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NAUKA RELIGII W SZKO£ACH W LICIE OKÓLNYM
KONGREGACJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Kongregacja Wychowania Katolickiego w dniu 5 maja 2009 r. wyda³a List okólny do przewodnicz¹cych Konferencji Episkopatów o nauce religii w szkole1. Dokument ten nie posiada odrêbnego tytu³u. Zosta³a mu nadana forma listu okólnego,
w którym Kongregacja podejmuje problematykê dotycz¹c¹ nauki religii w szko³ach.
W zakrelonym w tytule zagadnieniu, którego List dotyczy, nale¿y zwróciæ
uwagê na dwa istotne zagadnienia. Pierwsze z nich zwi¹zane jest z jego adresatami. S¹ nimi przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatów, nie za poszczególni biskupi diecezjalni oraz ci, którzy stoj¹ na czele innych jednostek organizacyjnych
Kocio³a zrównanych z diecezj¹2. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e problematyka
podejmowana w Licie posiada znaczenie w odniesieniu do wiernych znajduj¹cych siê na terytorium podleg³ym Konferencji Episkopatu. Mo¿e to byæ terytorium jednego kraju, obejmuj¹ce wszystkie Kocio³y partykularne lub, zgodnie
z przepisami prawa, terytorium mniejsze, obejmuj¹ce tylko niektóre Kocio³y
partykularne, ewentualnie terytorium wiêksze, skupiaj¹ce Kocio³y partykularne
istniej¹ce w ró¿nych pañstwach. Zaadresowanie Listu do przewodnicz¹cych episkopatów oznacza zatem, ¿e kwestie dotycz¹ce nauczania religii w szko³ach nie
stanowi¹ jedynie problematyki poszczególnych Kocio³ów partykularnych oraz
nie dotycz¹ rozwi¹zañ reguluj¹cych nauczanie religii w szkole w ramach tych¿e
Kocio³ów.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Konferencja Episkopatu z ogólnej zasady obejmuje zwierzchników wszystkich Kocio³ów partykularnych tego samego kraju,
zgodnie z przepisem kan. 4503, nale¿y wnioskowaæ, ¿e problematyka podjêta
1 Lettera circolare ai presidenti delle conferenze episcopali sullinsegnamento della religione
nella scuola [dalej: List], Communicationes 51(2009)2, s. 317325.
2 Por. kan. 368 KPK.
3 Kan. 448 KPK.
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w Licie dotyczy ró¿nych elementów nauczania religii w szko³ach w ramach ca³oci procesu kszta³cenia i nauczania m³odych obywateli danego pañstwa. Jeli
Kongregacja zwraca siê do przewodnicz¹cych episkopatów, to tym samym podkrela, ¿e Koció³ w danym pañstwie powinien zatroszczyæ siê o religijn¹ edukacjê osób wierz¹cych w szko³ach w ramach wspólnych uzgodnieñ z w³adzami danego pañstwa. Poza tym, Kongregacja  podaj¹c motywy napisania Listu, które
kolejno przedstawiê  zwraca uwagê, ¿e nie chodzi jej o opisanie aktualnego stanu nauczania religii w szko³ach, gdy¿ wtedy mog³aby siê zwróciæ jedynie do przewodnicz¹cego odpowiedniej Konferencji Episkopatu znajduj¹cej siê na terytorium konkretnego pañstwa, lecz pragnie ponownie wskazaæ i przypomnieæ zasady dotycz¹ce nauczania religii w szko³ach, o których urzeczywistnienie powinien
siê staraæ Koció³ we wszystkich pañstwach.
Drugie zagadnienie, pojawiaj¹ce siê w sformu³owaniu nazwy dokumentu,
dotyczy szkó³, w których prowadzone jest nauczanie religii. Nie s¹ to jedynie
wyznaniowe szko³y katolickie. Poniewa¿ dokument nie precyzuje rodzaju szkó³,
w których prowadzone jest nauczanie religii, nale¿y uznaæ, ¿e dotyczy on nauki
religii we wszystkich szko³ach, znajduj¹cych siê na terenie pañstwa, w których
istnieje obowi¹zek jej nauczania.
Ze sformu³owania nazwy dokumentu i zaznaczonej w nim poruszanej tematyki wynika, ¿e dotyczy on ponownego przypomnienia zasad dotycz¹cych nauczania religii we wszystkich szko³ach, gdzie nauka ta powinna istnieæ. W realizacjê sposobu, form i treci nauczania powinien w³¹czyæ siê w danym pañstwie
Koció³, przypominaj¹c o istniej¹cych zasadach lub staraj¹c siê doprowadziæ, we
wzajemnych rozmowach miêdzy nim a pañstwem, do takich rozwi¹zañ, które
bêd¹ odpowiada³y naturze i celowi przekazywania wiedzy religijnej w szko³ach.
1. MOTYWY I CEL WYDANIA LISTU OKÓLNEGO
Motywy wydania Listu w sprawach dotycz¹cych nauczania religii w szko³ach zosta³y wyranie przedstawione na pocz¹tku dokumentu. Kongregacja stwierdza, ¿e natura i cel nauczania religii w szkole sta³y siê przedmiotem dyskusji.
