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Problem wychowania moralnego 
wyzwaniem dla współczesnej rodziny

1. Wstęp

Mówi się dzisiaj dużo o zagubieniu moralnym współczesnego człowie-
ka. Na to zagubienie wskazuje wiele zjawisk: upadek autorytetów, życie złu-
dzeniami w realnym świecie pod wpływem rzeczywistości wirtualnej, życie 
chwilą, nastawienie na korzyść i przyjemność, kryzys wiary, narastające zja-
wisko osamotnienia, poddawanie się manipulacji. Ponadto w  warunkach 
demokracji i  pluralizmu osoba ludzka  –  będąc pozbawiona umiejętności 
wyraźnego rozróżniania dobra od zła – łatwo może poczuć się zagrożona 
i niepewna, a tym samym niezdolna do realizowania się w pełni. Zagubie-
nie i niepewność idą nierzadko w parze z przeżywanym przez człowieka lę-
kiem i brakiem poczucia sensu życia. To z kolei bywa przyczyną wielu za-
chowań obronnych, a niekiedy także nadużywania alkoholu, narkotyków, 
szukania ukojenia w różnego rodzaju sektach religijnych, a nawet jest źró-
dłem boleśnie przeżywanej rezygnacji i bezczynności, co może prowadzić 
również do samobójstwa. Wydaje się, że w społeczeństwie pluralistycznym 
niemal wszystko może być dozwolone.

Świadomość istnienia tych wielorakich problemów i przejawów kryzysu 
moralnego współczesnego człowieka jest bodźcem do podjęcia odpowied-
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nich kroków w celu zmiany takiego stanu rzeczy. Jednym z nich jest właści-
we wychowanie człowieka, a zwłaszcza wychowanie moralne. Właściwe wy-
chowanie moralne staje się dziś pilną potrzebą, której niezaspokojenie grozi 
dalszym spadkiem zachowań i postaw moralnych młodego człowieka. To wy-
chowanie najpełniej realizuje się w rodzinie. Na niej ciąży szczególna odpo-
wiedzialność, by bronić ludzi młodych przed akceptacją czegoś, co jawi się 
im dziś jako pozory dobra.

Zanim jednak zostaną zaprezentowane najważniejsze aspekty właściwe-
go wychowania moralnego w rodzinie, konieczne jest najpierw realistyczne 
spojrzenie na aktualną sytuację wychowania w ogóle. Dzieło wychowania bo-
wiem jest dzisiaj zagmatwane, bardzo często źle rozumiane albo też całko-
wicie lekceważone, dlatego warto poświęcić mu nieco więcej uwagi. Dopie-
ro na tym tle przyjdzie ukazać ze szczególną ostrością potrzebę właściwego 
wychowania moralnego ze szczególnym uwzględnieniem jego fundamental-
nych aspektów.

2. Współczesne zjawisko permisywizmu  
w wychowaniu moralnym człowieka

W dobie współczesnego kryzysu rodziny, który jest zarazem kryzysem 
wychowania, konieczną rzeczą jest zwrócenie uwagi na problematykę współ-
czesnego wychowania w ogóle, a zwłaszcza – jak to już zostało podkreślone 
we wstępie – wychowania moralnego. Trzeba dziś porzucić pokusę łatwego 
usprawiedliwiania się poprzez z jednej strony fałszowanie sytuacji, a z dru-
giej zgodę na jakiś minimalistyczny program wychowania, który jest świa-
dectwem rezygnacji i poddania się sytuacji kryzysowej.

Istotą współczesnego kryzysu moralnego – czyli także wychowania – jest 
nie to, że ludzie czynią zło, ale że zaczynają zło nazywać dobrem, wyzwole-
niem, sukcesem. Prowadzi to do relatywizmu moralnego, a jego konsekwen-
cją na płaszczyźnie wychowania jest postawa permisywizmu moralnego, 
czyli rezygnacji z wymagań moralnych w imię miłości, postawa przyzwole-
nia na zło lub bylejakość2.

2 Słowo „permisywizm” pochodzi z łacińskiego słowa permittere, oznaczającego „pozwalać”. Por. 
szerzej: A. Drożdż, Permisywizm moralny, Kielce 2005; A. Derdziuk, Współczesny kryzys moral-
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Permisywne podejście do wychowania upowszechniło się w drugiej po-
łowie XX wieku. Tendencje permisywne w  pedagogice i  psychologii były 
bardzo popularne w  USA (Benjamin Spock, twórca pedagogiki antyauto-
rytarnej). Permisywne wychowanie miało być – w zamierzeniu propagato-
rów – drogą do przezwyciężenia wcześniejszego rygoryzmu i autorytaryzmu, 
ale faktycznie doprowadziło do zlekceważenia wychowania, a  w  skrajnych 
przypadkach oznaczało kapitulację wobec wyzwań wychowawczych.

Tak więc jedno skrajne podejście do wychowania, jakim był rygoryzm 
i autorytaryzm, zostało zastąpione drugą skrajnością, prowadzącą do zane-
gowania wychowania. Wielu rodziców wierzy, że ich permisywna tolerancja 
wobec dzieci jest jedyną szansą dla zachowania dobrych relacji w rodzinie. 
Chęć uniknięcia wszelkich konfliktów rodzi pokusę przyzwalania dziecku na 
wszystko.

