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PRAWO RODZICÓW DO WYCHOWANIA DZIECI
W DOKTRYNIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JAKO WYRAZ 

PRAW NATURALNYCH CZŁOWIEKA

Wprowadzenie 

Powinnością nowoczesnego państwa demokratycznego jest troska o człowieka 
oraz o wspólnoty. Podstawową wspólnotą ludzką, opartą na nierozerwalnym 
małżeństwie mężczyzny i kobiety, wspólnotą miłości otwartej na życie, środowi-
skiem, w którym poczynają się, przychodzą na świat i wzrastają nowi ludzie, jest 
rodzina. Takie spojrzenie na rodzinę pozwala dostrzec w jej funkcjonowaniu dwa 
zasadnicze aspekty: pierwszy jako indywidualną płaszczyznę rozwoju jednostki 
na forum rodziny oraz drugi, nawiązujący do specyfi ki społeczeństwa i kultury, 
której rodzina jest częścią, oraz zachodzących w nich przemian1. Konsekwencje 
tych przemian są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony ma się 
bowiem do czynienia ze zwróceniem większej uwagi na jakość relacji w mał-
żeństwie, na podnoszenie godności kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, 
na wychowanie dzieci, z drugiej jednak strony nie brakuje niepokojących obja-
wów degradacji niektórych podstawowych wartości rodzinnych jako środowiska 
wychowawczego. Mowa tu między innymi o przyzwoleniu na nienormatywne 
związki, o sztucznej kontroli narodzin, o lawinie przerywania ciąż, a także o prze-
kazywaniu misji wychowania dzieci szkole bądź innym instytucjom wychowaw-
czym. Taka postawa wielu rodzin jest uwarunkowana różnorodnymi czynnikami. 
Część z nich stanowi niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna, niewłaściwa polityka 
prorodzinna, emigracja zarobkowa oraz kryzys moralny małżeństwa i rodziny. 
Niepokojące są także doniesienia w mediach o ograniczaniu, a nawet odbieraniu 
rodzicom prawa do wychowywania przez instytucje odpowiedzialne za wycho-

1  A. Łuczyński, Rola pedagogiki chrześcijańskiej w kształtowaniu pozytywnego rozumienia 
małżeństwa i rodziny, w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, 
J. Michalski, A. Zakrzewska (red.), Toruń 2010, s. 483–494.
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wanie, przede wszystkim przez państwo. Wielu przedstawicieli tych instytucji 
oraz polityków, próbując uzasadniać swoje działania względem rodzin, odwołuje 
się do nauki Kościoła katolickiego. Konieczne wydaje się zatem przybliżenie za-
gadnień dotyczących rodziny i jej praw w doktrynie Kościoła katolickiego. 

1. Doktryna – ustalenia terminologiczne 

Termin doctrina ma swe źródło w kulturze klasycznej (grecko-rzymskiej). Wy-
wodził się z klasycznej koncepcji wychowania człowieka i oznaczał treść naucza-
nia, której przyswojenie postrzegane było jako uszlachetnienie człowieka, zmie-
rzające do osiągnięcia przez niego należytej mu pełni2. Cyceron, który nazwy 
doctrina używał zamiennie z ars3, postrzegał proces nabywania owej nauki jako 
życie człowieka w kulturze, w którym nie może zabraknąć zwłaszcza fi lozofi i 
przygotowującej go do godziwego i pięknego życia. 

Znaczenie terminu doctrina uległo zmianie wzraz z pojawieniem się chrześ-
cijaństwa. Początkowo określano nim mity, opowieści i proroctwa, później doty-
czył rozwijającej się działalności Kościoła: poznawania i głoszenia prawd podsta-
wowych (dogmatów)4. Występował w kontekście ewangelizacyjnej działalności 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich, katechezy, kerygmatu5. Takie znaczenie 
terminu zachowało się w Kościele katolickim do XXI wieku. 

Moralno-religijny wydźwięk terminu doctrina można odnaleźć u św. Augu-
styna z Hippony w dziele O nauce chrześcijańskiej (De doctrina christiana), któ-
re powstało „w celu prezentacji podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej oraz 
w celu podania skutecznego wzoru obrony przed zagrożeniami chrześcijaństwa”6. 
U św. Augustyna odnajduje się rozumienie terminu doctrina w znaczeniu nauki, 
poznania i treści nauki w postaci prawdy. Doctrina christiana to zatem nauka 
głosząca prawdę o Bogu oraz zasady postępowania chrześcijan. 

W podobnym duchu wypowiadał się św. Tomasz z Akwinu, według które-
go doctrina (scienta, disciplina) to przede wszyskim nauka i treść wiedzy uzy-
skiwanej dzięki nauce. Świety Tomasz dokonuje rozróżnienia na doctrina sacra 
i doctrina humana. Doctrina humana (arytmetyka, geometria, fi zyka, fi lozofi a) 
wywodzi się z używania wyłącznie rozumu naturalnego, w odróżnieniu od doctri-
na sacra (teologia), która odwołuje się do zasad (praw) wiary uznawanych dzięki 

2  P. Skrzydlewski, Doktryna, w: Powszechna encyklopedia fi lozofi i, t. 2, A. Maryniarczyk (red.), 
Lublin 2001, s. 652.