Dyskusja oznacza uczestnictwo przynajmniej dwóch podmiotów. Jednym z nich
jest zatem Koció³, skoro wystêpuje z przypomnieniem swoich zasad, a z drugiej
strony ró¿nego rodzaju ugrupowania istniej¹ce w danym pañstwie (osoby niewierz¹ce, agnostycy, wierz¹cy niekatolicy, partie i grupy polityczne), których g³os
brany jest pod uwagê przez w³adze pañstwowe. Koció³ stoi na gruncie zasad,
które zosta³y okrelone na Soborze Watykañskim II, zw³aszcza w Deklaracji o wychowaniu chrzecijañskim Gravissimum educationis i nastêpnie by³y przypominane w wielu dokumentach watykañskich. W oparciu o te zasady Koció³ troszczy³ siê, by w szko³ach w danym pañstwie mog³o istnieæ nauczanie religii. Jeli
zatem nauczanie religii w szko³ach, wobec istniej¹cych rozwi¹zañ, sta³o siê dys-
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kusyjne, oznacza to, ¿e ze strony drugiego partnera dialogu pojawi³y siê nowe
argumenty, w oparciu o które bêdzie stara³ siê regulowaæ nauczanie religii w szko³ach inaczej ni¿ dotychczas. Niestety, w samym Licie argumenty te nie zosta³y
przez Kongregacjê przedstawione. Mo¿na je odczytaæ w kontekcie ca³oci dokumentu na zasadzie wnioskowania przeciwnego z argumentów, które s¹ w³aciwe
dla Kocio³a i które w Licie przypomina.
Teoretyczna dyskusja, która siê pojawi³a, posiada swoje praktyczne skutki,
na które uwagê zwraca Kongregacja. Dostrzega ona, ¿e konsekwencj¹ dyskusji s¹
w niektórych przypadkach nowe pañstwowe regulacje prawne, które zmierzaj¹
do zast¹pienia nauczania religii w szko³ach inn¹ form¹ nauczania dotycz¹c¹ zjawiska religijnego. Nauczanie religii jest redukowane lub zastêpowane przekazywaniem wiedzy o charakterze miêdzywyznaniowym lub etyk¹ czy kultur¹ religijn¹. Jednoczenie Kongregacja podkrela, ¿e zastêpowanie religii inn¹ form¹ przekazu wiedzy w obrêbie rzeczywistoci religijnej dokonuje siê tak¿e wbrew
wyborom, które podejmuj¹ rodzice i Koció³ w odniesieniu do formacji i wykszta³cenia nowych pokoleñ. Z tego sformu³owania wynika, ¿e nowe pañstwowe
regulacje prawne naruszaj¹ prawo rodziców i Kocio³a do wyboru tej formy wychowania i kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y, która jest zgodna z wyznawan¹ przez
nich wiar¹ katolick¹. Kongregacja nie odnosi siê do sytuacji w pañstwach, w których istniej¹ silne g³osy domagaj¹ce siê usuniêcia nauczania religii w szko³ach
argumentuj¹ce ten zamys³ wieckoci¹ pañstwa i szko³y.
W kolejnym akapicie Listu Kongregacja przedstawia cel jego wydania. Sformu³owanie u¿yte w tekcie jest bardzo stanowcze. Kongregacja nie tyle przypomina, co raczej uwa¿a za konieczne, ze wzglêdu na sytuacjê opisan¹ powy¿ej, ponowne wskazanie kilku zasad, które Koció³ w swoim nauczaniu pog³êbi³ od czasów soborowych. Zasady te dotycz¹: 1) roli szko³y w katolickiej formacji nowych
pokoleñ; 2) natury i to¿samoci szko³y katolickiej; 3) nauczania religii w szkole;
4) wolnoci wyboru szko³y i wyznaniowego charakteru nauczania religii.
W ostatnich sformu³owaniach Listu Kongregacja stanowczo podkrela swoje
stanowisko w kwestii nauczania religii w szko³ach. Wyra¿a przekonanie, ¿e przedstawione przez ni¹ zasady przyczyni¹ siê do coraz g³êbszego zrozumienia zale¿noci pomiêdzy wychowawczym zadaniem Kocio³a a pragnieniami ze strony
pañstw zapewnienia rozwoju spo³eczeñstwa sprawiedliwego i respektuj¹cego ludzk¹ godnoæ.
2. STRUKTURA LISTU
Po krótkim wstêpie Kongregacja przedstawia, w poszczególnych czêciach
Listu, zasady dotycz¹ce nauczania religii w szko³ach. Pierwsza czêæ Listu (nr 14)
powiêcona zosta³a roli, jak¹ odgrywa szko³a w katolickiej formacji nowych pokoleñ. W drugiej czêci Listu (nr 59) zosta³y przypomniane zasady dotycz¹ce
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natury i to¿samoci szko³y katolickiej, a poród nich prawo do katolickiego wykszta³cenia przys³uguj¹ce rodzinom i samym ucz¹cym siê. Ponadto, Kongregacja
zwróci³a uwagê na kwestie dotycz¹ce zasad pomocniczoci i wspó³pracy w wychowaniu nowych pokoleñ. Kolejna czêæ Listu (nr 1018) zosta³a powiêcona
przypomnieniu zasad dotycz¹cych nauczania religii w szkole, z uwzglêdnieniem
jego natury i celu; nauczania religii w szkole katolickiej; nauczania religii katolickiej w aspekcie kulturowym i w odniesieniu do katechezy. W ostatniej czêci
Listu (nr 1920) Kongregacja przypomina zasady dotycz¹ce wolnoci wykszta³cenia, wolnoci religijnej i katolickiej edukacji. Ka¿da czêæ Listu, powiêcona
poszczególnym zagadnieniom, jest zakoñczona syntetycznym ujêciem zasad, które
by³y w niej przedstawione i omówione.
