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„Wy cho wy wać do war to ści”

Umi ło wa ni w Chry stu sie Pa nu, Sio stry i Bra cia,
Ko cha ni Ro dzi ce, Na uczy cie le i Wy cho waw cy, 
Dro ga Mło dzie ży, Ko cha ne Dzie ci!

Ju tro w pol skich szko łach i przed szko lach roz pocz nie się no wy rok szkol ny i ka -
te che tycz ny. W trwa ją cym Ro ku Wia ry po raz ko lej ny otwie ra my na sze ser ca i umy -
sły na dar wia ry. Wia ra na da je sens wszyst kim na szym wy sił kom. Po ma ga od kry -
wać praw dzi we do bro, usta la pra wi dło wą hie rar chię war to ści, prze ni ka ca łe ży cie
czło wie ka – jak uczy pa pież Fran ci szek w en cy kli ce o wie rze (por. Lu men fi dei 4).

Na po cząt ku no we go ro ku szkol ne go, w dniach od 15 do 21 wrze śnia, bę dzie -
my prze ży wać III Ty dzień Wy cho wa nia. Niech to bę dzie czas wspól nej re flek sji,
a zwłasz cza wspól no to wej mo dli twy o du cha mą dre go wy cho wa nia w pol skich
do mach i w pol skiej szko le. Po uświa do mie niu so bie, że wszy scy po win ni śmy wy -
cho wy wać oraz że istot ną ro lę w wy cho wa niu od gry wa ro dzi na, w tym ro ku pra -
gnie my zwró cić na szą uwa gę na ko niecz ność wy cho wa nia do war to ści. Nie cho -
dzi jed nak o ja kie kol wiek war to ści, ale o te, któ re są istot ne dla roz wo ju
czło wie ka, dla je go ży cia w du chu chrze ści jań skim i ży cia zgod ne go z wia rą. Zna -
kiem dzi siej szych cza sów jest bo wiem za nik przej rzy stej hie rar chii war to ści i upa -
dek au to ry te tów, któ rych ży cie we ry fi ko wa ło by wy zna wa ne war to ści oraz ich hie -
rar chię. Za uważ my, że brak wy cho wa nia do pod sta wo wych war to ści czę sto
pro wa dzi do utra ty sen su i ce lu ży cia, do wy god nic twa ży cio we go, a na wet re la -
ty wi zmu mo ral ne go.

1. Bóg mi łu je po kor nych

Tak jak w każ dą nie dzie lę, wsłu chu je my się dziś w sło wo Bo że. Sta wia my py -
ta nie: co dzi siaj w od czy ty wa nych tek stach mó wi do nas Pan Bóg? Pod czas li tur -
gii Sło wa sły sze li śmy: „Sy nu, z ła god no ścią wy ko nuj swe spra wy, a każ dy, kto jest
pra wy, bę dzie cię mi ło wał. O ile wiel ki je steś, o ty le się uni żaj, a znaj dziesz ła skę
u Pa na. Wiel ka jest bo wiem po tę ga Pa na i przez po kor nych by wa chwa lo ny”
(Syr 3,17). „Każ dy bo wiem, kto się wy wyż sza, bę dzie po ni żo ny, a kto się po ni ża,
bę dzie wy wyż szo ny” (Łk 14, 11). 

Sło wem, któ re spa ja dzi siej sze tek sty bi blij ne jest POKORA. Chrze ści ja nin,
wier ny na uce Ewan ge lii, po wi nien każ de go dnia co raz bar dziej iść dro gą po ko -
ry. Po ko ra bo wiem to umie jęt ność pa trze nia na sie bie w praw dzie. 
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Czło wiek po kor ny nie wy wyż sza się nad in nych, a zwłasz cza nie uzna je sie bie
za cen trum świa ta. Po ko ra jest prze ci wień stwem py chy, czy li prze sad ne go sku pie -
nia na so bie. Dro gę po ko ry otwo rzył sam Bóg, któ ry w Je zu sie Chry stu sie wszedł
w hi sto rię zba wie nia ja ko zwy czaj ny czło wiek. W tym ma my być po dob ni do Je -
zu sa, któ ry zwra ca jąc się do swo ich uczniów, mó wił: „Uczcie się ode Mnie, bo
je stem ci chy i po kor ny ser cem” (Mt 11,29). Tą dro gą po dą ża li póź niej tak że świę -
ci, a wśród nich św. Sta ni sław Kost ka, pa tron pol skiej mło dzie ży, któ re go świę to
bę dzie my ob cho dzić w Ty go dniu Wy cho wa nia. 