3  H.I. Morron, Doktryna, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Ry-
glewicz (red.), Lublin 1985.

4  Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 3, B. Suchodolski (red.), Warszawa 1964.
5  Termin „doctrina” stosowano zamiennie jako bliskoznaczny z katechezą, kerygmatem, dog-

matem. Por. H.I. Morron, dz. cyt.
6  P. Skrzydlewski, dz. cyt. s. 653.
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łasce Boga7. Doctrina sacra jest wiedzą, która prowadzi do Zbawienia, jedności 
z Bogiem, czyli dla chrześcijan – ostatecznego celu życia. Wiedza ta swą wagą 
przewyższa wszyskie inne typy ludzkiej wiedzy, gdyż ma źródło w mądrości Bo-
żej objawionej człowiekowi i jako jedyna prowadzi do życia wiecznego: „Spośród 
wszyskich mądrości ludzkich doktryna ta jest w najwyższym stopniu mądrością, 
nie tylko w pewnej dziedzinie, ale we wszystkich. Skoro zaś do mędrca należy 
wprowadzanie porządku i wydawanie sądów, a sąd o rzeczach niższych wyda-
je się dzięki przyczynie wyższej, mędrcem w jakiejkolwiek dziedzinie jest ten, 
kto poddaje rozwadze najwyższą dla niej przyczynę”8. Wspomniana przyczyna 
to prawda o Bogu. Prawda ta przyjmowana jest dzięki wierze, bez uzasadniania 
i dowodzenia słuszności swoich zasad. 

Okres oświecenia przyniósł szereg zmian w rozumieniu i funkcjonowaniu 
doktryny, zmiany te były spowodowane przemianami w samej kulturze, na którą 
miały wpływ nowe nurty w fi lozofi i i dominujący w niej nominalizm. Oderwanie 
człowieka od rzeczywistości, od obiektywnych zasad, doprowadziło do „zwątpie-
nia, sceptycyzmu, relatywizmu i agnostycyzmu”9. Odbiło się to także na teologii 
i życiu religijnym człowieka, czego wynikiem było pojawienie się protestantyzmu. 

Termin „doktryna” wniknął do życia społecznego, politycznego, naukowego, 
oddalając się od swojego pierwotnego znaczenia. Zmiany w teoriach życia spo-
łecznego zapoczątkowały rozwój koncepcji utopijnych, samozbawczych. Z jed-
nej strony zrodziły się z braku zgody na istniejące w świecie zło, z drugiej – były 
pochodną rozumienia rzeczywistości i człowieka, ta zaś była najczęściej daleka 
od prawdy. Doktryna zaczęła funkcjonować jako część składowa ideologii, two-
rząca system wartości, etosu różnych warstw społecznych, kształtująca poczucie 
odrębności narodowej10. Doprowadziło to między innymi do Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej z roku 1789, wstrząsów społecznych w XIX i XX wieku oraz powsta-
nia systemów totalitarnych. 

Dokryna zaczęła się odnosić do podstaw i zasad działań politycznych, spo-
łecznych oraz działania te wyjaśniać. Tak rozumiana odgrywała główną rolę 
w nowożytnych ideologiach. Dopiero postmodernizm wydał swoisty atak na dok-
trynę w jej nowożytnym znaczeniu, w konsekwencji, w wyniku fałszywego obra-
zu świata, przyczynił się jednak ostatecznie do umocnienia jej destrukcyjnej roli. 

Obecnie, w rozumieniu popularno-naukowym, doktryna (łac. doctrina – na-
uka, umiejętność, nauczanie) oznacza „ogół twierdzeń, założeń lub przekonań 
z pewnej dziedziny wiedzy, właściwy danemu myślicielowi lub szkole, niekiedy 
też teorię, naukę, system”11.

A zatem jak nauka Kościoła katolickiego odnosi sie do prawa rodziny do wy-
chowania ? 

7  Tamże, s. 653.
8  Tamże, s. 653.
9  Tamże, s. 654.
10  Wielka encyklopedia powszechna PWN, dz. cyt.
11  Encyklopedia popularna PWN, wyd. 3, A. Karwowski (red.), Warszawa 1982.

Prawo rodziców do wychowania dzieci w doktrynie Kościoła katolickiego...
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2. Prawo rodziny do wychowania w dokumentach Kościoła 
katolickiego

W ramach analizy dokumentów Kościoła katolickiego pod kątem tytułu pracy 
zostaną przytoczone wypowiedzi Kościoła od czasu pontyfi katu Leona XIII do 
Jana Pawła II. Tak rozległe czasowo ujęcie tematu ma na celu ukazanie, jak na 
przestrzeni wieków nauka Kościoła katolickiego w kwestii prawa rodziny do wy-
chowania dzieci uległa przeobrażeniu.