Lęk lub obojętność rodziców wobec sytuacji konfliktowych, wobec zacho-
wań przestępczych prowadzi do zaprzeczenia obowiązków wychowawczych. 
Permisywni wychowawcy  –  rodzice nie karzą i  nie stawiają wymagań, nie 
wspierają dziecka w  jego życiowych wyborach, natomiast zaspokajają jego 
pragnienia i zachcianki także wtedy, gdy nie dostrzegają ich sensu. Rezygna-
cja z wymagań wychowawczych prowadzi do tego, że dzieci są pozostawione 
same sobie, a tym samym pozbawione poczucia bezpieczeństwa.

Szkodliwość permisywizmu wychowawczego trzeba oceniać po jego skut-
kach. Tego typu wychowanie jest głęboko indywidualistyczne i egoistyczne, 
rodzi postawy narcystyczne, nie uczy odpowiedzialności za siebie i innych. 
Rodzi u młodych przekonanie, że każde żądanie musi być zaspokojone i że 
nie ma żadnych ograniczeń w ich stawianiu.

Zwolennicy permisywizmu moralnego, czyli bezstresowego wychowania, 
muszą sobie uświadomić, że brak frustracji i  stresu w okresie wychowania 
nie prowadzi do ukształtowania zdolności do panowania nad późniejszymi 
frustracjami, jakie niosą ze sobą trudności dorosłego życia. U jednych rodzi 
to słabość i nadwrażliwość, niezdolność do w pełni dorosłego życia (uzależ-
nienie od rodziców w życiu dorosłym; dom rodzinny miejscem schronienia 

ny, w: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła katolic-
kiego, red. S. Łabendowicz, Sandomierz 1999, s. 448–451.
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i „ucieczki”), u innych prowadzi do postaw aroganckich i agresywnych, do 
roszczeniowego podejścia do życia3.

W propagowaniu zachowań permisywnych mają swój udział także środ-
ki społecznego przekazu, w których „rozmywa się” i ośmiesza tradycyjne war-
tości i normy moralne, niszczy się prawdziwe autorytety, a propaguje wzorce 
i postawy, które nie odpowiadają obiektywnej prawdzie o człowieku, uspra-
wiedliwia się różne formy przemocy, a także hedonistyczne i utylitarne podej-
ście do życia. W tym kontekście mówi się o „zatruciu informacyjnym” pro-
wadzącym do wzrostu postaw agresywnych i przestępczości. Dramatycznie tę 
współczesną sytuację wyraził Jean Onimus: „Czuję się zagrożony ze wszyst-
kich stron [...]. Są dni, gdy czuję, że się duszę, świat, w który zostałem rzuco-
ny, napawa mnie lękiem. Czuję, że nie jestem już u siebie [...]. W ciągu mego 
życia widziałem, jak ginie to, co jeszcze w oczach moich rodziców zdawało się 
być ostatecznie ustalone w dziedzinie cywilizacji. Widziałem, jak stopniowo 
znosi się granice i jak w końcu stają się one podobne do grobli: dziś wszyst-
ko wydaje się możliwe! Pod pretekstem prześcignięcia obecnej cywilizacji do-
konano w niej wyłomu, powracając do dawnego barbarzyństwa; kultura stała 
się niszczycielką wartości, które stanowiły jej podstawę. We wszystkich dzie-
dzinach byłem świadkiem niewiarygodnej profanacji, która w paradoksalny 
sposób miała rzekomo przyczynić się do podniesienia godności człowieka. 
Dziwna to godność! [...]. Wrzucono w nieładzie do kosza na kłamstwa szla-
chetność, wielkość, ducha ofiary, wszelkie rodzaje idealizmu i wyrzeczenia się 
[...]. Gnijąca kultura! Wszystko, co czytam, widzę, słyszę od lat, nie pomaga 
mi lepiej żyć; nie otrzymuję nic, co by mnie podnosiło, zachęcało do zachowa-
nia człowieczeństwa i podtrzymywało to, co zazwyczaj przyczynia się do po-
dźwignięcia ducha i uniesień serca. Nic, zupełnie nic. Pozostaje tylko znuże-
nie [...]. Nienawiść do człowieka, do ludzkiego losu opanowała nas na równi ze 
zdziczeniem, i to sprawia, że twory naszej kultury są tak pełne ohydy: szyder-
stwo, jatki gnijącego mięsa, zaciekłość w przetrząsaniu dna zarazy [...] kultura 
kruków lub hien [...]. Uciec? Lecz czy jest to możliwe? Unicestwiono moje ra-
cje życia, szydzi się ze mnie, gwałci moje sumienie. A ja tkwię w tym wszyst-
kim, dusząc się i  szukając po omacku śladu straconych złudzeń [...]. Ludz-
kość trwała dzięki temu, że miała dla siebie szacunek, świadoma zarazem swej 
wielkości i ograniczoności swojej natury [...] Obecnie nastało wielkie, szalone 

3 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 14–42.
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święto, gdy wszystko jest dozwolone, wszystko obnażone, wszystko usankcjo-
nowane w wielkiej orgii na miarę naszego gatunku. Gdy zgasną pochodnie, co 
pozostanie z godności, która stanowiła o naszej odrębności? Wyniszczająca ja-
sność widzenia pogrąży wszystkie wartości w otchłani cynizmu – a ich ostatni 
obrońcy, wyszydzeni, zelżeni, traktowani jak kłamcy, tchórze lub głupcy, zo-
staną zmuszeni do milczenia”4.