3. ROLA SZKO£Y W KATOLICKIEJ FORMACJI NOWYCH POKOLEÑ
Bardzo nony i znacz¹cy w swoim sformu³owaniu jest tytu³ pierwszej czêci
Listu, przywo³any powy¿ej w podtytule opracowania. Kongregacja zwraca uwagê na rolê szko³y w katolickim wychowaniu nowych pokoleñ. W tym sformu³owaniu uderza przekonanie, ¿e nie tylko szko³a katolicka prowadzi proces wychowawczy w duchu katolickim, lecz równie¿ jakakolwiek szko³a mo¿e przyczyniæ
siê do katolickiego wychowania dzieci i m³odzie¿y. To przekonanie Kongregacja
opiera na integralnej wizji osoby ludzkiej.
Kongregacja zwraca uwagê, ¿e proces wychowania dokonuje siê w ramach
bardzo szybko zachodz¹cych przemian w obszarze spo³ecznym, ekonomicznym
i kulturowym. Ze wzglêdu na ich wieloæ proces wychowawczy powinien obejmowaæ wszystkie wymiary ludzkiego istnienia, dziêki którym cz³owiek uczestniczy w zmieniaj¹cych siê warunkach ¿ycia. St¹d te¿ proces wychowawczy powinien dotyczyæ i obejmowaæ w pe³ni ludzkie cechy fizyczne, moralne, intelektualne oraz duchowe. Ca³ociowe wychowanie dzieci i m³odzie¿y, w wymienionych
powy¿ej obszarach kszta³tuj¹cych ludzk¹ osobowoæ, powinno mieæ na wzglêdzie ich czynne funkcjonowanie w ¿yciu spo³ecznym i w zwi¹zku z tym kszta³towaæ coraz doskonalszy zmys³ odpowiedzialnoci oraz umiejêtnoæ w³aciwego
korzystania z wolnoci. Tym samym Kongregacja przypomina zasady wyra¿one
w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 795) oraz w Kodeksie Kanonów Kocio³ów Wschodnich (kan. 629) dotycz¹ce katolickiego wychowania, które bierze pod
uwagê wszystkie wymiary ludzkiego istnienia, umiejscawiaj¹c je w wietle przes³ania Chrystusa, przekazywanego w Kociele katolickim.
Podstaw¹ mo¿liwoci uczestnictwa ka¿dej szko³y w katolickim wychowaniu
jest umiejêtne prowadzenie procesu wychowawczego, który bêdzie bra³ pod uwagê wszystkie wymiary ludzkiego istnienia tak, jak czyni to Koció³. Ten proces
podkrela wagê wzajemnego powi¹zania ludzkiej wolnoci i odpowiedzialnoci
w aktywnym ¿yciu spo³ecznym. Dzia³alnoæ wychowawcza Kocio³a zawsze ma
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na uwadze pe³n¹ formacjê osoby ludzkiej w odniesieniu do celu ostatecznego,
jak i w odniesieniu do dobra wspólnego spo³ecznoci4. Cel ostateczny, jak wynika to z brzmienia cytowanego kanonu, nie znajduje siê w opozycji do celu czasowego. Stanowi on punkt odniesienia i motywacjê dla podejmowanych dzia³añ
celem realizacji celu doczesnego.
W celu osi¹gniêcia harmonijnego wychowania, które powinno prowadziæ do
wspólnego dobra spo³ecznoci oraz wolnoci i odpowiedzialnoci, Koció³ pragnie podj¹æ wspó³pracê z ka¿d¹ szko³¹. Dlatego te¿ Koció³ stoi na stanowisku
mo¿liwoci nauczania religii w szko³ach, daj¹c tym samym dodatkowe motywacje dla podejmowanych procesów wychowawczych. Jan Pawe³ II zwróci³ na to
uwagê w adhortacji Catechesi tradendae, pisz¹c: Mylê równie¿ o tzw. szkole
bezwyznaniowej i o szkole publicznej. Pragnê gor¹co, by w uznaniu najoczywistszego prawa ludzkiej osoby i prawa rodziny, w imiê poszanowania powszechnej
wolnoci religijnej, dozwolono wszystkim uczniom katolikom robiæ postêpy w formacji duchowej przy pomocy nauczania religijnego5.
Kongregacja daje zatem wyraz swojej trosce o to, by w procesie nauczania
nie zabrak³o lub by nie by³a marginalizowana edukacja moralna i religijna, gdy¿
taka sytuacja znacznie ogranicza³aby wychowanie cz³owieka, nie obejmuj¹c
wszystkich jego wymiarów. Wychowanie dzieci i m³odzie¿y do oceny wartoci
moralnych wedle prawid³owego sumienia i do przyjmowania owych wartoci przez
osobisty wybór, a równie¿ do doskonalszego poznawania i mi³owania Boga6
Sobór okreli³ jako ich prawo. Dlatego te¿ zwróci³ siê jednoczenie do wszystkich
tych, którzy sprawuj¹ w³adzê nad narodami albo te¿ kieruj¹ wychowaniem, aby
dziêki ich trosce nigdy nie pozbawiono m³odzie¿y tego wiêtego prawa7.