Rozpoczęcie analizy od pontyfi katu Leona XIII jest uzasadnione pojawieniem 
się w tym czasie pierwszego dokumentu w randze encykliki – Arcanum divinae 
sapientie z 10 lutego 1880 roku – poświęconego małżeństwu i rodzinie12. Pa-
pież Leon XIII jako pierwszy w dokumentach papieskich (Nobilissima Gallorum 
Gens z 8 lutego 1884 roku, Offi cio Sanctissimo z 22 grudnia 1887 roku, Militantis 
Ecclesiae z 1 sierpnia 1897 roku) powołuje się na niezbywalne i nienaruszalne 
naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci, które to prawo jest13. „Niezby-
walność uniemożliwia rodzicom dobrowolne zrzeczenie się prawa do wychowa-
nia, nienaruszalność zaś chroni je przed uzurpacją ze strony jakiejkolwiek władzy 
zewnętrznej, pochodzącej od ludzi”14. Na tle koncepcji prawa naturalnego zostaje 
ukazany podział funkcji i ról w rodzinie. Papież Leon XIII wyraźnie nawiązy-
wał do tradycyjnego modelu małżeństwa patriarchalnego i wielopokoleniowego, 
w którym najwyżej ceniona była pozycja męża i ojca. Do niego bowiem należało 
kierowanie rodziną oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa materialnego. Nie mniej 
ważne znaczenie przypisywano matce, do której należały czynności gospodar-
stwa domowego i wychowywanie dzieci15.

W nauce Leona XIII odnajdujemy również wytyczne postępowania w sytuacji, 
w której rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dzieci. Mogą wtedy skorzystać 
z pomocy innych wychowawców i nauczycieli, ale tylko tych, którzy będą przeja-
wiać troskę o religijne nauczanie dzieci. Papież daje ojcom katolickim przyzwo-
lenie, a nawet nakaz, aby domagali się od szkół zgodności nauczania z religią16. 

Papież podkreślał, że naturalne prawo do wychowania dzieci dane rodzi-
com powinno uwzględniać wszelkie zasady wychowania chrześcijańskiego. 
Stanowisko głoszące, że jedynie słuszne i prawdziwe jest wychowanie chrześ-

12  S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła, Warszawa 
2006, s. 23.

13  Podstawy prawa naturalnego mają swe źródło w starożytności. Od tamtych czasów pojawiło 
się wiele koncepcji prawa naturalnego, zarówno na gruncie laickim, jak i katolickim. W ujęciu lai-
ckim źródłem prawa naturalnego są właściwości natury człowieka, w ujęciu katolickim – Bóg. 

14  S. Dziekoński, dz. cyt. s. 36.
15  Tradycyjna koncepcja rodziny była uwarunkowana głównie czynnikami społeczno-gospo-

darczymi. Patriarchalny podział ról sprawdzał się w rodzinie jako wspólnocie pracy produkcyjnej na 
roli, w warsztacie, w handlu lub przedsiębiorstwie handlowym.

16  Zagadnienie to szerzej podejmuje K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej 
w publicznej szkole włoskiej po konkordacie z 1984 roku, Warszawa 1999.
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cijańskie, najmocniej zaakcentowane przez Piusa XI, obowiązywało do Soboru 
Watykańskiego II.

Pontyfi kat Benedykta XV, zwanego papieżem sprawiedliwości i pokoju17, nie 
wniósł w sprawy małżeństwa i rodziny niczego nowego. Brak wypowiedzi papie-
ża na temat małżeństwa i rodziny prawdopodobnie był uwarunkowany trudnym 
okresem, na jaki przypadał pontyfi kat – okresem I wojny światowej. W tekstach 
papieskich można znaleźć jedynie dwie wzmianki na temat prawa rodziców do 
religijnego wychowania dzieci oraz wyboru szkoły i nauczycieli: w alokucji do 
kobiet włoskich oraz w liście Communes litteras18.

Zwrot ku problematyce małżeństwa i rodziny odnajdujemy w encykli-
ce Piusa XI Divini illius Magistri (O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży) 
z 31 grudnia 1929 roku, która przedstawiła zagadnienia wzajemnych relacji ro-
dziny z Kościołem, państwem i szkołą: „wychowanie z natury swojej jest dziełem 
społecznym, a nie jednostki. Już zaś istnieją trzy społeczności różne, a przecie 
przez Boga harmonijnie ze sobą złączone, na których łonie rodzi się człowiek: 
dwie społeczności w porządku naturalnym – jakimi są rodzina i państwo; trzecie, 
w porządku nadprzyrodzonym – Kościół”19.

Według Piusa XI pierwsze miejsce w wychowaniu ma rodzina, której twórcą 
jest Bóg, a celem rodzenie i wychowywanie potomstwa. Rodzina otrzymuje bez-
pośrednio od Stwórcy dar, którym jest płodność, początek życia, a w konsekwen-
cji początek wychowania dla życia: „rodzina ma bezpośrednio od Stwórcy po-
słannictwo, a stąd też i prawo wychowania potomstwa, prawo, którego zrzec się 
nie można, ponieważ nierozdzielnie łączy się ono ze ścisłym obowiązkiem, prawo 
wcześniejsze od jakiegokolwiek prawa ludzkiej społeczności, czy państwa, a stąd 
nietykalne ze strony jakiejkolwiek ziemskiej władzy”20. W dalszej części doku-
mentu odnajdujemy uzasadnienie ustanowionego przez Kościół prawa rodziny 
do wychowania: po pierwsze prawo to jest nadprzyrodzone, gdyż „syn bowiem 
z natury jest czymś z ojca”, po drugie, najskuteczniejsze i najtrwalsze jest wy-
chowanie to, które się otrzymuje w dobrze urządzonej rodzinie chrześcijańskiej.