Permisywizm moralny i  wychowawczy znajduje swój szczególny wy-
raz w permisywizmie seksualnym. Polega on na odrzucaniu wierności oraz 
wszelkich zakazów i  nakazów w  sferze seksualności. Miłość sprowadza się 
do erotyki, akceptuje się życie seksualne bez głębszych więzi (poza małżeń-
stwem). Seks jest postrzegany jako źródło przyjemności i zabawy, jako sfera 
życia pozbawiona jakichkolwiek granic, jeśli obydwie strony na to przyzwala-
ją. W tym duchu głosi się konieczność powszechnej akceptacji zachowań ho-
moseksualnych. Zgoda na erotyzację życia publicznego wyraża się między in-
nymi w permisywnym podejściu do rozpowszechniania pornografii.

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wskazał, co leży 
u podstaw tych wszystkich negatywnych zjawisk. Chodzi tutaj o „skażone po-
jęcie i przeżywanie wolności, rozumianej nie jako zdolność do realizowania 
prawdziwego zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, ale jako autono-
miczna siła, utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia własnego egoistyczne-
go dobra, nierzadko przeciw innym”5. „Niezbędne staje się zatem  –  pisze 
dalej papież – odzyskanie powszechnej świadomości prymatu wartości mo-
ralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej. Uświadomienie so-
bie na nowo ostatecznego celu życia i jego podstawowych wartości jest wiel-
kim zadaniem dnia dzisiejszego, mającym na celu odnowę społeczeństwa”6. 
Ważne zadanie ma tu do spełnienia Kościół, który powinien znać te ludz-
kie pytania i problemy, aby na nie pełniej odpowiedzieć i odpowiednio ukie-
runkować swoje przepowiadanie, tym bardziej że wpływ pewnych tendencji 
i zjawisk, szczególnie poprzez środki społecznej komunikacji, utrudnia przy-
jęcie pełnego orędzia chrześcijańskiego na temat rodziny.

Na niebezpieczne zjawisko relatywizmu moralnego i  wynikającą z  niego 
postawę permisywizmu wychowawczego zwrócił uwagę także Benedykt XVI. 

4 J. Onimus, Próby odpowiedzi, Warszawa 1972, s. 9–12.
5 Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio [dalej: FC], 6.
6 FC 8.
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W swoim wykładzie w czasie Kongresu Diecezji Rzymskiej w 2005 roku ostrze-
gał przed relatywizmem moralnym zamykającym człowieka w więzieniu do-
czesności: „Szczególnie groźną przeszkodą w pracy wychowawczej jest dzisiaj 
wszechobecny w naszym społeczeństwie i kulturze relatywizm, który niczego 
nie uznaje za ostateczne i dla którego jedynym kryterium jest własne «ja» czło-
wieka, z jego zachciankami, a mimo pozoru wolności, staje się dla każdego wię-
zieniem, ponieważ oddziela ludzi od siebie i sprawia, że każdy zamyka się we 
własnym «ja». W takiej relatywistycznej perspektywie nie jest zatem możliwe 
prawdziwe wychowanie; bez światła prawdy każdy człowiek prędzej czy póź-
niej zwątpi w wartość własnego życia i relacji, które się na nie składają, w sens 
wysiłków, które podejmuje wspólnie z innymi, aby coś zbudować”7.

Obecne we współczesnym świecie zjawisko relatywizmu moralnego i wy-
nikająca z niego postawa permisywizmu wychowawczego wskazuje wyraź-
nie, jak trudne staje się dzieło wychowania, ale jednocześnie paradoksalnie 
potwierdza, że już dalej nie można rezygnować z wysiłku wychowawczego, 
bo inaczej świat nie będzie miał żadnej przyszłości.

Benedykt XVI wzywa zatem do odważnego i  zdecydowanego przeciw-
stawienia się naciskowi tej niszczącej ideologii. Mówi więc do uczestników 
Kongresu: „Jest zatem jasne, że musimy nie tylko przezwyciężać relatywizm 
w naszej pracy formacyjnej z ludźmi, ale także przeciwstawiać się jego nisz-
czycielskiej dominacji w społeczeństwie i w kulturze. Dlatego bardzo ważną 
rolę odgrywa tutaj – obok słowa Kościoła – świadectwo i publiczne zaanga-
żowanie chrześcijańskich rodzin, które przede wszystkim przypomina o nie-
tykalności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnego kresu, o wyjątkowej 
i niezastąpionej roli rodziny opartej na małżeństwie oraz o potrzebie działań 
legislacyjnych i administracyjnych wspierających rodzinę w jej misji wyda-
wania na świat i wychowywania potomstwa – misji o kluczowym znaczeniu 
dla naszej wspólnej przyszłości”8.

Takie postawienie problemu wskazuje na całościowy, złożony charakter; 
tym samym rozwiązanie problemu wychowania w tym kontekście domaga się 
integralnego i organicznego podejścia do wychowania. Relatywizm i związa-
ny z nim laicyzm oraz sekularyzm narzucają nie tylko styl myślenia, w którym 

7 Benedykt XVI, „Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i  wiary”. Przemówienie do 
uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej (Watykan – 6 maja 2005), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 26 (2005) 9, s. 33.

8 Benedykt XVI, „Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary”…., dz. cyt., s. 33.
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moralność zostaje wyłączona z  wszelkich programów pedagogicznych, ale 
wywierają nacisk na społeczeństwo poprzez prądy i inicjatywy prawodawcze 
i kulturowe. Rodzina staje się przedmiotem oddziaływania tych antymoral-
nych trendów, które podkopują podstawy wychowania. Stąd rodzi się obowią-
zek przeciwdziałania relatywizmowi i amoralnej kulturze nie tylko w sferze 
teorii czy formacji specjalistycznej grupy działaczy, ale powstaje obowiązek 
zbiorowego i  solidarnego działania wszystkich rodzin w  celu przywrócenia 
społeczeństwu ludzkiego i chrześcijańskiego charakteru.

