
Jan Paweł II: „Familiaris Consortio”: Wychowanie 

Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania 
36.  
Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do 
uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która 
sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie 
umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego. Przypomniał o tym Sobór Watykański II: „Rodzice, 
ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania 
potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To 
zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się 
zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością 
i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu 
dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim 
społecznościom”1.  

Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania jest czymś istotnym i jako taki związany jest z 
samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeństwo w 
stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości 
łączącej rodziców i dzieci; wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być 
całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony.  

Nie można zapominać, że poza tymi cechami, charakteryzującymi zadanie wychowawcze 
rodziców, najgłębszym i określającym je elementem jest miłość ojcowska i macierzyńska, 
która znajduje w dziele wychowawczym wypełnienie doskonałej służby życiu: miłość 
rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i nadaje 
kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak cennymi owocami 
miłości, jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary.  

Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego (#wychowanie seksualne) 
37.  
Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w dziele wychowania, rodzice winni ufnie i 
z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego. Dzieci winny wzrastać 
we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując prosty i surowy styl życia w 
głębokim przekonaniu, że „więcej wart jest człowiek z racji tego czym jest, niż ze względu na 
to, co posiada”2,  

W społeczeństwie wstrząsanym i rozbitym przez napięcia i konflikty, wynikające z 
gwałtownego ścierania się różnych indywidualizmów i egoizmów, dzieci powinny nabyć nie 
tylko poczucie prawdziwej sprawiedliwości, która jedyna prowadzi do poszanowania 
godności osobistej każdego człowieka, ale także i tym bardziej poczucie prawdziwej miłości, 

                                                 
1 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, par. 3 
2 Gaudium et spes, par. 35 
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jako postawy szczerej troski i bezinteresownej służby wobec drugich, a zwłaszcza 
najbiedniejszych i potrzebujących. Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą 
uspołecznienia: w niej, jako we wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest 
prawem, nadającym kierunek i warunkującym wzrost. Dar z siebie, który ożywia 
wzajemną miłość małżonków, staje się wzorem i zasadą składania daru z siebie, co 
powinno dokonywać się we wzajemnych stosunkach braci i sióstr oraz różnych, 
współżyjących w rodzinie pokoleń. Tak komunia, jak uczestnictwo codziennie przeżywane w 
domu, w chwilach radości i w trudnościach, jest najbardziej konkretną i skuteczną 
pedagogią dla czynnego, odpowiedzialnego i owocnego włączenia się dzieci w życie społeczne 
o szerszym zasięgu.  

Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie stanowi nieodzowną przesłankę dla 
rodziców wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania 
seksualnego. W obliczu kultury, która na ogół „banalizuje” płciowość ludzką, interpretując 
ją i przeżywając w sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i 
egoistycznej przyjemności, posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecydowanie 
na kulturze życia płciowego, aby była ona prawdziwie i w pełni osobowa: płciowość jest w 
istocie bogactwem całej osoby — ciała, uczuć i duszy — ujawniającym swe głębokie 
znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości.  

Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, winno 
dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w wybranych i 
kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych. W tym sensie Kościół potwierdza 
prawo pomocniczości, które szkoła obowiązana jest przestrzegać, współpracując w 
wychowaniu seksualnym, w takim samym duchu, jaki ożywia rodziców.  

W tym kontekście bezwzględnie nieodzowne jest wychowanie do czystości, jako cnoty, która 
doprowadza osobę do prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania 
„oblubieńczego sensu” ciała. Co więcej, jeśli rodzice chrześcijańscy rozpoznają u dzieci 
oznaki Bożego powołania, dołożą wszelkiej troski i starania, aby wychowywać do dziewictwa, 
jako najwyższej formy owego daru z siebie, który jest istotnym sensem płciowości ludzkiej.  

Ze względu na powiązania zachodzące pomiędzy wymiarem płciowym osoby a jej 
wartościami etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad moralnych i 
uznania ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu osobowego w 
dziedzinie płciowości ludzkiej.  