Rodzina jako pierwsze, naturalne i konieczne środowisko, oprócz bezsprzecz-
nego prawa do wychowania, ma także wychowawcze obowiązki, to jest nie tylko 
wychowanie religijne i obyczajowe, lecz także fi zyczne i obywatelskie, przede 
wszystkim jeśli mają one związek z religią i moralnością. 

Według Piusa XI państwo także ma prawo do wychowania, jednak rozumiane 
jako popieranie doczesnego, ogólnego dobra polegającego na „pokoju i bezpie-
czeństwie, którym rodziny i pojedynczy obywatele cieszą się w używaniu praw 
swoich, a zarazem w jak największym możliwym do osiągnięcia w tym życiu do-
brobycie duchowym i materialnym przez połączony i zharmonizowany wysiłek 

17  K. Biliński, Papieże. Twórcy katolickiej nauki społecznej, Toruń 2005, s. 23.
18  Za: S. Dziekoński, dz. cyt., s. 42.
19  Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Encyklika Divini illius magis-

tri, Rzym 31.12.1929, Kielce 1947. 
20  Tamże. 

Prawo rodziców do wychowania dzieci w doktrynie Kościoła katolickiego...
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wszystkich. Zatem podwójna jest funkcja powagi, właściwej państwu: ochraniać 
i popierać rodzinę i jednostki, a nie pochłaniać je, lub zajmować ich miejsce”21. 
W sytuacji braku rodziców, ich niezdolności lub niegodności państwo nie zajmu-
je miejsca rodziny, lecz kompensuje jej braki odpowiednimi środkami, tak aby 
ochraniać naturalne prawo dziecka. 

Encyklika Divini illius Magistri była i jest uważana za fundamentalny doku-
ment Koscioła katolickiego w dziedzinie wychowania i wywarła znaczny wpływ 
na katolicką myśl i praktykę wychowawczą. Prawie 40 lat po jej ogłoszeniu nie-
którzy ojcowie Soboru Watykańskiego II byli zdania, że zasady wychowania za-
warte w encyklice są jasne i nadal aktualne22. 

Na temat obrony prawa rodziców do wychowania wypowiedział się także 
papież Pius XII. W dokumentach wydanych za jego pontyfi katu widać wpływ 
II wojny światowej oraz prądów naturalistycznych i liberalnych na funkcjonowa-
nie rodziny. Pius XII wyostrzył dwa zasadnicze problemy: uzurpacji prawa rodzi-
ców do wychowania przez inne instytucje, zwłaszcza państwo, oraz naruszania 
zasady niezbywalności tego prawa przez samych rodziców. 

Papież, podobnie jak jego poprzednicy, koncentrował się przede wszystkim 
na naturalnym prawie rodziców do wychowania dzieci, przestrzegał tym samym 
przed zaniedbaniami, spowodowanymi zbytnim dążeniem rodziców do zdobywa-
nia dóbr materialnych. 

Elementem charakterystycznym dla nauczania papieża Piusa XII było wyraź-
ne zaakcentowanie roli matki w wychowaniu dzieci. Za czasów jego poprzedni-
ków podkreślano bowiem rolę ojca. U postaw zmiany leżą różnorodne czynniki, 
między innymi koncentracja rodziców na aktywności zawodowej, liczniejsze 
rozwody, przejmowanie odpowiedzialności za wychowanie przez szkoły, a także 
ruchy feministyczne. Pius XII w swoim nauczaniu poświęcił wiele miejsca kobie-
tom, matkom. Papież głosił, że „matka jest pierwszą i najbardziej bliską swemu 
dziecku wychowawczynią, z prawa Bożego i z naturalnego”23. Papież, czerpiąc 
z poglądów św. Bazylego, św. Jana Chryzostoma, św. Augustyna i św. Hieronima, 
a także z nauk pedagogicznych i psychologicznych, ujmował wychowanie inte-
gralnie, mając na względzie każdą płaszczyznę rozwoju dziecka od najwcześniej-
szych lat. Do matek – głosił – należy wychowanie dziecka w pierwszych miesią-
cach i latach: „matka winna sama karmić swoje dziecko, ponieważ pokarm, jaki 
dziecko otrzymuje w wieku niemowlęcym, ma znaczenie dla jego wychowania”24. 
Pius XII radzi także, aby do chwili rozpoczęcia nauki w szkole, dzieckiem opie-
kowała się przede wszystkim matka. 

Kontynuatorami nauki Piusa XII byli Jan XXIII i Paweł VI, który w encyklice 
Humanae vitae z 25 lipca 1968 roku jako pierwszy posłużył się pojęciem odpo-

21  Tamże. 
22  Za: J. Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000, 

s. 157. 
23  Za: S. Dziekoński, dz. cyt. s. 56. 
24  Tamże, s. 57. 
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wiedzialnego rodzicielstwa25. Na czas ich pontyfi katu przypada Sobór Watykań-
ski II, który ukierunkował dalszą drogę przemian w problematyce małżeństwa 
i rodziny. 

Na omówienie zasługują przede wszystkim: Konstytucja duszpasterska o Koś-
ciele w świecie współczesnym i Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. 