3. Fundamentalne aspekty wychowania moralnego w rodzinie

To wszystko, co zostało dotąd powiedziane, dowodzi, jak ważnym zada-
niem jest dzisiaj właściwe wychowanie moralne. Najważniejsza rola we wła-
ściwym wychowaniu moralnym i przygotowaniu młodego człowieka do ży-
cia przypada rodzinie. Ona jest źródłem modelowych zachowań młodego 
człowieka. Bóg, stwarzając człowieka, przygotował dla niego odpowiednie 
warunki rozwoju. Rodzina, która przyjmuje dziecko, staje się dla niego śro-
dowiskiem zapewniającym mu bezpieczeństwo i uczy go właściwych zacho-
wań we wszystkich dziedzinach, najbardziej jednak w dziedzinie przeżywa-
nia swojej osoby9. Należy pamiętać, że już małe dziecko jest zdolne pojąć 
i czynić dobro moralne, na którym zasadza się królestwo Boże, a odrzucać zło 
moralne, które z kolei uniemożliwia wejście do tego królestwa. Każde dziec-
ko czyni to z prostotą, którą Chrystus stawia za wzór dorosłym. Dlatego było-
by wielkim błędem w wychowaniu dziecka odkładać pouczanie go o tym, co 
moralnie dobre, i o tym, co moralnie złe, do lat późniejszych10.

Wspólnota rodzinna kładzie pod moralność dziecka najsilniejszy funda-
ment. Dlatego rodzina swoim życiem chrześcijańskim ma obowiązek uka-
zywać dziecku właściwe postawy i zachowania. Rodzina ma chronić dziec-
ko przed lękiem, egoizmem i  pychą, uwalniać je od fałszywego poczucia 
winy, uczyć realistycznie oceniać swoje zalety i wady. Ważną rolę w wycho-
waniu moralnym pełni słuchanie słowa Bożego i pomaganie dziecku w przy-

9 Por. R. Rychlicki, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, „Chrześcijanin w Świecie” 15 (1983) 
6, s. 23–28.

10 Por. M. Słowik, Rodzina – wspólnotą religijno-moralną, Warszawa 1997, s. 60–68.
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swajaniu jego treści, aby mogło powoli stawać się miarą jego postępowania. 
Dojrzewanie moralne dziecka ułatwia zaznajamianie się z  nauką Kościoła 
i przebywanie w środowiskach prawdziwie chrześcijańskich. Cenną pomocą 
w kształtowaniu życia moralnego dziecka jest też ukazywanie wzorów moral-
nych obecnych na kartach Pisma Świętego i w życiu Kościoła11.

Wydaje się, że dla całego procesu wychowania moralnego najistotniej-
sze jest dzisiaj wychowanie do człowieczeństwa. Pytanie, kim ma być mło-
dy człowiek, który jest „zadany” rodzicom, wychowawcom, jest dzisiaj od-
czytywane raczej od strony funkcjonalnej. Częściej myśli się o rolach, które 
ma wypełnić w życiu społecznym, o zadaniach, które przed nim staną w pra-
cy zawodowej, natomiast ucieka się od perspektywy fundamentalnej: chodzi 
o pełnię człowieczeństwa.

Papież Jan Paweł II określał wychowanie jako „uczłowieczenie” człowieka, 
tzn. jako proces uczenia się bycia człowiekiem, od którego zależy przyszłość 
człowieka i  całej ludzkości12. Fundamentalną wspólnotą wychowującą do 
pełni człowieczeństwa jest rodzina. „Rodzina jest szkołą humanizacji czło-
wieka, w której wzrasta, by stać się prawdziwym człowiekiem”13. Sobór Wa-
tykański II niejednokrotnie podkreśla, że rodzice mają być dla swoich dzie-
ci nauczycielami bogatszego człowieczeństwa14. W wychowaniu chodzi więc 
o  to, „aby podjąć całe to potencjalne bogactwo, jakim jest każdy człowiek 
rozwijający się pośród rodziny; chodzi o to, aby nie pozwolić mu zginąć albo 
ulec degeneracji, natomiast zaktualizować je w coraz dojrzalsze człowieczeń-
stwo”15. Rodzice, chcąc dobrze wypełnić swoją misję, powinni sami być wzo-

11 Por. J. Bajda, Rodzina przekazicielem wiary i dobrych obyczajów, w: Człowiek między losem a wy-
borem, red. M. Drożdż, Tarnów 2006, s. 458–464.

12 Por. Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek, w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. 
Antologia wypowiedzi, red. J. Żukowicz, Kraków 1990, s. 91. Natomiast w Liście do rodzin pa-
pież pisał: „Wychowanie jest przede wszystkim obdarzeniem człowieczeństwem – obdarzeniem 
dwustronnym. Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego czło-
wieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przy-
nosi na świat”. Jan Paweł II, List do rodzin [dalej: LR], 16.

13 Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów. Przemówienie podczas czuwania 
modlitewnego (Walencja – 8 lipca 2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 27 (2006) 9–10, 
s. 14–15.

14 Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes [dalej: KDK], 52; Sobór Watykański II, dekl. 
Gravissimum educationis, 1.