Dlatego Kościół stanowczo sprzeciwia się pewnej, często rozpowszechnianej formie 
informowania o życiu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która nie jest niczym 
innym, jak wprowadzeniem do doświadczenia przyjemności i bodźcem, skłaniającym — już 
w latach niewinności — do utraty pogody ducha, otwierając drogę do zepsucia.  

Posłannictwo wychowawcze a sakrament małżeństwa  
38.  
Nową i specjalną pomoc w posłannictwie wychowawczym rodziców chrześcijańskich, 
wypływającym z uczestnictwa w dziele stwórczym Boga, znajdują oni w sakramencie 
małżeństwa, który ich konsekruje do prawdziwie chrześcijańskiego wychowania dzieci, to 
znaczy powołuje ich do uczestnictwa we władzy i miłości samego Boga Ojca i Chrystusa 
Pasterza, a także w macierzyńskiej miłości Kościoła, wzbogaca ich darami mądrości, rady, 
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męstwa i wszystkimi innymi darami Ducha Świętego po to, ażeby pomogli dzieciom w ich 
ludzkim i chrześcijańskim wzrastaniu.  

Poprzez sakrament małżeństwa zadanie wychowawcze rodziców nabiera godności i 
charakteru powołania, stając się prawdziwą i w ścisłym sensie „posługą” Kościoła w dziele 
budowania jego członków. Doniosłość i zaszczytność wychowawczej posługi rodziców 
chrześcijańskich jest tak wielka, że św. Tomasz nie waha się zestawiać jej z posługą 
kapłańską: „Niektórzy krzewią i podtrzymują życie duchowe wyłącznie poprzez posługę 
duchową. To odnosi się do sakramentu kapłaństwa; inni czynią to zarówno w stosunku 
do życia fizycznego, jak i duchowego, co ma miejsce w przypadku sakramentu 
małżeństwa, w którym mężczyzna z kobietą łączą się, ażeby wydać na świat potomstwo i 
wychować je na chwałę Bożą”[101].  

Żywa i czujna świadomość posłannictwa otrzymanego wraz z sakramentem małżeństwa 
pomoże rodzicom chrześcijańskim poświęcić się dziełu wychowania dzieci z wielką pogodą 
ducha i ufnością, a zarazem z poczuciem odpowiedzialności wobec Boga, który ich powołuje 
i posyła, ażeby budowali Kościół w dzieciach. W ten sposób rodzina ochrzczonych, 
zgromadzona razem przez Słowo i Sakrament jako Kościół domowy, staje się tak jak wielki 
Kościół, nauczycielem i matką.  

Pierwsze doświadczenie Kościoła  
39.  

Misja wychowawcza wymaga, ażeby rodzice chrześcijańscy ukazali dzieciom wszystkie te 
treści, które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia 
chrześcijańskiego i kościelnego. Niechaj zatem przyjmą wyżej przypomniany kierunek 
wychowania, troszcząc się o to, by pokazać dzieciom, do jakich głębin prowadzi wiara i 
miłość Jezusa Chrystusa. Poza tym rodziców chrześcijańskich w ich dziele podejmowanym 
dla umocnienia w duszach dzieci daru łaski Bożej, będzie podtrzymywała świadomość, że 
Pan powierza im troskę o wzrost dziecka Bożego, brata Chrystusa, świątyni Ducha 
Świętego, członka Kościoła.  

Sobór Watykański II tak precyzuje treść wychowania chrześcijańskiego: „zdąża (ono) nie 
tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej … lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby 
ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem 
coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Niechaj uczą się chwalić Boga Ojca w 
duchu i w prawdzie (por. J 4, 23), zwłaszcza w kulcie liturgicznym; niechaj zaprawiają się 
w prowadzeniu własnego życia wedle nowego człowieka w sprawiedliwości i świętości 
prawdy (Ef 4, 22-24); w ten sposób niech stają się ludźmi doskonałymi na miarę wieku 
pełności Chrystusowej (por. Ef 4, 13) i przyczyniają się do wzrostu Ciała Mistycznego. 
Ponadto świadomi swego powołania niech się przyzwyczajają dawać świadectwo nadziei, 
która w nich jest (por. 1 P 3, 15), jako też pomagać w chrześcijańskim kształtowaniu 
świata”[102].  