Po ko ra nie ozna cza, że czło wiek ma się czuć oso bą mniej war to ścio wą. Prze -
ciw nie – mo że i po wi nien on być świa do my swo ich moż li wo ści oraz otrzy ma nych
od Bo ga ta len tów. Za uważ my, że wła śnie po ko ra jest pod sta wą bu do wa nia bez -
in te re sow nych i po zy tyw nych re la cji z dru gim czło wie kiem, na ce cho wa nych sza -
cun kiem i od po wie dzial no ścią. Na to miast py cha i kon cen tro wa nie się na so bie
nie po zwa la ją na bu do wa nie ta kich re la cji. Je śli ta kie po sta wy są ak cep to wa ne
w wy cho wa niu, to za rów no wy cho wan ko wie, jak i wy cho waw cy sku pia ją się tyl -
ko na swo im suk ce sie i nie za uwa ża ją wo kół sie bie in nych.

Moż na dziś do strzec, że wie lu mło dych lu dzi pa trzy w przy szłość z lę kiem.
Z nie po ko jem py ta ją: jak ma my żyć w spo łe czeń stwie, w któ rym tak wie le jest
nie spra wie dli wo ści i cier pie nia, w któ rym nie li czy się pra wość i uczci wość? Jak
re ago wać na ego izm i prze moc, któ re cza sem zda ją się do mi no wać? Jak nadać
swo je mu ży ciu praw dzi wy sens? To są wła śnie py ta nia o war to ści, czy li o to, co
w ży ciu naj waż niej sze. 

2. Wy cho wa nie do war to ści

Kie dy mó wi my o wy cho wa niu do war to ści, naj czę ściej my śli my o war to ściach
ogól no ludz kich, a rza dziej chrze ści jań skich. Ży cie po ka zu je, że obec nie wy cho -
wa nie skie ro wa ne jest przede wszyst kim na war to ści prak tycz ne, ma te rial ne
i spra wia ją ce przy jem ność. Wy da je się, że pro ble mem jest rów nież brak zgod no -
ści mię dzy war to ścia mi de kla ro wa ny mi i rze czy wi ście prze ka zy wa ny mi, co wy wo -
łu je dez orien ta cję wśród dzie ci i mło dzie ży. Sy tu acja ta ka pro wa dzi z ko lei
do wzro stu nie uf  no ści, po czu cia uczest nic twa w grze po zo rów, a w re zul ta cie
do cy ni zmu i agre sji wo bec wszel kich prze ka zów zwią za nych z war to ścia mi. Do -
ty czy to w pierw szym rzę dzie ro dzi ny i szko ły, wo bec któ rych ocze ki wa nia są
prze cież naj więk sze, a roz cza ro wa nia naj bar dziej bo le sne.

Wśród war to ści nie zbęd nych w ży ciu chrze ści ja ni na trze ba wska zać – obok
po ko ry – na zwią za ne z nią: ła god ność, do broć, cier pli wość, go to wość do wy ba -
cza nia, wier ność, uprzej mość, opa no wa nie (por. Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są
one dziś szcze gól nie za gro żo ne wszech obec ną agre sją, bru tal no ścią słów i za cho -
wań, a tak że bez względ ną wal ką o wła sne ko rzy ści, obo jęt no ścią na sy tu ację słab -
szych, po wszech ną nie uf no ścią, a na wet wza jem ną nie na wi ścią. Ta ka sy tu acja
wy ma ga od wszyst kich śro do wisk wy cho waw czych ogrom ne go wy sił ku wy cho -
wy wa nia do war to ści i po staw chro nią cych re la cje mię dzy ludz kie. 

Wy cho wa nie do war to ści roz po czy na się w ro dzi nie. Ceń my za tem czas wspól -
nych ro dzin nych spo tkań, roz mów, po sił ku, wspól ne go wy po czy wa nia. Co dzien -
ne by cie ra zem uczy bo wiem wza jem ne go zro zu mie nia, za ufa nia, ofiar nej mi ło -
ści i praw dzi wej przy jaź ni. Wspól ne prze by wa nie kształ tu je po nad to po sta wę
służ by i do bro ci go to wej na dzie le nie się ra do ścią, a jed no cze śnie od por nej
na trud ne pro ble my i emo cje. W ro dzi nie po win ni śmy uczyć się zwra ca niu do sie -
bie z mi ło ścią, sza cun kiem i ser decz no ścią.
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Ogrom ne po le do dzia ła nia w za kre sie wy cho wa nia do war to ści ma szko ła,
któ ra po win na wspie rać ro dzi ców w wy cho wy wa niu dzie ci. Nie zwy kle waż ne jest,
aby szko ła bu do wa ła swój pro gram wy cho waw czy w ści słym po ro zu mie niu z ro -
dzi ca mi. W pro gra mie tym po win ny być wy raź nie na zwa ne i wy ja śnio ne war to -
ści, na któ rych opar ty jest sys tem wy cho waw czy. 