15 Jan Paweł II, Bogactwo człowieka udoskonalane przez łaskę. Homilia wygłoszona w czasie obcho-
du sześćsetlecia św. Katarzyny ze Sieny dnia 29 kwietnia 1980 r., w: Jan Paweł II, Nauczanie pa-
pieskie, t. III, cz. 1, Poznań 1985, s. 427.
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rem dojrzałego człowieczeństwa. Będąc dojrzałymi ludźmi, będą mogli du-
chowe bogactwo człowieczeństwa przekazać swoim dzieciom.

W procesie wychowania moralnego fundamentalnym zadaniem jest też 
wychowanie do bezinteresownej miłości16. „Człowiek bowiem –  jak mówił 
Benedykt XVI podczas czuwania modlitewnego w Walencji – został stworzo-
ny na obraz i podobieństwo Boże, aby kochać, i realizuje w pełni siebie sa-
mego jedynie wtedy, gdy szczerze czyni z siebie dar dla innych”17. A zatem 
najgłębszą zasadą miłości stanowiącej o  jej istocie jest bezinteresowny dar, 
przede wszystkim dar z tego, co człowiek ma najcenniejszego – swojego wła-
snego człowieczeństwa.

Niestety dzisiejsze czasy niosą ze sobą niebezpieczeństwo zafałszowania 
prawdziwego i pełnego pojęcia miłości. Mentalność współczesna sprawia, że 
tak łatwo popada się w pewne skrajności w pojęciu miłości. I tak w ramach 
nastawienia intelektualistycznego czy racjonalistycznego w zasadzie nie do-
cenia się prawdziwego znaczenia miłości, gdyż człowieka ocenia się jedynie 
pod kątem jego zdolności techniczno-racjonalnych.

W tej perspektywie jakże ważne staje się dzieło wychowania do miłości, 
która ma moc kształtowania człowieka i budowania prawdziwych relacji mię-
dzyludzkich. Wydaje się, że nikt poza zdrową rodziną nie wypełni tego za-
dania lepiej. Rodzina jest bowiem szkołą miłości, przygotowującą człowieka 
do zrealizowania głównych życiowych celów18. Rodzina jest uprzywilejowa-
nym środowiskiem, gdzie każda osoba na wzór Chrystusa uczy się ofiarować 
i  przyjmować miłość19. „Miłość bowiem jest dawaniem i  przyjmowaniem 
daru. Nie można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko obdaro-
wywać”20. Miłość przyjmowana od innych osób oraz ofiarowywana innym 
ludziom jest najważniejszą potrzebą, której nie da się niczym zastąpić. Przed-
miotem tej miłości mają być wszyscy ludzie. Wszyscy bowiem zostali od-
kupieni przez Chrystusa i objęci Jego dziełem miłości. Mówił o tym Bene-
dykt XVI we wspomnianym już przemówieniu do rodzin w Walencji: „Gdy 
rodzina nie jest zamknięta w sobie, dzieci uczą się, że każda osoba jest god-
na miłości oraz że wszystkich ludzi łączy podstawowe i powszechne brater-

16 Por. S. Jasionek, Wychowanie moralne, Kraków 2004, s. 43–46.
17 Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów..., dz. cyt., s. 14.
18 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności..., dz. cyt., s. 51–67.
19 Por. Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów..., dz. cyt., s. 14.
20 LR 11; por. także FC 18.
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stwo”21. Z tego wynika, że tylko odpowiedzialna, wymagająca, pełna poświę-
cenia i ofiary postawa rodziców wobec dziecka może wpływać pozytywnie na 
jego sposób rozumienia i uczenia się prawdziwej miłości. Tylko taka posta-
wa rodziców nauczy dzieci przezwyciężania własnego egoizmu i otwierania 
się na potrzeby innych.

Trzeba jednak pamiętać, że ludzką miłość można budować jedynie na 
fundamencie prawdy. Nie ma miłości bez prawdy. Prawda stanowi istotną 
wartość w życiu człowieka, albowiem jest podstawą sensowności jego życia, 
a zarazem nadaje prawdziwie ludzki sens jego różnym przeżyciom. Człowiek 
ma świadomość, że bez prawdy nie mógłby być sobą.

Jednak wiele współczesnych nurtów myślowych stwarza niepokojącą at-
mosferę poprzez lekceważące podejście do prawdy. Poddając się tej atmos-
ferze, ludzie dość łatwo zwalniają się z obowiązku i zarazem trudu poszuki-
wania prawdy, zwłaszcza prawdy, która decyduje o kształcie życia ludzkiego. 
Wielu ludzi w  ogóle przestało się zastanawiać nad swym stosunkiem do 
prawdy. Wydaje się zresztą, że ten brak zastanowienia, bezmyślność i lekko-
myślność w podejściu do tego zagadnienia są jednymi z najwymowniejszych 
znaków współczesności22.

Dlatego ważnym wymogiem moralnym jest wychowanie współczesnego 
człowieka do prawdy, u podstaw której stoi Chrystus jako Prawda23. Szczegól-
na rola i zadanie stoi tu przed rodziną jako wspólnotą wychowującą. Rodzi-
na, jeśli chce dobrze wypełnić swoje powołanie, musi odsłonić przed człowie-
kiem, że prawda istnieje, że można ją poznać i że można przy pomocy łaski 
Bożej wedle niej żyć i o niej świadczyć w duchu miłości. Głosząc współcze-
snemu człowiekowi prawdę, rodzina powinna z całą mocą wskazywać na Je-
zusa Chrystusa, albowiem „w Nim, który jest Prawdą (por. J 14, 6), człowiek 
może w pełni zrozumieć i doskonale wypełnić, poprzez dobre czyny, swoje 
powołanie do wolności w posłuszeństwie prawu Bożemu, zawartemu w przy-
kazaniu miłości Boga i bliźniego”24.