Po przypomnieniu prawa dzieci i m³odzie¿y do integralnego wychowania
w odniesieniu do realizacji doczesnego i ostatecznego celu ich ¿ycia, Kongregacja
przypomina obowi¹zek podjêcia takich form nauczania, które umo¿liwi¹ realizacjê ca³ego procesu wychowawczego. Stwierdzaj¹c, ¿e proces wychowawczy jest
ca³ociowy, Kongregacja podkrela koniecznoæ uczestniczenia w nim wielu podmiotów. Na pierwszym miejscu wymienia rodziców, którzy dali ¿ycie dzieciom
( ) i dlatego musz¹ byæ uznani za pierwszych i g³ównych ( ) wychowawców8.
Szczególny obowi¹zek chrzecijañskiego wychowania dziecka zgodnie z nauk¹
Kocio³a spoczywa na katolickich rodzicach9. Nie znaczy to jednak, ¿e rodzina
4

Kan. 795 KPK.
Jan Pawe³ II, Adhortacja Catechesi tradendae (16 padziernika 1979), nr 69.
6 Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzecijañskim Gravissimum educationis [dalej: DWCh], nr 1.
7 Tam¿e.
8 Tam¿e, nr 36.
9 Por. kan. 226 §2 KPK.
5
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jest jedynym rodowiskiem wychowawczym. Jest pierwszym i najwa¿niejszym,
ale nie jest jedynym, o czym przypomina Kongregacja w nastêpnych s³owach
Listu (por. nr 2).
Pomiêdzy wszystkimi orodkami, które przyczyniaj¹ siê do prawid³owego wychowania dzieci i m³odzie¿y, szczególne znaczenie posiada szko³a, jak przypomina Kongregacja, przywo³uj¹c nr 5 DWCh. Jednoczenie podaje motyw tego szczególnego znaczenia, którym jest specyficzny element sprzyjania przekazywaniu
kultury i wychowania do ¿ycia wspólnego. Edukacji szkolnej nie nale¿y zatem
traktowaæ jedynie jako obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku nauki, lecz jako formê wspó³pracy pomiêdzy rodzicami a szko³¹ w wychowaniu ich dzieci10. Koció³
zatem stoi na stanowisku, ¿e zadaniem szko³y nie jest jedynie przekazywanie
wiedzy, lecz tak¿e uczestnictwo w szeroko rozumianym procesie wychowawczym,
przygotowuj¹cym ostatecznie do podjêcia w wolnoci odpowiedzialnego ¿ycia
spo³ecznego. St¹d te¿, gwarantowane przez ustawodawstwo miêdzynarodowe oraz
prawa cz³owieka prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wyznawan¹ przez nich wiar¹ winno byæ bezwzglêdnie zabezpieczone11. Ponadto katoliccy rodzice, w celu zapewnienia chrzecijañskiego wychowania w³asnych dzieci, powinni kierowaæ swoje dzieci do szkó³ zapewniaj¹cych katolickie wychowanie. Jeli nie mog¹ tego uczyniæ, maj¹ obowi¹zek sami zatroszczyæ siê o to, by
dzieci poza szko³¹ otrzyma³y nale¿ne wychowanie katolickie12.
Nawi¹zuj¹c do spoczywaj¹cego na rodzicach obowi¹zku, Kongregacja w numerze czwartym pierwszej czêci Listu przypomina postanowienie DWCh 7, w którym zosta³o wyra¿one prawo i obowi¹zek domagania siê, aby dzieci ich mog³y
korzystaæ z owych pomocy i aby czyni³y postêpy w formacji chrzecijañskiej
harmonijnie z wieck¹. Dalszy cytat z soborowej Deklaracji wskazuje na przychyln¹ i pe³n¹ wdziêcznoci postawê Kocio³a wzglêdem tych w³adz i pañstw, które
pomagaj¹ rodzinom, aby wychowanie dzieci we wszystkich szko³ach mog³o siê
odbywaæ zgodnie z w³asnymi zasadami moralnymi i religijnymi tych rodzin13.
Nie dziwi zatem fakt, ¿e Kongregacja, dostrzegaj¹c zagro¿enia dotycz¹ce
nauczania religii w szko³ach, przypomina zarówno rodzicom, jak i w³adzom pañstwowym o podstawowym prawie rodziców do wychowania ich dzieci zgodnie
z w³asn¹ wiar¹ i przekonaniami oraz o obowi¹zku pañstwa umo¿liwienia realizacji tego prawa. Troska Kongregacji wynika tak¿e z szerszego spojrzenia na zada10 Prawodawstwo polskie rozró¿nia obowi¹zek szkolny, który spe³nia siê przez uczêszczanie
do szko³y podstawowej i gimnazjum, oraz obowi¹zek nauki, który spe³nia siê przez uczêszczanie do
szko³y ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkolnych do ukoñczenia 18 roku ¿ycia. Por. Ustawa
z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty: Dz.U. z 1998 r., nr 117, poz. 759.
