.

19 DOK 178.
20 Por. CT 36.
21 Por. Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011; 

K. Jeżyna, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła 
i świata, Lublin 2002; J. Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości 
prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003; J. Przybyłowski, 
Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, Lu-
blin 2001; Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, red. A. Fidelus, Warszawa 
2011; Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury, red. B. Bilicka, Toruń 2011.

22 Por. Symmetrical Communication? Philosophy and Theology in Classroom across 
Europe, red. F. Kraft, H. Roose, G. Bűttner, Rehburg-Loccum 2011.

23 Por. Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, 
red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010; E. Osewska, J. Stala, W kierunku kateche-

[10]
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Dziecko stopniowo, przede wszystkim poprzez codzienne doświadczenie 
egzystencji i wspólnoty rodzinnej, dochodzi do doświadczenia „sacrum”. 
Wszelkie bowiem doświadczenia religijne są oparte na wcześniejszych do-
świadczeniach ogólnoludzkich24. Dlatego znaczącym zadaniem osób dorosłych 
towarzyszących dziecku w procesie wychowania do wiary jest zespalanie, jed-
noczenie i przenikanie powszednich, ludzkich doświadczeń z rzeczywistością 
wiary25. Poszukiwania w zakresie psychologii rozwojowej wskazują, iż dziec-
ko od samego początku istnienia jest podmiotem doświadczeń rozumianych 
jako „poznawanie za pomocą ujęć intuicyjnych, afektywnych znaczeń i war-
tości przyjmowanych ze świata”26. Dlatego nie można mówić o poddawaniu 
w wątpliwość możliwości zaistnienia wczesnych doświadczeń wiary, a jedynie 
o trudnościach związanych z wyjaśnieniem ich natury. W tym kontekście co-
dzienna troska chrześcijańskich rodziców o radosne, pełne miłości, zaufania 
i przebaczenia dzieciństwo jest zakładaniem fundamentów wiary. Z powyż-
szych rozważań jasno wynika, że wiara dziecka nie rozwinie się bez oparcia 
o religijność otoczenia. Dziecko nie może odkryć niewidzialnego Boga samo 

zy rodzinnej, Kielce 2003; W kręgu rodziny. Refleksje praktyków, red. E. Osewska,  
J. Stala, Poznań 2003; J. Stala, 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; W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium 
teoretyczno-empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007; J. Stala, Familienka-
techese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 
2008; Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Tarnów 2009; J. Stala, 
Katecheza rodzinna w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Tarnów 2009; 
J. Stala, E. Osewska, Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im 
Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów 2009; 
J. Stala, Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu. Biskupa 
Piotra Bednarczyka ujęcie katechezy rodzinnej, Tarnów 2011; A. Skreczko, Rodzina 
Bogiem silna, Białystok 2004; Tenże, Wychowanie domowe, Białystok 2007. 

24 Por. A. Vergote, Psicologia religiosa, Roma 1979, s. 109.
25 Por. A. Bullen, Parents, Children and God, Glasgow 1972; A. Bullen, Happy 

Families, Glasgow 1980; J. Gallgher, Guidelines, Glasgow 1986; G. Hansemann, 
Wychowanie religijne, Warszawa 1988; M. Leist, Nie ma wiary bez doświadczenia, 
Warszawa 1986; K. Leslie, Faith and Little Chlidren, West Mystic 1990; Th. Martin, 
Christian Family Values, New York 1984; K. Murphy, Family – Centered Catechesis: 
A Perspective, „Chicago Studies” 1990, R. 29, nr 1, s. 17-311; E. Osewska, J. Stala,  
W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2004. 

26 A. Vergote, Psicologia religiosa, Roma 1979, s. 45 n.
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z siebie, ale potrzebuje, aby Bóg był mu przybliżony przez dorosłych w powią-
zaniu z ich słowem, działaniem i postawą. Rozstrzygające stają się: wizja i styl 
życia, które rodzice przekazują dziecku27. Dotyczy to wszystkich elementów 
życia rodzinnego czy wspólnotowego, które są ukazywane i interpretowane 
w ich związku z życiem chrześcijańskim, najbardziej zaś wspólnych modlitw, 
chrześcijańskiego spędzania wolnego czasu, szczególnie niedziel, świąt, uro-
czystości rodzinnych, a także stopniowego udziału w liturgii Kościoła.