21 Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów..., dz. cyt., s. 14–15.
22 Por. J. Nagórny, Kościół wobec współczesnych problemów moralnych, w: Profetyczna działalność 

Kościoła w służbie wolności, red. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 78–82.
23 Por. J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1 Świat i wspólnota, Lublin 1998, s. 300–

302.
24 Por. Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor, 83.
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Rodzina powinna umożliwiać swoim dzieciom częste spotkania z Chry-
stusem, tak by mogły one nie tylko zadawać swoje fundamentalne pytania, 
ale także usłyszeć Chrystusową odpowiedź i pójść za nią całą mocą wiary25. 
Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, że to właśnie Chrystus – jedyny Na-
uczyciel i Mistrz, jedyna Prawda – udziela ostatecznej odpowiedzi na różne 
pytania człowieka, co więcej On sam jest taką odpowiedzią. Dlatego chrze-
ścijańscy rodzice są zobowiązani udzielać takiej odpowiedzi, której źródłem 
jest prawda Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Chrystus objawia człowieko-
wi pełnię swej prawdy, a zarazem odradza go w swej prawdzie, między inny-
mi przez pojednanie z Bogiem, z sobą samym, z innymi. Tak widziana praw-
da stanowi ogromną moc, dzięki której urzeczywistnia się jedność człowieka 
z Bogiem, z sobą samym oraz z innymi.

Niezwykle ważnym wymogiem wychowania moralnego jest prowadze-
nie młodego człowieka do właściwego pojmowania i przeżywania wolności. 
Tylko w ten sposób będzie on mógł nabierać samodzielności w kształtowa-
niu siebie samego oraz w przyjmowaniu uzasadnień, wartości i przekonań eg-
zystencjalnych, inspirujących jego postępowanie26. Szczególnym wyzwaniem 
jest odkrywanie prawdziwego oblicza wolności, odkrywanie chrześcijańskiej 
wizji wolności. Nie jest to zadanie proste, albowiem nie ulega wątpliwości, że 
mamy dzisiaj do czynienia ze swoistym „odchrześcijanieniem” wolności. Jest 
jakimś dramatem obecnego czasu, że ewangeliczne orędzie o wolności, będą-
ce niczym innym jak orędziem o wolności i wyzwoleniu człowieka, jest dzisiaj 
przedstawiane i odbierane przez ludzi jako coś, co rzekomo staje na drodze 
ludzkiej wolności. Jednak jeśli człowiek nie chce zmarnować swojego życiowe-
go powołania, musi szukać prawdziwego sensu ludzkiej wolności.

Wolność ma swoje źródło w  fakcie, że człowiek został stworzony na ob-
raz i podobieństwo Boże. Tę podstawową prawdę przypomniał Benedykt XVI 
w  Walencji w  homilii do rodzin: „Prawdziwa wolność człowieka bierze się 
z tego, że został on stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego wycho-
wanie chrześcijańskie jest wychowaniem w  wolności i  do wolności”27. Przez 

25 Por. Franciszek, enc. Lumen fidei, 52–53.
26 Por. DWCH 1.
27 Por. Benedykt XVI, Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości. Homilia podczas Mszy 

św. na zakończenie V Światowego Spotkania Rodzin (Walencja – 9  lipca 2006), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) 9–10, s. 16. Por. także: Benedykt XVI, Wychowanie młodzieży 
do sprawiedliwości i pokoju. Orędzie na 45 Światowy Dzień Pokoju 2012 (Watykan – 8 grudnia 
2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) 2, s. 5–6.
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wolność w sensie chrześcijańskim należy rozumieć zdolność wyboru prawdzi-
wego dobra i  jego realizację, poszukiwanie tego, co człowiek uznał za godne 
jego dążenia i za środek doskonalenia osobowego28. Tak pojęta wolność otwiera 
możliwość najwyższej twórczości, podjętej, by ukształtować jak najlepiej wła-
sną osobowość. Chrześcijanie powołani są do wolności także na mocy wszcze-
pienia w Chrystusa. Jeżeli rodzice nie podejmą wysiłków zmierzających do roz-
woju tej wolności, doprowadzi to młodych ludzi do samowoli. Przejawia się 
ona w dążeniu do zaspokojenia wszystkich bez wyjątku pragnień oraz w nie-
zdolności i niechęci do przyjmowania jakichkolwiek zobowiązań29.

Istotnym elementem wychowania moralnego jest kształtowanie prawego 
sumienia30. Współczesny kryzys moralny, zagubienie świata wartości prowa-
dzi do tego, że sumienie ludzkie bywa dzisiaj – częściej niż dawniej – atako-
wane, wystawiane na próbę, łamane i zaciemniane. Katechizm Kościoła kato-
lickiego wyraźnie więc stwierdza, że „wychowanie sumienia jest nieodzowne 
w  życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, 
a  przez grzech  –  kuszony do wybrania raczej własnego zdania i  odrzuce-
nia nauczania pewnego”31. W tej sytuacji jednym z istotnych zadań wycho-
wawczych jest formowanie prawego sumienia, aby w każdej sytuacji życio-
wej dany człowiek był zdolny do prawidłowego odróżniania czynów dobrych 
i złych moralnie32. Od stopnia ukształtowania sumienia zależy to, kim czło-
wiek staje się w  całym swoim życiu33. Proces kształtowania sumienia trwa 
całe życie, jednak najodpowiedniejszy moment to dzieciństwo i okres dora-
stania, a najlepszym miejscem, gdzie formuje się sumienie, jest środowisko 
rodzinne, środowisko, gdzie dobro i zło nazywane są po imieniu34.