11 Jan Pawe³ II, Adhortacja Familiaris consortio (22 listopada 1981), nr 40.
12 Kan. 798 KPK.
13 DWCh 7.
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nia szko³y, co zosta³o ju¿ wczeniej wyra¿one w kann. 801802 KPK, a teraz jest
przypominane. Kanony uwypuklaj¹ to, co jest charakterystyczne dla kocielnej
wizji szko³y. Podkrelone w nich zosta³o zadanie szko³y, które nie polega na przekazie wiedzy, lecz na wychowaniu, które w szko³ach katolickich przepojone jest
duchem chrzecijañskim. Cech¹ szko³y jest zatem wychowanie, które powinno
ogniskowaæ siê wokó³ ca³ociowej edukacji pokoleñ, maj¹c na uwadze ich przysz³e ¿ycie spo³eczne.
4. NATURA I TO¯SAMOÆ SZKO£Y KATOLICKIEJ
Druga czêæ Listu zosta³a powiêcona przypomnieniu: a) zasad, na których
opiera siê istnienie szko³y katolickiej; b) prawa rodziców i dzieci do otrzymania
katolickiego wychowania; c) zasad pomocniczoci i wspó³pracy w wychowaniu.
Na ca³ej wspólnocie chrzecijañskiej, w tym w sposób szczególny na ordynariuszu miejsca, spoczywa obowi¹zek uczynienia wszystkiego by wierni mogli
otrzymaæ katolickie wychowanie14. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e szczególn¹ rolê
w katolickim wychowaniu odgrywa szko³a katolicka niezale¿nie od podmiotu,
który j¹ prowadzi i ni¹ kieruje (wspólnoty, zgromadzenia zakonne). Kongregacja
zwraca uwagê, ¿e ten rodzaj szko³y jest cile zwi¹zany z kocieln¹ hierarchi¹, co
wynika z formy jej ustanowienia (por. kan. 803), a zatem i na niej spoczywa obowi¹zek zagwarantowania, poprzez odpowiedni dobór osób o nieskalanej doktrynie i uczciwym ¿yciu, katolickiego wychowania. Szko³a katolicka, bêd¹c kocielnym podmiotem z racji jej wychowawczej dzia³alnoci, w której harmonijnie ³¹cz¹ siê wiara, kultura i ¿ycie, jest jedn¹ z form ekspresji ca³ej wspólnoty kocielnej,
której katolickoæ jest zagwarantowana przez jej cis³y zwi¹zek z kocieln¹ hierarchi¹ (por. nr 56).
Istnienie szkó³ katolickich gwarantuje w ten sposób mo¿liwoæ spe³nienia
przys³uguj¹cego rodzicom i dzieciom prawa do wychowania prawdziwie katolickiego. Wyrazem ca³ociowego podejcia Kocio³a do integralnego wychowania
dzieci i m³odzie¿y jest w³¹czenie w proces wychowawczy, przepojony ewangelicznym duchem, pozosta³ych elementów procesu edukacyjnego, takich jak: formacja ogólnoludzka, kulturowa, naukowa, które s¹ charakterystyczne dla ka¿dej
szko³y (por. nr 7).
Przypominaj¹c nastêpnie o koniecznoci istnienia porozumienia w procesie
wychowawczym pomiêdzy szko³¹ (kierownictwo, nauczyciele) a rodzin¹, które
coraz bardziej staje siê obecnie problematyczne, Kongregacja wskazuje na koniecznoæ zaanga¿owania siê rodzin w ¿ycie szko³y za pomoc¹ ró¿nych form
uczestnictwa (stowarzyszenia, spotkania, zebrania). Stwierdzenie to stanowi jed14
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noczenie wskazanie dla samej szko³y, która powinna umo¿liwiæ rodzicom uczestnictwo w procesie wychowawczym prowadzonym przesz szko³ê (por. nr 8).
W ostatnim numerze (9) tej czêci Listu, Kongregacja zwraca uwagê na istniej¹c¹ zasadê pomocniczoci, która opiera siê na prawie do wolnoci w popieraniu i zak³adaniu szkó³ katolickich przez jakikolwiek podmiot w Kociele. Zasada
pomocniczoci tym samym wyklucza wszelki monopol szkolny, który sprzeciwia siê wrodzonym prawom osoby ludzkiej, a tak¿e postêpowi i upowszechnianiu samej kultury, pokojowemu wspó³¿yciu obywateli i pluralizmowi istniej¹cemu dzi w bardzo licznych instytucjach15.
5. NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE
Trzecia czêæ Listu zaczyna siê od obszernej (przynajmniej w stosunku do
poprzednich czêci) prezentacji natury i celu nauczania religii w szkole (nr 1014).
Kongregacja nawi¹zuje do uprzednio wskazanych zasad, powtarzaj¹c, ¿e formacja moralna i religijna przyczyniaj¹ siê do kszta³towania indywidualnej i spo³ecznej odpowiedzialnoci oraz innych cywilnych cnót, stanowi¹c tym samym wartoæ dla dobra wspólnego. Nie ten jednak motyw jest g³ównym powodem troski
Kocio³a o nauczanie religii w szkole. To nauczanie jest przede wszystkim wymogiem antropologicznej koncepcji cz³owieka otwartej na transcendentny wymiar ludzkiego istnienia. Nauczanie religii w szkole jest jednym z aspektów prawa do edukacji16. Zaniedbanie nauczania równoznaczne jest zatem z pozbawieniem uczniów istotnego elementu ich osobowego rozwoju, który ze swej natury
pozwala na osi¹gniêcie ¿ywotnej harmonii pomiêdzy wiar¹ a kultur¹ (por. nr 10).