Znaczącą kwestią w przygotowaniu dziecka do wiary i jej kształtowaniu 
aż do „dojrzałości wiary” jest wychowanie ku wartościom, gdyż stanowią one 
podstawę rozwoju wiary. Rozwój ten zakłada zmysł ufności, darmowości, 
daru z siebie, prośby, radosnego uczestnictwa. Zatem wychowanie do wiary, 
rozumiane jako proces przygotowywania do niej, jest najpierw troską o roz-
wój wartości ludzkich, choć zawsze związany z działaniami na rzecz rozwoju 
religijności. Właśnie bowiem troska o rozwój religijności dziecka wydaje się 
najbardziej odpowiadać treściom tego, co pragnie nazywać się „wychowaniem 
do wiary”.

Znaczącym aspektem wyróżniającym człowieka jest jego dążenie do Boga, 
aż po osiągniecie stałej i głębokiej relacji z Nim. Tak ujęty proces wycho-
wania do wiary domaga się wsparcia dziecka przez najbliższych: rodziców, 
opiekunów, rodziców chrzestnych, dziadków. U jego początku znajduje się 
doświadczenie z jednej strony niewystarczalności człowieka, z drugiej zaś 
bezpieczeństwa i odkrycia własnej wartości28. Dziecko potrzebuje nie tylko 
przeżyć swoją słabość, niezręczność, nieumiejętność, ale również zaakcepto-
wać i uznać siebie jako osobę cenną, obdarowaną przez Boga29 i otwartą na 
innych ludzi. Dlatego ważne jest rozwijanie w dziecku przyjaznego i pełnego 
zainteresowania odniesienia do ludzi. Początkowa gotowość do prospołeczne-
go odniesienia może rozwinąć się w pełne, chrześcijańskie współodczuwanie 
i umiłowanie, jednakże pod warunkiem zaistnienia odpowiednich procesów 

27 Por. J. Wilk, Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania ma-
łego dziecka w rodzinie, Lublin 1987, s. 94; H. Geiger, Co wyrośnie z naszych dzieci, 
Warszawa 1979, s. 7-12; A. Skreczko, Rodzina Bogiem silna, dz. cyt.; Tenże, Wycho-
wanie domowe, dz. cyt.

28 E. Osewska, Natura, treść, cele i zdania katechezy dzieci w wieku przedszkolnym, 
w: Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, Tarnów 2005, s. 298-302.

29 Por. A. Bullen, Happy Families, dz. cyt., s. 24-26; L. Byrne, Woman before God, 
London 1988; R. Martin, Husbans, Wives, Parents, Chlidren, Michigan 1978; M. Strud, 
Loving God, Loving You, London 1985.
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rozwojowych i wychowawczych30. W kontekście powyższej uwagi niezbędne 
jest kształtowanie pozytywnego obrazu Boga i łączenie go z rodzinną atmosfe-
rą zaufania, miłości i troski31.

Formowanie chrześcijańskiego obrazu Boga stawia przed rodzicami wy-
móg nieustannego pogłębiania własnej wiary i wskazywania na Boga, którego 
odkrywają sami w oparciu o własne doświadczenia, prawdy wiary i Pismo 
Święte. Decydującym kryterium w procesie wskazywania na Boga jest wia-
rygodność rodziców i ich osobowość. Dziecko szybko odkrywa, czy słowa 
rodziców mają odzwierciedlenie w ich czynach, stąd byłoby dobrze, gdyby 
rodzice sięgali do opowiadań biblijnych, które są im bliskie i wraz z dzieć-
mi odkrywali Boga takim, jaki objawia się człowiekowi32. Z drugiej strony 
potrzebna jest świadomość rodziców, iż dziecko tworzy obraz Boga drogą 
pośrednią poprzez kontakty z osobami znaczącymi emocjonalnie, szczególnie 
z matką i ojcem33.