28 Por. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kra-
ków 2002, s. 408–409; J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, 
w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1984, s. 47.

29 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności..., dz. cyt., s. 126–146; S.  Jasionek, 
Zobowiązania rodziców względem dzieci dotyczące przekazu zasad moralnych, „Częstochowskie 
Studia Teologiczne” 21–22 (1993–1994), s. 88.

30 Por. FC 8.
31 Katechizm Kościoła katolickiego [dalej: KKK], 1783.
32 Por. FC 8.
33 Por. I. Mroczkowski, Wyzwania przed ludźmi sumienia w Polsce, w: Człowiek. Sumienie. Warto-

ści, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 121–129.
34 Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza: „Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. 

Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrz-
nego rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty; chroni lub 
uwalnia od strachu, egoizmu, pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, 
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Sumienie dziecka jest więc formowane przez cały system wzajemnych re-
lacji, jakie istnieją między małżonkami, a także między rodzicami a dziećmi. 
Jeśli rodzice wiernie przestrzegają w życiu głoszonych zasad moralnych, są 
pod tym względem konsekwentni, jeśli dziecko nie dostrzega w ich postępo-
waniu rozdźwięku, to wówczas dziecko chętnie wierzy rodzicom, słucha ich, 
a także bierze z nich przykład i naśladuje w życiu. Natomiast jeśli dziecko do-
strzeże u rodziców rozdźwięk między tym, czego wymagają od niego, a tym, 
jak sami postępują, albo też zauważy rozdźwięk między głoszonymi zasadami 
a praktycznym postępowaniem, a więc jakąkolwiek formę „podwójnej mo-
ralności”, wówczas straci do nich zaufanie i wpływ rodziców na kształtowanie 
sumienia będzie znikomy albo żaden. A zatem rodzice muszą najpierw sami 
w sobie ukształtować dojrzałe sumienie i wedle niego postępować, by móc 
później skutecznie formować je u swoich dzieci.

Kolejnym ważnym aspektem wychowania moralnego jest wychowanie do 
czystości. „W chrześcijańskiej wizji czystość nie oznacza odrzucenia czy też 
pogardy dla płciowości, oznacza raczej energię duchową, która potrafi bro-
nić miłości przed niebezpieczeństwami ze strony egoizmu i  agresywności 
oraz potrafi kierować ją ku pełnemu urzeczywistnianiu”35. Czystość chro-
ni w człowieku wolności oraz służy ochronie godności człowieka i rozwojowi 
miłości. Dlatego jest absolutnie konieczna znajomość cnoty czystości i stałe-
go wychowywania do niej. Nie bez znaczenia jest tutaj dobry przykład ro-
dziców i ich zdolności kierownicze dla wzmocnienia formacji ludzi młodych 
do czystości. Przedmiotem działania wychowawczego dla rodziców jest prze-
konywanie dzieci, że czystość jest możliwa i przynosi radość. Radość ta wy-
pływa ze świadomości dojrzewania i harmonii własnego życia uczuciowego, 
które będąc darem Boga i darem miłości, umożliwia urzeczywistnianie daru 
z siebie, w ramach własnego powołania36.

Wydaje się jednak, że najważniejszym aspektem wychowania moralne-
go jest dzisiaj wychowanie do odpowiedzialności. Tym ważniejszym, im bar-
dziej widoczne jest zjawisko utraty odpowiedzialności, związane z fałszywym 

zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi 
do pokoju serca”. KKK 1784.

35 FC 33. Katechizm Kościoła katolickiego tak opisuje czystość: „Czystość oznacza integrację płcio-
wości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i du-
chowym. Cnota czystości obejmuje zatem integralność osoby i integralność daru”. KKK 2337.

36 Por. Papieska Rada do spraw Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, Łomża 1996, s. 37.
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rozumieniem wolności. Można wskazywać na liczne przejawy tej utraty po-
czucia odpowiedzialności: z jednej strony obojętność i różnego rodzaju uni-
ki, ucieczki w prywatność, co jest znakiem absolutyzowania wolności i  in-
dywidualistycznego podejścia do niej, z  drugiej  –  poddanie się wpływom 
społecznym i zrzucanie odpowiedzialności na innych ludzi („inni winni”). 
Należy dodać do tego jeszcze takie ucieczki od wolności i odpowiedzialno-
ści, jak: narkomania i alkoholizm, lekkoduszność i lekkomyślność, wszelkie 
przejawy niepoważnego, nieodpowiedzialnego podejścia do życia, a więc po-
wierzchowność, niedojrzałość, infantylizm, a przede wszystkim brak reflek-
sji, rosnącą bezmyślność37.

Brak odpowiedzialności lub jej zafałszowanie jest zawsze świadectwem, 
że człowiek nie odkrył wartości, które go do tej odpowiedzialności wzywają. 
Ukazuje to też zasadniczą perspektywę wychowania moralnego. Ono wiąże 
się zawsze z odkrywaniem obiektywnej hierarchii wartości. W relacjach mię-
dzyosobowych łatwo odkryć, że odpowiedzialność to miłość jako rodzaj go-
towości bycia przy drugim, jako chęć służenia – zawsze ze świadomością, że 
osoba ludzka jest taką wartością, którą rozpoznaje się w pełni tylko przez mi-
łość. W  perspektywie chrześcijańskiej ta odpowiedzialność staje się odpo-
wiedzią na powołanie, które w Chrystusie jest zawsze powołaniem do miło-
ści i wyrastającym z miłości jako daru38.