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym za punkt wyj-
ścia przyjmuje istotę małżeństwa – płodzenie dzieci i wychowanie ich. Jest to 
najcenniejszy dar małżeństwa i powinien stać na pierwszym miejscu w hierarchii 
wartości rodziny chrześcijańskiej. 

Konstytucja wskazuje nie tylko na prawo rodziny do wychowania, ale przede 
wszystkim na obowiązki, z których głównym jest wychowanie religijne. „Dzieci 
powinno się tak wychowywać, aby wkraczając w dorosłe życie, mogły z pełnym 
poczuciem odpowiedzialności pójść za powołaniem, także duchowym, a jeże-
li wejdą w związek małżeński, aby stworzyły rodzinę w pomyślnych dla siebie 
warunkach moralnych, społecznych i gospodarczych”26. Wdzięczność, szacunek, 
zaufanie oraz wsparcie rodziców w dalszym życiu będą zapłatą za wychowanie. 

Dobro małżeństwa i rodziny wpływają na szczęście całej społeczności ludz-
kiej. Istotne jest więc wsparcie małżeństwa i rodziny w wychowaniu dzieci. 

Sobór zwraca się do władzy państwowej, naukowców z dziedziny biologii, 
medycyny, socjologii i psychologii, kapłanów, a także do samych małżonków 
o zainteresowanie i szczególną troskę o wychowanie dzieci. 

Zarówno Pius XI, jak i Sobór podkreślają rolę państwa w zakresie wspierania 
rodziny w wychowaniu dzieci: „władza państwowa powinna uznawać prawdziwą 
naturę instytucji małżeństwa i rodziny, ochraniać ją i popierać, strzec moralności 
publicznej oraz sprzyjać dobrobytowi domowemu. Należy zabezpieczyć prawa 
rodziców do rodzenia potomstwa i wychowywania go na łonie rodziny”27.

Kontynuując wątek dotyczący prawa rodziny do wychowania, Sobór Waty-
kański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim stwierdza, że „rodzice, 
ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani do wy-
chowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych 
wychowawców”28. Za tym prawem idą konsekwencje: „do rodziców należy stwo-
rzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, 
aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci”29. W rodzi-
nie chrześcijańskiej dziecko nawiązuje pierwsze relacje społeczne, by następnie 
wejść do obywatelskiej wspólnoty ludzkiej i do ludu Bożego. 

25  Por. B. Pyzik, Odpowiedzialne rodzicielstwo – wyzwaniem wobec współczesnej pedagogiki 
chrześcijańskiej, w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, J. Mi-
chalski, A. Zakrzewska (red.), Toruń 2010, s. 567–581. 

26  Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym, 1965, 537–620.

27  Tamże. 
28  Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Deklaracja o wychowaniu chrześci-

jańskim, 1965, s. 313–324. 
29  Tamże, s. 316.
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W Deklaracji podkreślono nie tylko rolę rodziny w wychowaniu dzieci, ale 
także rolę państwa i Kościoła: „obowiązek wychowania ciążący w pierwszym 
rzędzie na rodzinie, która potrzebuje pomocy całej społeczności. Oprócz więc 
praw rodziców i tych, którym oni powierzają część zadania wychowawczego, 
pewne obowiązki i prawa przysługują państwu, ponieważ do niego należy orga-
nizowanie tego, czego wymaga wspólne dobro doczesne. Do jego zadań należy 
popieranie różnymi sposobami wychowania młodzieży, a mianowicie: ochro-
na obowiązków i praw rodziców oraz innych, którzy mają udział w wychowa-
niu, dopomaganie im; przejmowanie wedle zasady pomocniczości wychowania 
w wypadku braku inicjatywy ze strony rodziców i innych społeczności, lecz 
z uwzględnieniem życzeń rodziców; ponadto zakładanie własnych szkół i instytu-
tów, w miarę jak dobro wspólne tego wymaga (...). W szczególny wreszcie sposób 
obowiązek wychowawczy należy do Kościoła nie tylko dlatego, że winno się go 
uznać również za społeczność ludzką zdolną do pełnienia funkcji wychowawczej, 
lecz nade wszystko dlatego, że ma on zadanie wskazywania wszystkim ludziom 
drogi Zbawienia, a wierzącym udzielania życia Chrystusowego i wspomagania 
ich ustawiczną opieką, aby mogli osiągnąć pełnię tego życia”30.

Odnowione przez Sobór Watykański II spojrzenie na małżeństwo i rodzinę 
było kontynuowane i rozwijane przez papieża Jana Pawła II adhortacją Familia-
ris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym 
z 22 listopada 1981 roku. Była ona dopełnieniem określonego procesu ewolucji, 
który dokonał się w myśli teologiczno-pedagogicznej Kościoła. Treści zawarte 
w adhortacji Jan Paweł II przywoływał i rozwijał w całym swoim nauczaniu do-
tyczącym małżeństwa i rodziny. 