Odwo³uj¹c siê do spo³eczeñstwa pluralistycznego, Kongregacja podkrela,
¿e prawo do wolnoci religijnej domaga siê zapewnienia nauczania religii w szkole
oraz gwarancji, ¿e to nauczanie bêdzie zgodne z przekonaniami rodziców. Kongregacja przypomina, ¿e prawo rodziców do wychowania potomstwa zgodnie
z w³asn¹ wiar¹ i przekonaniami zostaje naruszone ilekroæ zmusza siê dzieci do
uczêszczania w szkole na wyk³ady, które nie s¹ zgodne z przekonaniem religijnym rodziców, albo jeli siê narzuca jedyny system wychowania, z którego ca³kowicie usuniêta zostaje formacja religijna17.
Podejciem ideologicznym do wychowania uczniów okrela Kongregacja
sytuacje, w których nauczanie religii jest spychane na bok. Taka sytuacja mo¿e
powodowaæ pewne b³êdy, zamieszanie w umys³ach uczniów i jednoczenie szkody dla nich samych w ich niepe³nym wówczas procesie wychowawczym. Konse15

DWCh 6.
Por. kan. 799 KPK.
17 Sobór Watykañski II, Deklaracja o wolnoci religijnej Dignitatis humanae [dalej: DWR],
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kwencj¹ tego mo¿e byæ nastêpnie postawa indyferentyzmu, o ile nauczanie zostanie sprowadzone do komparatystycznego i neutralnego przedstawienia wszystkich religii (por. nr 12).
Z przedstawionych powy¿ej motywów wynika, ¿e nauczanie religii w szko³ach ma swoj¹ specyfikê w stosunku do innych przedmiotów. Dlatego te¿ w³adza
cywilna, której w³aciwym celem jest troszczenie siê o wspólne dobro doczesne,
powinna uznawaæ ¿ycie religijne obywateli i sprzyjaæ mu18. Nie jest zatem kompetencj¹ w³adzy ustalanie treci przekazywanej podczas lekcji religii, gdy¿ odpowiada za to kocielna hierarchia jako gwarant katolickoci wychowania ratione
materiae (por. nr 1314). Jeli w³adza pañstwowa pozwala sobie kierowaæ aktami religijnymi albo przeszkadzaæ im, to nale¿y stwierdziæ, i¿ przekracza wyznaczone dla niej granice19.
Nastêpnie, w dwóch punktach, Kongregacja przypomina zasady dotycz¹ce
nauczania religii w szko³ach katolickich (nr 1516). Cech¹ charakterystyczn¹ tych
szkó³ jest w³¹czenie nauczania religii w ca³y proces wychowawczy, co wiadczy
o specyfice i najg³êbszej racji ich istnienia20. Takie nauczanie wpisuje siê jednoczenie w prawo do tego, aby nie przeszkadzano im [wspólnotom religijnym 
T.G.] w publicznym nauczaniu i wyznawaniu swej wiary s³owem i pismem21.
Jest to zatem forma wiadectwa, jakie katolicy daj¹ innym osobom, w tym tak¿e
niekatolikom, którzy wraz z katolikami mog¹ byæ uczniami szkó³ katolickich.
W takim procesie wspólnego wychowania nale¿y jednak wystrzegaæ siê rozpowszechniania wszelkiej dzia³alnoci, która by mia³a posmak przymusu albo nieuczciwego czy niedostatecznie usprawiedliwionego nak³aniania22.
Ostatnie dwa numery (1718) tej czêci Listu zosta³y powiêcone nauczaniu
religii w aspekcie kulturowym i w odniesieniu do katechezy. To nauczanie wpisuje siê w misjê ewangelizacyjn¹ Kocio³a na równi z innymi formami ewangelizacji, takimi jak katecheza w parafii, chrzecijañskie wychowanie w rodzinie
czy sta³a formacja wiernych. Nauczanie religii ró¿ni siê od pozosta³ych form zakresem, w którym jest dokonywane oraz wyznaczonymi celami. Celem katechezy jest przede wszystkim doprowadzenie cz³owieka do przylgniêcia do Chrystusa23. Celem nauczania religii w szkole jest ukazanie uczniom istoty i to¿samoci
chrzecijañstwa oraz chrzecijañskiej wiary w oparciu o osi¹gniêcia wiedzy filozoficznej, teologicznej czy innych nauk, które ukazuj¹ treæ Objawienia. Wynika
18
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20 Por. Jan Pawe³ II, Catechesi tradendae, nr 69.
21 DWR 4.
22 Tam¿e.
23 Por. Jan Pawe³ II, Catechesi tradendae, nr 5; Kongregacja Duchowieñstwa, Dyrektorium
katechetyczne (15 sierpnia 1997), nr 8087.
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z tego, ¿e nauczanie religii rz¹dzi siê tymi samymi wymogami systematycznymi
i metodologicznymi, co nauczanie innych przedmiotów w szkole. Z takiego podejcia nie wynika, i¿ nauczanie religii w szkole jest czym dodatkowym lecz jej
przekaz umiejscawia siê w dialogu interdyscyplinarnym z innymi przedmiotami
nauczania.