Wo bec co raz od waż niej szych prób wpro wa dza nia do pol skich szkół edu ka cji
sek su al nej, sprzecz nej z chrze ści jań ska wi zją czło wie ka, ape lu je my do ro dzi ców:
czu waj cie nad tym, co szko ła prze ka zu je wa szym dzie ciom! Przy po mi na my, że
bez zgo dy ro dzi ców szko ła nie mo że re ali zo wać pro gra mu wy cho waw cze go ani
po zwa lać na na ucza nie przed mio tów, któ rych tre ści są sprzecz ne z ich prze ko na -
nia mi lub wprost de mo ra li zu ją ce. Pra wo oświa to we mó wi wy raź nie o ko niecz -
no ści re spek to wa nia przez szko łę pu blicz ną chrze ści jań skie go sys te mu war to ści
(por. Usta wa o sys te mie oświa ty – pre am bu ła). Po wie rza jąc swo je dziec ko szko le,
ro dzi ce nie po win ni zgo dzić się na edu ka cję, któ ra by ła by sprzecz na z ich prze -
ko na nia mi i wy zna wa ny mi war to ścia mi. 

Jak za wsze w wy cho wy wa niu do war to ści ro lę nie do prze ce nie nia peł nią sa mi
wy cho waw cy. Bę dąc przy kła dem i wzo rem dla swo ich uczniów, mu szą być świa -
do mi, że wła snym ży ciem pre zen tu ją okre ślo ny świat war to ści. Na uczy ciel i wy -
cho waw ca nie mo że być neu tral ny. Nie po wi nien więc za gu bić wła ści wej hie rar -
chii war to ści za rów no w ży ciu oso bi sty, jak i za wo do wym. Mu si być świad kiem
war to ści, któ re wy zna je. 

3. Po kor na od wa ga wia ry

Szcze gól ną war to ścią, w opar ciu o któ rą i do któ rej na le ży wy cho wy wać mło -
de po ko le nie, jest wia ra. Wia ra jest ła ską, a więc nie za słu żo nym da rem Bo żym.
Do ma ga się jed nak świa do mej i wol nej od po wie dzi czło wie ka. Ten zwią zek wia -
ry z wy cho wa niem uświa da mia my so bie wy raź nie w trwa ją cym Ro ku Wia ry. Wy -
zna wa nie wia ry prze ja wia się w od waż nym i męż nym sta wa niu w obro nie war to -
ści z niej wy pły wa ją cych. Cho dzi o obro nę war to ści chrze ści jań skich, co raz
czę ściej eli mi no wa nych z ży cia pu blicz ne go, a zwłasz cza chrze ści jań skiej wi zji mi -
ło ści, mał żeń stwa i ro dzi ny. 

Wia ra po trze bu je rów nież po ko ry pro wa dzą cej do prze ko na nia, że na Bo gu, ja -
ko fun da men cie, ma my bu do wać na sze ży cie. Niech za tem po ko ra bę dzie pod sta -
wą wy cho wa nia do war to ści. Jest ona dla te go tak waż na, że Bóg go tów jest dać
wszyst ko czło wie ko wi, któ ry jest świa do my wła snej nie wy star czal no ści i sła bo ści.
Wia ra i uf  ność po kła da na w Bo gu, dla któ re go nie ma rze czy nie moż li wych,
niech więc prze ni ka ją na sze ży cie opar te na chrze ści jań skich war to ściach.

Za koń cze nie 

Za chę ca my wszyst kie śro do wi ska wy cho waw cze do włą cze nia się we wspól ne
prze ży wa nie III Ty go dnia Wy cho wa nia. Za pro sze nie to kie ru je my do ro dzi ców,
dusz pa ste rzy, na uczy cie li i wy cho waw ców, do osób od po wie dzial nych za kształt
edu ka cji, do sa mo rzą dow ców i wszyst kich lu dzi do brej wo li, któ rym za le ży
na wy cho wa niu przy szłych po ko leń Po la ków. Niech Ma ry ja, po kor na Słu żeb ni -
ca Pań ska, uczy nas wia ry i po ko ry w po szu ki wa niu te go, co naj waż niej sze; niech
uczy mą dro ści i po ma ga otwie rać się na „wiel kie rze czy”, ja kie Bóg czy ni dla nas
i przez nas.



Na no wy rok pra cy wy cho waw czej i ko lej ny Ty dzień Wy cho wa nia udzie la my
wszyst kim pa ster skie go bło go sła wień stwa. 

Kra ków 21 czerw ca 2013 r.

Pod pi sa li: 
Kar dy na ło wie, ar cy bi sku pi i bi sku pi 

obec ni na 362. Ze bra niu Ple nar nym KEP 

ZARZĄDZENIE: List Pa ster ski Epi sko pa tu Pol ski pro szę od czy tać wier nym 
w nie dzie lę 1 wrze śnia br., w ra mach ka za nia, pod czas wszyst kich Mszy św. 

Płock, dnia 19 sierp nia 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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