Równocześnie realizacja wychowania do wiary stawia przed rodziną wy-
móg troski o tworzenie w swoim wnętrzu wspólnoty życia i miłości. Zatem 
relacje rodzinne winny być oparte na pełnej miłości współpracy wszystkich 
członków rodziny34. To zespolenie cnót i działań w rodzinie ujawnia i buduje 
godność osobową każdego członka rodziny, a jednocześnie nakłada na nich 
różne obowiązki w służbie dobra wspólnego, nie niszcząc ich indywidualności. 
Dlatego ważnym warunkiem procesu wychowania do wiary w rodzinie jest 
udział obojga rodziców oraz innych członków rodziny. Oboje rodzice mają 
współdziałać w wychowaniu swoich dzieci wsparci pomocą rodziców chrzest-
nych, dziadków, kuzynów i starszego rodzeństwa35.

Wychowanie do wiary ujawnia się w sytuacjach typowych dla życia ro-
dzinnego, jak miłość, prostota, konkretne i codzienne świadectwo36. Rodzice 
podejmują działania wychowawcze zgodnie z zasadą wierności Bogu oraz 
człowiekowi, jeśli w codziennych wydarzeniach umieją odkrywać znaki dzia-

30 J. Wilk, Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego 
dziecka w rodzinie, dz. cyt., s. 302.

31 E. Osewska, Natura, treść, cele i zdania katechezy dzieci w wieku przedszkolnym, 
dz. cyt., s. 300-301.

32 Por. E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2004, s. 196.
33 Por. tamże, s. 186-187.
34 Por. KDK 48.
35 Por. KDK 52.
36 Por. FC 53.
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łania Boga i werbalizować je w języku zrozumiałym dla wszystkich członków 
rodziny. Znajduje to najpełniejszy wyraz w wychowaniu rodzinnym realizowa-
nym nie tylko jako okazjonalny sposób działań, lecz konsekwentne podejmo-
wanie misji zleconej przez Boga37.

Warto jednak pamiętać, że wychowanie do wiary nie może oznaczać ak-
cyjności wychowawczej, lecz odnosi się przede wszystkim do stałego procesu 
wychowania, nauczania i stopniowego wtajemniczania; wprowadzenie dziecka 
w świat wiary pozwala na jego przygotowanie do udzielenia odpowiedzi Bogu 
i trwania z Nim stałej relacji38. W środowisku rodzinnym niezbędne jest pod-
jęcie wymiaru wychowawczego i poznawczego, ale także wtajemniczenia39.

Jednak nauczanie religijne w rodzinie nie stanowi wyłącznie przekazu wie-
dzy religijnej, chociaż ma ścisły związek z religią i stosunkiem człowieka do 
Boga, lecz jest raczej stopniowym odkrywaniem prawd wiary w codzienności. 
Nauczanie w rodzinie łączy się z wychowaniem do wartości, takich jak miłość, 
dobro, szacunek, odpowiedzialność, powinność i prawda40. Natomiast wtajem-
niczenie może być realizowane jedynie wówczas, kiedy rodzina odwołuje się 
do Pisma Świętego, liturgii, obrzędów, rytów oraz modlitwy.

Rodzicom jako pierwszym i głównym wychowawcom przysługuje prawo 
do określonego profilu wychowania, również prawo do swobodnego organi-
zowania życia religijnego w swoim domu, odpowiedniego wychowania do 
wiary swoich dzieci. Mają w podejmowaniu tego prawo do pełnej swobody 
wyznawania swojej wiary i przekazywania jej swoim dzieciom41. Uprawnienie 
rodziców do wychowania do wiary swoich dzieci jest prawem nienaruszalnym, 
dlatego też państwo czy szkoła spełniają swoje zadanie tylko wówczas, gdy 

37 Por. KDK 61.
38 Por. M. Majewski, Edukacja permanentna, Kraków 1989, s. 77-108; J. Stala, 

Przedmiot i forma katechezy rodzinnej, „Katecheta” 1999, t. 43, nr 4, s. 10-14.
39 Por. Z. Kwieciński, Szkoła potem. Nadzieje i zwątpienia, w: Edukacja – techno-

logia kształcenia – media, red. K. Denek, F. Januszkiewicz, W. Strykowski, Poznań 
1993, s. 18-31; M. Nowak, Podawanie wiedzy czy wychowanie – zadaniem szkoły. Czy 
szkoła ma tylko przekazywać wiedzę, czy też powinna ona wychowywać?, „Roczniki 
Nauk Społecznych KUL” 1993, nr 2 (XXI), s. 79-92.