Na podstawie tych wywodów Kongregacji mo¿na stwierdziæ z przekonaniem,
¿e w³aciwym miejscem do nauczania religii jest szko³a, która powinna stworzyæ
odpowiednie warunki nauczania i rozwijaæ wiedzê w niej przekazywan¹ w interdyscyplinarnym dialogu z wiedz¹ religijn¹, które ostatecznie spotykaj¹ siê w realizacji celu, jakim jest integralne wychowanie cz³owieka i jego odpowiedzialne
zaanga¿owanie siê w ¿ycie spo³eczne na rzecz dobra wspólnego.
6. WOLNOÆ
Ostatnia czêæ Listu (nr 1920) zosta³a powiêcona ukazaniu zale¿noci pomiêdzy wolnoci¹ wychowania, wolnoci¹ religijn¹ i katolickim wychowaniem.
Zosta³o w niej zawarte podsumowanie dotychczasowych rozwa¿añ i przypomnianych zasad. Dwiema podstawowymi zasadami, zgodnie z którymi nale¿y domagaæ siê od w³adz pañstwowych nauczania religii w szkole, s¹: a) prawo do wychowania; b) prawo do wolnoci religijnej uczniów i dzieci, którego realizacja dokonuje siê w dwóch wymiarach. Pierwszym z nich jest wolnoæ wyboru szko³y,
drugim natomiast wolnoæ uzyskania w ró¿nych orodkach kszta³cenia takiej formy nauczania wyznawanej religii, która bêdzie w stanie zintegrowaæ religijn¹
tradycjê z wychowaniem w wymiarze kulturowym i naukowym, w³aciwymi dla
ka¿dej szko³y. Konsekwencj¹ tych¿e zasad jest wymóg wobec w³adzy pañstwowej, której zadaniem jest strzec i broniæ wolnoci obywatelskiej, ( ) dbaæ zgodnie z zasadami sprawiedliwoci rozdzielczej o takie rozdzielanie zasi³ków pañstwowych, aby rodzice zgodnie ze swym sumieniem w sposób naprawdê wolny
mogli wybraæ szko³y dla swych dzieci24. Kongregacja podkrela jednoczenie
obowi¹zek spoczywaj¹cy na rodzicach zbiegania o to, a¿eby ustawy pañstwowe
dotycz¹ce kszta³cenia m³odzie¿y zapewnia³y jej tak¿e w szkole wychowanie religijne i moralne25.
Kongregacja nie przestaje jedynie na przypomnieniu ci¹¿¹cych na w³adzy
pañstwowej i rodzicach obowi¹zkach zadbania o nale¿yty przekaz religii w szko³ach. Stwierdza jednoczenie, ¿e Koció³ jest wiadomy istnienia ró¿nych form
ograniczania wolnoci religijnej ze strony w³adz pañstwowych, czy to poprzez
regulacje prawne czy w praktyce. Wobec takiej sytuacji, Koció³ nie mo¿e prze24
25
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staæ domagaæ siê realizacji zasad wolnoci religijnej i wolnoci wychowania. Nie
mo¿e te¿ na tym poprzestaæ. Jego zadaniem jest zatroszczenie siê o organizacjê
szkolnictwa, które bêdzie wychodzi³o naprzeciw mo¿liwoci realizacji tych¿e
podstawowych praw cz³owieka.
7. REGULACJE PRAWNE W POLSCE
Po drugiej wojnie wiatowej, w³adza ludowa w Polsce przyst¹pi³a do likwidacji nauki religii w szkole. Ostatecznie nauczanie religii zosta³o usuniête ze szkó³
na mocy Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu owiaty. Religia katolicka powróci³a do szkó³ publicznych w roku szkolnym 1990/1991 na mocy Instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.08.1991 r., po wczeniejszych uzgodnieniach podjêtych w dniu 27.06.1990 r. przez Komisjê Wspóln¹ Rz¹du RP i Konferencji Episkopatu Polski26. Instrukcja przewidywa³a wprowadzenie nowego
przedmiotu nauczania jako nadobowi¹zkowego i dobrowolnego we wszystkich
podleg³ych Ministerstwu przedszkolach i szko³ach. Decyzja ministra zosta³a zaskar¿ona do Trybuna³u Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich
(RPO) jako niezgodna z art. 2 cytowanej Ustawy o rozwoju owiaty z 1961 r.
i z art. 18 i 19 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku pañstwa do Kocio³a
Katolickiego oraz z art. 1 i 3 Konstytucji27. Trybuna³ orzek³ o legalnoci Instrukcji Ministra, a problematyka zwi¹zana z kwesti¹ podnoszon¹ przez RPO, która
dotyczy³a trybu wprowadzania nauczania religii do szkó³, przesta³a istnieæ po
uchwaleniu Ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty. Kolejne zarzuty
ze strony RPO skierowane do Trybuna³u Konstytucyjnego odnonie do kolejnych
rozporz¹dzeñ ministerialnych wskazuj¹, ¿e powrót nauki religii do szkó³ nie przebiega³ w sposób niebudz¹cy sprzeciwów.
Doæ czêsto argumentacje przeciw wprowadzeniu nauki religii do szkó³ koncentrowa³y siê wokó³ rozumienia treci ogólnych zasad dotycz¹cych wspó³istnienia pañstwa i Kocio³a. Dotyczy³y one konstytucyjnej zasady rozdzia³u Kocio³a
i pañstwa, wieckiego i neutralnego charakteru pañstwa oraz wolnoci sumienia
i wyznania, równouprawnienia obywateli czy prawa do milczenia. Szkoda, ¿e dyskusja wobec zaistnia³ych problemów, jak zwraca uwagê jeden z jej uczestników,
wzbudzi³a reperkusje wykraczaj¹ce daleko poza p³aszczyznê argumentów prawnych. Dyskusja stoczy³a siê na p³aszczyznê polityczn¹28. Ostatecznie jednak
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Nauczanie religii przez pozosta³e zwi¹zki wyznaniowe w Polsce zosta³o wprowadzone do
szkó³ na mocy Instrukcji Ministra z dn. 24.08.1990 r.