Szczególnie ważna – zdaniem Jana Pawła II – jest miłość, będąca źródłem 
małżeństwa i rodziny. I właśnie miłość, która jest podstawowym i wrodzonym 
powołaniem każdej istoty ludzkiej, zajmuje ważne miejsce w omawianej adhor-
tacji. „Z miłością wiąże się płciowość, poprzez którą mężczyzna i kobieta oddają 
się wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest bynaj-
mniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty 
osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie ludz-
ki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta 
wiążą się z sobą aż do śmierci. Takie całkowite oddanie dotyczy także wymogów 
odpowiedzialnego rodzicielstwa, które będąc w rzeczywistości nastawione na 
zrodzenie istoty ludzkiej, przewyższa swą naturą porządek czysto biologiczny 
i nabiera w całej pełni wartości osobowych, a dla jej harmonijnego wzrostu ko-
nieczny jest trwały i zgodny wkład obojga rodziców”31. Dalej czytamy: „Jedynym 
miejscem umożliwiającym takie oddanie w całej swej prawdzie jest małżeństwo, 
czyli przymierze miłości małżeńskiej lub świadomy i wolny wybór, poprzez który 
mężczyzna i kobieta przyjmują wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, zamierzo-

30  Tamże, s. 313–324. 
31  Jan Paweł II, O małżeństwie i rodzinie, Warszawa 1983, s. 39.
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ną przez samego Boga. Małżonkowie oddając się sobie, wydają z siebie nową rze-
czywistość – dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej 
oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa”32.

W omawianym dokumencie pojawia się nowy termin prawo-obowiązek, który 
koncentruje się na prawie dziecka do życia i do wychowania. Prawo dziecka do 
wychowania w naturalny sposób staje się obowiązkiem rodziców, ponieważ to oni 
dali życie. „Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania 
małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla mi-
łości nową osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice 
tym samym podejmują zadanie umożliwiania jej życia w pełni ludzkiego”33. Jan 
Paweł II przywołuje tekst Soboru Watykańskiego II: „Prawo – obowiązek rodziców 
do wychowania jest czymś istotnym i jako taki związany jest z samym przekazy-
waniem 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”34.

To są zasadnicze racje, na podstawie których Papież przypomina główne zada-
nia wychowawcze rodziny chrześcijańskiej. 

1. Tworzenie wspólnoty, której źródłem i jednocześnie celem jest miłość. 
Dziecko jako członek tej wspólnoty czuje się akceptowane, będąc istotną 
częścią organizmu rodzinnego, a to prowadzi do prawidłowego ukształto-
wania jego tożsamości i hierarchii wartości35.

2. Służba życiu rozumiana jako przekazywanie – przez rodzenie – obrazu 
Bożego z człowieka na człowieka. 

3. Udział w rozwoju społeczeństwa przez rodzenie obywateli oraz naukę tych 
cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju społeczeństwa. 

4. Uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.
Wspomniana służba życiu wypełnia się dzięki wychowywaniu religijnemu. 

Wśród istotnych wartości, którym przez wychowanie ma służyć rodzina, Jan 
Paweł II wymienia między innymi niezależność dóbr materialnych (więcej wart 
jest człowiek z racji tego, czym jest niż ze względu na to, co posiada), poczu-
cie sprawiedliwości (która jedyna prowadzi do poszanowania godności osobistej 
każdego człowieka), poczucie miłości (jako podstawy szczerej troski i bezintere-
sownej służby wobec drugich, a zwłaszcza najbiedniejszych i potrzebujących), 
wychowanie seksualne (stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców), 
wychowanie do czystości (jako wartości, która doprowadza osobę do prawdziwej 
dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania oblubieńczego sensu ciała)36. 

32  Tamże, s. 41.
33  Tamże, s. 57.
34  Tamże.
35  G. Grzybek, Etyka, rozwój, wychowanie, Bielsko-Biała 2007, s. 78.
36  Jan Paweł II, O małżeństwie..., s. 33–98.
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Integralną część adhortacji Familiaris Consortio stanowi Karta Praw Rodziny 
wydana przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 roku. Karta wyróżnia się 
spośród wyżej opisanych dokumentów kościelnych tym, że została ujęta w for-
mie przyjętej dla aktów prawa międzynarodowego, przy użyciu podobnej co one 
techniki legislacyjnej, i napisana jest językiem prawniczym. Taka formuła została 
użyta celowo, gdyż Karta mówi o prawach, a te przemawiają językiem prawni-
czym37. 

Treść Karty Praw Rodziny stanowi powtórzenie i kontynuację myśli na temat 
rodziny, jej wartości, zadań i misji w nauczaniu Kościoła, jej głównym celem 
zaś jest lepsze, precyzyjne, uporządkowane i usystematyzowane przedstawienie 
podstawowych praw należnych rodzinie.

Karta Praw Rodziny skierowana jest przede wszystkim do rządów, do orga-
nizacji rządowych, do rodzin, do wszystkich, mężczyzn i kobiet. Według Koś-
cioła rządy powinny rozpowszechniać podstawowe prawa rodziny i dążyć do 
ustawodawstwa i polityki rodzinnej, które by ją ochraniały. Organizacje rządowe 
natomiast nie mogą nie dostrzegać łamania praw rodziny czy godzić się na ich 
łamanie. Przedłożenie Karty samym rodzinom ma na celu umocnienia w nich 
świadomości wartości rodzinnych, ich praw i zadań. Wreszcie Karta zwraca się 
do wszystkich, mężczyzn i kobiet, aby umacniali instytucję, którą jest rodzina. 