40 Por. T. Styczeń, Usensownić swe działanie to dla człowieka być, w: Człowiek – 
pytanie otwarte, red. K. Popielski, Lublin 1987, s. 177-180; W. Okła, Interakcyjne uwa-
runkowania poczucia sensu życia, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii 
egzystencji, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 419-422; T. Tomaszewska, Jak pomóc 
dziecku w poznaniu Boga?, „Więź” 1960, nr 6.

41 Por. KPR 7.
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podejmowany przez nie kierunek wychowania jest uzgodniony z wolą rodzi-
ny42. Prawo to musi być bezwzględnie zabezpieczone43. Państwo, jak również 
i Kościół mają natomiast obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwy-
mi formami pomocy w tym względzie. Ponieważ rodzina jest fundamentem 
organizacji społeczeństwa i posiada szczególną rolę w jego budowaniu, musi 
mieć zagwarantowane odpowiednie prawa44. W wychowaniu do wiary rodzice 
mają też prawo do szczególnej troski ze strony kapłanów, którzy są świadka-
mi i współpracownikami Kościoła. Kościół powinien również stać na straży 
autentyczności ludzkich rodzin i wzywać odpowiednie instytucje, parlamenty 

42 W Polsce wszystkie szkoły (państwowe i wyznaniowe) podejmują nauczanie 
religii według tej samej podstawy programowej i najczęściej tego samego programu, 
wybierając z dopuszczonych do użytku podręczników do nauczania religii. „Podsta-
wa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz „Program nauczania 
religii” zostały przygotowane i zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski. Na-
tomiast wszystkie przygotowane na ich bazie podręczniki do nauczania religii zostały 
opracowane przez przedstawicieli Kościoła i zatwierdzone przez Konferencję Episko-
patu Polski. Z tego powodu według założeń twórców dokumentów katechetycznych 
obecnie nauczanie religii winno mieć bardziej charakter katechetyczny niż wyłącznie 
edukacyjny. Autorzy polskich dokumentów katechetycznych, zarówno z 2001 roku, jak 
i z 2010 roku, starają się wskazywać cele katechetyczne związane z interpretacją życia 
w świetle wiary, zainteresowaniem tematyką religijną, wychowaniem modlitewno-litur-
gicznym oraz społeczno-moralnym. Por. J. Stala, Lehrpläne und Schulbücher für den 
Religionsunterricht an den Staatlichen Grundschülen in Polen, „Bogoslovni vestnik” 
2010, t. 70, nr 3, s. 405-414.

43 Por. DWCH 3; FC 40.
44 Por. KPR 14. Mimo tego, że porządek prawny III Rzeczypospolitej Polskiej nie 

jest oparty na przesłankach teologicznych, co charakteryzuje Kościół katolicki, to jed-
nak istnieją podstawowe przesłanki aksjologiczne, określające podstawowe wartości 
ludzkie, wspólne dla prawa kanonicznego i prawa stanowionego przez władze państwo-
we. Ustawodawstwo polskie zobowiązuje rodziców do poszanowania praw dziecka 
w kontekście wychowania moralnego i religijnego, ale czyni to w określonym zakresie. 
Zwraca się tu uwagę, iż rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własny-
mi przekonaniami, a ograniczenie im tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach 
określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego wyroku. Por. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 
48, ust. 1 i 2; J. Krukowski, Ochrona prawa rodziców do moralnego i religijnego wy-
chowania dzieci w prawie kanonicznym i w prawie polskim – wprowadzenie do proble-
matyki, w: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkowski, 
Szczecin 2007, s. 13.
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i państwa, a także organizacje międzynarodowe, ażeby nie ulegały pokusie 
pozornej nowoczesności i przyczyniały się do ugruntowania rodziny, jako, 
w sposób sobie właściwy, suwerennej społeczności opartej na miłości45.