27 Szeroko na ten temat por. M. Pietrzak, Demokratyczne, wieckie pañstwo prawne, Warszawa 1999, s. 203217.
28 Tam¿e, s. 219.
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nauczanie religii wróci³o do szkó³29. Wed³ug danych Ministerstwa Owiaty Narodowej (VI/2010) religia obecnie nauczana jest w Polsce w 72% szkó³ wszystkich
szczebli i rodzajów, a etyka w 2,4% szkó³30. Brak nauczania religii we wszystkich
szko³ach, w których ucz¹ siê katolickie dzieci, pozostaje zatem nader aktualnym
wyzwaniem dla Kocio³a i rodziców.
Nie milkn¹ jednak protesty dotycz¹ce ju¿ nie tyle samej zasadnoci nauczania
religii, co kwestii szczegó³owych rozwi¹zañ prawnych. I tak np. Trybuna³ Praw
Cz³owieka w Strasburgu uzna³ w czerwcu 2010 r. zasadnoæ skargi polskiego ucznia,
który twierdzi³, ¿e kreska na wiadectwie szkolnym w miejscu religia/etyka narusza jego prawo do milczenia w sprawie przekonañ religijnych, gdy¿ ujawnia fakt,
i¿ jest on osob¹ niewierz¹c¹. Jednoczenie RPO zwróci³ siê do Ministerstwa z zapytaniem dotycz¹cym obecnie sposobu realizacji przez nie prawa ucznia uznanego przez Trybuna³ w Strasburgu31.
8. ZAKOÑCZENIE
Na zakoñczenie Listu okólnego Kongregacja jeszcze raz wskazuje na motywy jego wydania. Dostrzega zwi¹zek, jaki istnieje pomiêdzy dzia³alnoci¹ wychowawcz¹ Kocio³a, która jest integralnym elementem jego misji, a postanowieniami i pragnieniami pañstw, którym zale¿y na kszta³towaniu i rozwoju spo³eczeñstwa sprawiedliwego w oparciu o szacunek dla praw cz³owieka (por. nr 20).
W takim sformu³owaniu mo¿na odczytaæ dwa sta³e wyznaczniki, na których Koció³ opiera swoj¹ aktywn¹ obecnoæ we wspó³czesnym wiecie.
Pierwszym nich jest sta³a obrona prawa do wolnoci religijnej i nauczania
religii, które s¹ prawami cz³owieka. Ich przestrzeganie wyznacza i organizuje
pokojowe wspó³¿ycie obywateli pañstwa. Drugi z nich stanowi dostrze¿enie wychowania religijnego jako elementu szerszego wychowania m³odego cz³owieka,
któremu pañstwo powiêca tak wiele uwagi. Konsekwencj¹ wspó³pracy pañstwa
i Kocio³a w nauczaniu religii jest mo¿liwoæ budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego w oparciu o wartoci religijne i etyczne.
29

Podstawê prawn¹ stanowi¹: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 53 ust.4); Konkordat
z 28 lipca 1993 r. (art. 12); Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 o systemie owiaty. Tekst jednolity
ustawy (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572) g³osi w: Art. 12. 1. Publiczne przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja organizuj¹ naukê religii na ¿yczenie rodziców, publiczne szko³y ponadgimnazjalne na ¿yczenie b¹d rodziców, b¹d samych uczniów; po osi¹gniêciu pe³noletnioci o pobieraniu
nauki religii decyduj¹ uczniowie.
2. Minister w³aciwy do spraw owiaty i wychowania w porozumieniu z w³adzami Kocio³a
Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego oraz innych kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych okrela, w drodze rozporz¹dzenia, warunki i sposób wykonywania przez szko³y zadañ, o których mowa w ust. 1.
30 Por. Problem z religi¹/etyk¹. Trybuna³ pyta, <http://wiadomosci.onet.pl/2197848,11,problem_z_religiaetyka_w_szkole_trybunal_pyta,item.html>, (data dostêpu: 15.07.2010).
31 Por. tam¿e.
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RELIGIOUS EDUCATION IN SCHOOLS IN CIRCULAR LETTER OF THE CONGREGATION FOR CATHOLIC EDUCATION
Summary
Congregation for Catholic Education in Circular letter to the Presidents of Bishops conferences on religious education in schools (May 5, 2009) beholds the relationship between educational
activity of the Church, which is the integral part of its mission, and decisions and wishes of the
nations, which take care of the formation and development of a just society based on the respect for
the human rights. In this formula can be found two fixed reference points of the Church regarding its
mission in the modern world. The first is the permanent protection of the religious freedom and
teaching religion, which are the part of the human rights. The second is the perception of the religious education as the part of the wider process of young people education. The consequence of
such approach is the possibility of building the civil society based on religious and ethical values.
Keywords: Congregation for Catholic Education; Circular letter to the Presidents of Bishops
conferences on religious education in schools (May 5, 2009)
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i teologiczne prawa.
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