Wychować człowieka do odpowiedzialności oznacza więc obudzić w nim, 
uformować w nim taką wrażliwość moralną, która rozumie nie tylko określo-
ne zasady moralne, ale także te dobra i te wartości, na straży których te zasa-
dy stoją. Człowiek wówczas rozumie głębiej całą powagę, która tkwi w wyma-
ganiach płynących z wartości. Potrafi także przyjąć na siebie swoisty „ciężar” 
odpowiedzialności, gdyż znając wielkość swego obdarowania, znając swoją 
godność, nie zgodzi się na przeciętność i bylejakość39.

Wychowując do tej fundamentalnej postawy odpowiedzialności, rodzi-
na może stać się prawdziwie „szkołą cnót”, albowiem poszczególnym warto-

37 Por. J. Nagórny, Wezwanie do odpowiedzialności, w: Człowiek. Sumienie. Wartości…, dz. cyt., 
s. 139–145; J. Nagórny, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: Odpowiedzialni za życie i mi-
łość, red. E. Burzyk, Bielsko-Biała 1994, s. 30–44; S. Jasionek, Wychowanie moralne…, dz. cyt., 
s. 27–32.

38 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 2, Lublin 1982, s. 116; J. Nagórny, Wezwanie do 
odpowiedzialności…, dz. cyt., s. 145–149.

39 Por. J. Nagórny, Wezwanie do odpowiedzialności…, dz. cyt., s. 149–154.
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ściom odpowiadają postawy moralne, które tradycyjnie określamy mianem 
„cnót”. Szczególnie ważne są tutaj te cnoty, które potwierdzają, że rodzina jest 
szkołą miłości, że w rodzinie człowiek uczy się żyć z drugimi, przez drugich 
i dla drugich (istota solidarności): życzliwość i dobroć, uczciwość i prawość, 
prawdomówność i szacunek dla innych40.

Ostatecznie w wychowaniu moralnym chodzi o to, by dzieci postępowa-
ły jak prawdziwi chrześcijanie, zdolni – przez wierność darowi wiary – do 
oświecenia i kształtowania społeczeństwa po chrześcijańsku. Trzeba więc do-
pomóc im w ocenie wartości moralnych wedle prawego sumienia i w przyj-
mowaniu owych wartości przez osobisty wybór, jak również w doskonalszym 
poznawaniu i miłowaniu Boga.

Ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju moralnego dziecka ma 
jakość relacji małżeńskich i  rodzinnych. Jeśli relacje te są pozytywne pod 
względem uczuciowym, umożliwiają właściwe rozwiązywanie konfliktów 
i problemów rodzinnych, to rozwój dziecka kształtuje się prawidłowo. Na-
tomiast relacje pełne napięć wywoływanych przyczynami wewnątrzrodzin-
nymi (np. kłótnie, alkoholizm) i zewnętrznymi niosą ze sobą znaczne zagro-
żenie dla rozwoju moralnego dziecka. Niewłaściwe zachowania rodziców 
powodują niepewność dziecka i  utrudniają naukę właściwych zachowań. 
Z tego wynika, że tylko zdrowa rodzina jest środowiskiem wszechstronnego 
rozwoju moralnego41.

4. Podsumowanie

W dobie współczesnego kryzysu moralnego, wielorakich problemów i za-
grożeń współczesnego świata niezwykle ważnym zadaniem jest właściwe wy-
chowanie człowieka, zwłaszcza wychowanie moralne. Wychowanie to naj-
pełniej realizuje się w rodzinie, gdyż to ona wywiera zasadniczy wpływ na 
życie człowieka. We współczesnej cywilizacji wychowanie moralne wyma-
ga udzielania dzieciom podwójnego rodzaju pomocy wychowawczej. Nale-
ży po pierwsze demaskować błędne przekonania i postawy w odniesieniu do 

40 Por. F. Głód, Dom rodzinny – szkołą cnót społecznych, w: Człowiek między losem a wyborem…, 
dz. cyt., s. 469–480.

41 Por. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie…, dz. cyt., s. 408–413.
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świata wartości, a po drugie promować rzeczywiste, fundamentalne wartości 
moralne. Do najważniejszych wartości moralnych należy zaliczyć: człowie-
czeństwo, miłość, prawdę, wolność, sumienie, czystość i odpowiedzialność. 
Te fundamentalne wartości, które stoją u podstaw wychowania moralnego, 
stały się przedmiotem analizy.

W wychowaniu moralnym chodzi o to, by dzieci postępowały jak praw-
dziwi chrześcijanie, zdolni – przez wierność darowi wiary – do oświecenia 
i  kształtowania społeczeństwa po chrześcijańsku. Wychowanie, które nie 
wprowadzałoby młodego człowieka w świat fundamentalnych wartości mo-
ralnych, byłoby wychowaniem szkodliwym zarówno dla człowieka, jak i dla 
społeczności. Charyzmat rodziny jako środowiska miłości powinien z  ko-
lei wpływać i inspirować wszystkie instytucje i ludzi zaangażowanych w pro-
ces wychowawczy, który zawsze powinien być integralny: obejmować całego 
człowieka i wszystkie dziedziny jego życia, w których realizować się będzie 
jego konkretne powołanie.
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