Zakończenie

Niestety, w warunkach sekularyzacji i laicyzacji, wiele rodzin, również 
chrześcijańskich, powoli traci swój religijny charakter, zarówno w odniesieniu 
do życia wewnątrz rodziny, jak i zewnętrznych działań46. Nieobecność auten-
tycznej wiary w codziennym życiu rodziny, wyrażająca się choćby brakiem 
rozmów na tematy religijne, osłabieniem praktyk religijnych47, sprawia, iż 
coraz częściej mówi się o symptomach załamania się pokoleniowego przekazu 
wiary w rodzinie48. Znaczącym wyzwaniem jest także współczesne osłabianie, 
degradowanie i komercjalizowanie okresu dzieciństwa prowadzące ostatecznie 
do utraty dzieciństwa i przedwczesnej „dorosłości” dziecka. W tej sytuacji 
niezbędne staje się przypomnienie inspiracji chrześcijańskiej w pedagogice, 
powiązanej z procesami wyzwolenia, humanizacji, zbawienia oraz realizacji 
powołania dziecka Bożego.

Wychowanie do wiary nie może być zaszeregowane tylko do jednego z wy-
miarów katechezy lub jej etapu. To działanie wychowawcze, które rozpoczyna 
się już bardzo wcześnie, w okresie niemowlęctwa lub nawet w okresie prena-
talnym, które budzi, a następnie formuje głębię i dojrzałość wiary człowieka. 
U jego podstaw znajduje się więź ze wspólnotą rodzinną, atmosfera domu, 
codzienne doświadczenia i ich werbalizacja oraz udział w życiu religijnym 
członków rodziny. Wychowanie do wiary wiąże się z poszukiwaniem sensu 
życia i odkrywaniem odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? Wymaga to od 
rodzica ciągłego stawania wobec dziecka jako osoby, która uczestnicząc w pro-

45 Por. KK 41; LdR 17; DK 6.
46 Por. J. Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne 

w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003, s. 72-73.
47 Por. T. Kukołowicz, Miejsce wartości chrześcijańskich w wychowaniu we współ-

czesnej rodzinie polskiej, „Communio” 1982, nr 5, s. 100-101.
48 Por. J. Stala, E. Osewska, Hasło: Katecheza rodzinna, w: Leksykon pedagogiki 

religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007, s. 297-303; T. Żmuda, Postulaty moralno-
-religijnej odnowy rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 43-44; S. L. 
Stadniczeńko, Zagrożenia funkcji wychowawczej rodziny, w: Ochrona funkcji wy-
chowawczej rodziny, dz. cyt., s. 90; J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja 
wartości? Studium socjologiczne, dz. cyt., s. 50-52.
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cesie wychowania otwiera się na wartości, od najniższych aż do absolutnych. 
Wzmocnione codziennymi relacjami z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem 
dziecko otwiera się na Boga.

Elżbieta Osewska: Raising the child towards faith in the Polish family  
in the context of the modern disintegration of childhood

The family is a particular community for growing the faith, and it has al-
ways participated in the mission of the Church. However, postmodern philo-
sophical concepts have rather shaken the value of the family and childhood, 
and have brought negative effects. On the one hand, the process of awaking and 
forming the child’s faith requires the presence of this faith in the people who 
are important to the child. On the other hand, it must be based on the reality 
of a family’s circumstances. According to the age and capacity of the child, 
his/her personal faith needs to be awakened and developed in relation to the 
household situation. So, in the family daily life, natural and supernatural val-
ues, love of persons and love of God, experience and knowledge, are important 
elements in the process of raising the child towards faith and faith formation. 
The ongoing dynamic changes, constantly require a new reflection and new 
initiatives, which could help families in fulfilling their pedagogical mission in 
a postmodern context.

Key words: raising the child, disintegration of childhood, family, faith.
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