Karta Praw Rodziny rozpoczyna się od wstępu, w którym przedstawiony jest 
model rodziny katolickiej, opisana rodzina jest jednak rodziną powszechną, a jej 
model – modelem uniwersalnym: „rodzina zbudowana jest na małżeństwie, głę-
bokim i uzupełniającym się związku mężczyzny i kobiety, który opiera się na 
nierozerwalnej więzi małżeństwa zawartego dobrowolnie i publicznie otwartego 
na przekazywanie życia”38. 

W dalszej części wstępu czytamy, że rodzina ma największe możliwości na-
uczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, społecznych, ducho-
wych i religijnych, istotnych dla rozwoju i powodzenia własnych członków oraz 
społeczeństwa. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, dlatego społeczeń-
stwo powinno wspierać ją w zakresie pomocy politycznej, ekonomicznej, spo-
łecznej i prawnej – tak aby ją umacniać w wywiązywaniu się z jej zadań. 

Dalsza część Karty stanowi katalog praw spisany w formie artykułów. Niektó-
re z nich zostaną z konieczności pominięte, a inne będą ujęte w formie skróconej. 
Otóż: 

Każdy mężczyzna i każda kobieta ma prawo do pobrania się i założenia rodzi-
ny. Z uwzględnieniem obowiązków wobec samych siebie, dzieci już narodzonych, 
rodziny i społeczeństwa, małżonkowie mają prawo decydować o czasie narodzin 
i liczbie dzieci. Jednakże podstawowym prawem, jakie powinni uwzględniać 

37  A. Grześkowiak, Rodzina według karty praw rodziny Stolicy Apostolskiej, w: Rodzina środo-
wiskiem życia, Częstochowa 1994, s. 154–190.

38  Karta Praw Rodziny, Pelplin 1983, Wstęp. 



101

wszyscy ludzie, jest prawo do życia – dlatego antykoncepcja, sterylizacja, abor-
cja, a także wszelki eksperymenty medyczne są pogwałceniem tego prawa. 

Władze publiczne powinny wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa 
oraz pomóc w tym, co dotyczy wydania na świat i wychowania dzieci. Każde 
dziecko, niezależnie od sytuacji rodzinnej, ma prawo do opieki społecznej i do 
troski o pełny rozwój ich osobowości. Co więcej, państwo, poprzez odpowiednie 
ustawy, powinno pomóc sierotom, dzieciom pozbawionym rodziców czy opieku-
nów lub innym dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej.

W treści artykułu 5. odnajdujemy prawo przytoczone w temacie niniejszej 
pracy – prawo do wychowania dzieci. Wynika ono z faktu, że to rodzice dali życie 
dzieciom, dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych wychowawców. 
Rodzice mają prawo wychować potomstwo zgodnie ze swoimi przekonaniami 
moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które 
sprzyjają dobru i godności dziecka39. 

Rodzice jako główni wychowawcy mają prawo do wyboru szkół, zgodnie 
z własnymi przekonaniami. 

W innym miejscu odnajdujemy prawo istnienia rodziny wyrażające się mię-
dzy innymi jako uznanie i wspieranie godności, niezależności, intymności, in-
tegralności i stałości rodziny przez władze publiczne. Na wymienione wartości 
negatywnie wpływa rozwód, który narusza instytucję małżeństwa i rodziny. 

Małżonkowie mają prawo do wolności religijnej, a także mogą dokonywać 
swobodnego wyboru programów wychowania religijnego, i nie mogą być z tego 
powodu poddawani dyskryminacji40. Państwo i inne podmioty prowadzące wy-
chowanie dziecka wychowują je bowiem w imieniu rodziców, na podstawie ich 
zgody, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie. 

Spośród praw mówiących o roli państwa we wspieraniu rodziny szczególnie 
warte uwagi jest to, które mówi o konieczności adekwatnej płacy oraz wynagro-
dzenia pracy domowej jednego z rodziców. Dobrze, aby matka nie była zmuszona 
do pracy poza domem ze szkodą dla życia rodziny, a zwłaszcza wychowywania 
dzieci41. 

Poszanowanie godności i równe prawa przysługują zarówno mężczyźnie, jak 
i kobiecie, zarówno osobie w małżeństwie, jak i bezżennej, zarówno osobie pra-
cującej, jak i zajmującej się domem. 

Jak ważną i doniosłą rolę odgrywała ta wypowiedź Stolicy Apostolskiej w na-
uczaniu o rodzinie dowodzi wielokrotne przywoływanie jej treści w przemówie-
niach Jana Pawła II, a także w Liście do Rodzin. 

W Liście do Rodzin (Gratissimam Sane z 2 lutego 1994 roku) Ojciec Świę-
ty naucza, że wspólnym dobrem małżeństwa jest miłość, wierność i uczciwość 
małżeńska oraz trwałość związku. Wartości te są dobrym fundamentem dla od-

39  Karta Praw Rodziny, art. 5, Pelplin 1983, 
40  Tamże. 
41  Tamże. 
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powiedzialnego rodzicielstwa: „małżeństwo niesie ze sobą szczególną odpowie-
dzialność za dobro wspólne, naprzód małżonków, a z kolei za dobro wspólne ro-
dziny. Tym wspólnym dobrem jest człowiek, jest wartość osoby, która jest miarą 
godności człowieka”42. 