Również Synod, podejmując i rozwijając myśli soborowe, przedstawił posłannictwo 
wychowawcze rodziny chrześcijańskiej jako prawdziwą posługę, poprzez którą dokonuje się 
przekazywanie i promieniowanie Ewangelii, tak że życie rodziny staje się drogą wiary i 
jakby inicjacją chrześcijańską oraz szkołą naśladowania Chrystusa. W rodzinie świadomej 
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takiego daru, jak pisał Paweł VI „wszyscy członkowie … ewangelizują, a także podlegają 
ewangelizacji”[103].  

Na mocy posługi wychowania rodzice, poprzez przykład własnego życia, są pierwszymi 
głosicielami Ewangelii wobec dzieci. Co więcej, modląc się z dziećmi i czytając z nimi Słowo 
Boże, włączając dzieci poprzez stopniową inicjację chrześcijańską do Ciała — 
eucharystycznego i kościelnego — Chrystusa, stają się rodzicami w pełni, nie tylko 
rodzicielami życia fizycznego, ale i tego, które przez odrodzenie Ducha Świętego płynie z 
Krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.  

Ażeby rodzice mogli godnie wypełnić swoje posługiwanie wychowawcze, Ojcowie Synodu 
wyrazili życzenie, aby został przygotowany tekst katechizm dla rodzin, jasny, zwięzły, 
przystępny dla wszystkich. Do wydania takiego katechizmu gorąco zachęcono Konferencje 
Episkopatów.  

Współpraca z innymi czynnikami wychowania  
40.  
Rodzina jest pierwszą, lecz nie jedyną ani wyłączną wspólnotą wychowującą: już wymiar 
wspólnotowy, obywatelski i kościelny człowieka wymaga i prowadzi do dzieła szerszego i 
określonego, będącego owocem uporządkowanej współpracy różnych czynników 
wychowawczych. Wszystkie te czynniki są konieczne, nawet jeśli każdy może i powinien 
działać wedle własnej kompetencji i wnosząc sobie właściwy wkład[104],  

Zadanie wychowawcze rodziny chrześcijańskiej zajmuje więc miejsce bardzo ważne w 
duszpasterstwie organicznym: zakłada to nową formę współpracy rodziców ze wspólnotami 
chrześcijańskimi oraz rozmaitych grup wychowawczych z duszpasterzami. W tym sensie 
odnowa szkolnictwa katolickiego musi zwrócić szczególną uwagę tak na rodziców 
uczniów, jak i na tworzenie doskonałej wspólnoty wychowującej.  

Prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą winno być 
bezwzględnie zabezpieczone.  

Państwo i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwymi formami 
pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. W tym celu, 
zarówno Kościół, jak i państwo winny tworzyć i popierać te instytucje i taką działalność, 
których słusznie domagają się rodziny: pomoc winna być proporcjonalna do 
niewystarczalności rodziny. A zatem ci wszyscy, którzy w społeczeństwie stoją na czele 
szkolnictwa, nie powinni nigdy zapominać, że rodzice zostali ustanowieni przez samego 
Boga pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci, i że ich prawo jest niezbywalne.  

Jednakże dopełnieniem praw rodziców jest spoczywająca na nich poważna powinność 
głębokiego zaangażowania się w nawiązanie serdecznego i czynnego kontaktu z 
nauczycielami i kierownictwem szkoły.  

Jeżeli w szkołach naucza się ideologii przeciwnych wierze chrześcijańskiej, rodziny, o ile to 
możliwe, przy pomocy różnych form zrzeszeń rodzinnych, muszą ze wszystkich sił i z całą 
umiejętnością pomóc młodym, ażeby ci nie oddalili się od wiary. W tym przypadku rodzina 
potrzebuje szczególnej pomocy duszpasterzy, którym nie wolno zapomnieć, że rodzice mają 
nienaruszalne prawo do powierzenia dzieci wspólnocie kościelnej.  
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