 Jan Paweł II zaznacza, że „bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do 
swoich dzieci pozostają na pierwszym miejscu rodzice. Rodzice mają też w tej 
dziedzinie pierwsze i podstawowe uprawnienia. Są wychowawcami, ponieważ są 
rodzicami”43. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Papież wyraźnie mówi już nie o prawie 
do wychowania, a o powołaniu, bo przez wychowanie rodzice stają się uczestni-
kami ojcowskiej, a zarazem macierzyńskiej pedagogii Boga44. 

Zwieńczeniem działalności prorodzinnej Kościoła katolickiego jest beatyfi ko-
wanie – z powodu heroicznej wierności Ewangelii w życiu małżeńskim i rodzin-
nym – małżeństwa Alojzego i Marii Beltrame Quattrocchi45, a także ogłoszenie 
świętą Beretty Molli – za godną naśladowania postawę macierzyńską. 

Podsumowanie

Przedstawiona w skrócie myśl Kościoła katolickiego dotycząca prawa rodziny do 
wychowania swoich dzieci stanowi zaledwie szkic. 

Refl eksja podjęta w tej pracy pokazuje wyraźnie, że problematyka dotycząca 
prawa do wychowania dziecka w rodzinie od dawna była w kręgu zainteresowa-
nia i troski Kościoła. Od czasu nauki głoszonej przez Leona XIII podstaw wycho-
wawczego posłannictwa rodziny Kościół upatruje przede wszystkim w prawie 
naturalnym, przy czym na poszczególnych etapach dziejów problematyka ta była 
ukazywana w różnym kontekście. Przed Soborem dyskusja na temat naturalnego 
prawa rodziców do wychowania toczyła się głównie ze zwolennikami koncepcji 
podważających pierwszeństwo rodziców w wychowaniu dziecka. Za czasów Piu-
sa XII nastąpiła zmiana – prawo natury stało się istotnym argumentem mającym 
na celu budzenie w rodzicach motywacji do podjęcia misji wychowawczej46. 

Reasumując, w kwestii prawa rodziny do wychowania można dostrzec pewną 
ewolucję, na którą niewątpliwie wpłynęły czynniki społeczne i kulturowe. 

42  List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Sandomierz 1994.
43  Tamże. 
44  J. Wilk, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny Kościoła 

katolickiego, w: Pedagogika katolicka. Wybrane zagadnienia, A. Rynio (red.), Stalowa Wola 1999, 
s. 284–298.

45  Alojzy i Maria Beltrame Quattrocchi są pierwszym małżeństwem w dziejach Kościoła kato-
lickiego wyniesieonym do chwały ołtarzy za: R. Jusiak, Kościół katolicki wobec wybranych kwestii 
społecznych i religijnych w Polsce, Lublin 2009.

46  S. Dziekoński, dz. cyt. 
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Za Janem Pawłem II można powiedzieć, że „Kościół uważa służbę rodzinie 
za jedno ze swych najistotniejszych zadań. Nauka Kościoła zawiera prawdę o ro-
dzinie jako jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, które należy chronić, strzec 
z miłością i bronić przed zagrożeniami”47. W tym miejscu należy więc zapytać, 
jak pomóc rodzinie, aby mogła przezwyciężać kryzysy i odpierać zagrożenia 
współczesnego świata w celu odegrania właściwej sobie roli w dziele wychowa-
nia potomstwa. Odpowiedzi na to pytanie można udzielić jedynie z uwzględnie-
niem słów Jana Pawła II: „Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, 
jak ich odrodzenie poprzez zdrowe rodziny”48.
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Abstract

Parent’s Rght to Bring up Their Children in Doctrine of Catholic Church as an 
Articulation of Human’s Natural Rights 

Duty of modern, democratic country is taking care of every human being and of commu-
nity. The basic unit of community is marriage between man and woman based on love and 
understanding. This ingredients are very important for proper develop of a child.

Family in present times is under the infl uence of huge political, social and cultural 
changes. Consequences of this changes can be positive or negative. From one side, pe-
ople have more personal freedom and more opportunities to develop higher quality of 
their marriage. People pay more attention to dignity of a women and responsibility of pa-
renthood. From the other hand there is a factor of demotion of some basic values of family. 
In some cases a social permission to deviant relationships, abortion and rights to deprive 
child from their parents exists.

Lots of politics, wanting to solve family problems, try to focus on wisdom of Catholic 
Church. This is a reason for a closer look on a family and its rights in a light of doctrine 
of Catholicism.

All of the analysis contained in this article concern two fi elds: fi rst includes the no-
tion of „doctrine”, second includes analysis of documents, witch says about family rights 
to bringing up: Leon XIII’s encyclicals Arcanum divinae sapientiae from 1880 AD, No-
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bilissima Gallorum Gens from 1884 AD, Offi cio Sanctissimo from 1887 AD, Militantis 
Ecclesiae from 1897 AD, Pius XI’s encyclicals Divini illius Magistri from 1929 AD, The 
Second Vatican Council, Vatican II, Familiaris Consortio from 1981 AD, The family’s 
rights charter, Letters to families.
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