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Pisząc o wychowaniu katolickim należy 
jasno określić relację tego wychowania do 
wychowania chrześcijańskiego. Często bo-
wiem w praktyce te dwa pojęcia są trakto-
wane synonimicznie i używane zamiennie. 
Tak np. w pracy zbiorowej pod red. A. Rynio 
„Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybra-
ne”, część I i II traktuje o wychowaniu kato-
lickim, ale już trzecia część mówi o wycho-
waniu chrześcijańskim. Podobnie zdaje się 
utożsamiać wychowanie chrześcijańskie 
z wychowaniem katolickim W. Dłubacz w 
swoim artykule1. Tymczasem, tak jak istnie-
je różnica pomiędzy terminami „katolicki” i 
„chrześcijański”, tak podobna różnica musi 
istnieć pomiędzy pojęciami: „wychowanie 
katolickie” i „wychowanie chrześcijańskie”. 

„ChrześCijański” a „katoliCki”
W celu lepszego zdefiniowania, czym 

jest „wychowanie chrześcijańskie”, a 

czym „wychowanie katolickie”, należy 
na wstępie bliżej zanalizować same te 
określenia: „chrześcijański” i „katolic-
ki”. Na potrzebę takiej refleksji termi-
nologicznej zwraca uwagę w swoim 
ciekawym artykule ks. bp prof. dr hab. 
Andrzej Dzięga2. Pojęcie ”chrześcijański” 
jest bardziej jednoznaczne i nie budzą-
ce wątpliwości. Chodzi w tym pojęciu o 
związek z religią chrześcijańską, religią, 
której Założycielem jest Jezus Chrystus. 
W skład tak pojętej religii wchodzą trzy 
zasadnicze wyznania: katolickie, prote-
stanckie i prawosławne.

Natomiast znacznie trudniejsze jest 
określenie pojęcia „katolicki”. Na te trud-
ności zwraca także uwagę w cytowanym 
już artykule Ordynariusz Sandomierski3. 
Ks. Biskup pisze o możliwości dwojakie-
go rozumienia słowa „katolicki”. Pierw-
sze rozumienie, konfesyjne, wiąże ten 

 

1 W. Dłubacz, Pedagogika katolicka? Uwagi filozofa. [w:] „Pedagogika katolicka” 2007 nr 1, s. 53.
2 Bp A. Dzięga, W sprawie kryteriów dyskusji nad pedagogiką katolicką. [w:] „Pedagogika ka-
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termin z konkretnym wyznaniem w ra-
mach religii chrześcijańskiej. Wówczas 
zakres pojęcia ”katolicki” będzie węższy 
od zakresu pojęcia „chrześcijański”. W 
takim ujęciu tego terminu chodzić bę-
dzie o oddzielenie „całego obszaru kato-
lickości od szeroko rozumianego obszaru 
prawosławia i protestantyzmu, które po-
strzegane łącznie z myślą katolicką okre-
ślane są jako obszar „chrześcijański”4. 

W drugim rozumieniu termin „katolic-
ki” może oznaczać „uniwersalny”, „po-
wszechny” (grec. kata holos) i wówczas 
zakres tego pojęcia staje się szerszy od 
pojęcia „chrześcijański”. „Chrześcijań-
stwo staje się w takim ujęciu raczej ukon-
kretnieniem pojęcia katolickości niż jego 
rozszerzeniem”5. Kiedy jednak mówimy 
o katolickości w kontekście wychowania 
katolickiego, czy pedagogii katolickiej, 
względnie pedagogiki katolickiej, mamy 
niewątpliwie na myśli pierwsze, a więc 
konfesyjne rozumienie terminu „katolic-
ki”, w sensie jego związku z wyznaniem 
i Kościołem katolickim. W takim sensie 
pisze W. Dłubacz: „Może wiec istnieć i 
istnieje wychowanie katolickie. Ma ono 
jednak charakter konfesyjny”6. 

WyChoWanie ChrześCijańskie
Wychowanie chrześcijańskie jest to 

wychowanie prowadzone w duchu religii 
chrześcijańskiej, dokonujące się w wy-

miarze strukturalnym w ramach trzech 
zasadniczych wyznań chrześcijańskich: 
katolicyzmu, prawosławia i protestanty-
zmu. Nawiązuje ono do pedagogii Bożej i 
ludzkiej, opartej na fundamencie Biblii i 
Tradycji7. „Wychowanie chrześcijańskie 
jako wychowanie religijne jest istotną 
częścią wychowania w ogóle”8.

Cele wychowania chrześcijańskiego 
dobrze określa ks. R. Sieroń: „Wycho-
wanie chrześcijańskie zdąża do pełnego 
rozwoju osoby ludzkiej czyli do harmo-
nijnego rozwijania właściwości fizycz-
nych, moralnych, intelektualnych dzieci 
i młodzieży oraz do ukształtowania czło-
wieka doskonałego na miarę pełni Chry-
stusowej, człowieka uspołecznionego, 
apostołującego w procesie chrystianiza-
cji dzisiejszego świata”9. Wychowanie 
chrześcijańskie jest więc ściśle wycho-
waniem personalistycznym10. Z kolei we-
dług W. Dłubacza, „celem wychowania 
chrześcijańskiego (katolickiego) jest (…) 
osiągnięcie pełni doskonałości, a drogą 
do tego celu jest naśladowanie Chrystu-
sa oraz liturgia i sakramenty”11.

Cytowany już ks. R. Sieroń, uszczegóła-
wia jeszcze cele wychowania chrześcijań-
skiego pisząc: „Ogólnie biorąc, idea wycho-
wania chrześcijańskiego chce wprowadzić 
ducha Chrystusowego w kształtowanie 
i rozwijanie ludzi; umiłowanie dobra w 
powiązaniu ze wstrętem do zła, szacunek 
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dla człowieka oraz apostolską aktywność 
wraz z czynnym miłosierdziem i współ-
czuciem dla ludzkich potrzeb. Wychowa-
nie takie przeobraża naturalnie egoistycz-
nego człowieka rozwijając najlepsze strony 
jego wewnętrznej istoty w kierunku em-
patii i altruizmu”12. To przeobrażenie we-
wnętrzne ma zmierzać do pełnego udzia-
łu człowieka ochrzczonego w tajemnicy 
zbawienia: „Wychowanie chrześcijańskie 
zmierza do stopniowego wprowadzenia 
w tajemnicę zbawienia, dzięki czemu ma 
następować przemiana osobista wyrażają-
ca się coraz większą świadomością wiary 
i powołania, oddawaniem chwały Bogu, 
zwłaszcza w liturgii oraz świadectwem 
życia i nadziei”13. 

Prawo do wychowania chrześcijań-
skiego ma każdy człowiek ochrzczony, 
jak czytamy w encyklice „Gravissimum 
educationis”: „Każdy człowiek ma bo-
wiem nieusuwalne prawo (…) do wy-
chowania chrześcijańskiego należnego 
ochrzczonym jako dzieciom Bożym” (nr 
1). U podstaw wychowania chrześcijań-
skiego znajduje się chrześcijańska kon-
cepcja człowieka. 

„Wychowanie chrześcijańskie zawie-
ra istotne elementy społeczne: wolność, 
odpowiedzialność, troskę o dobro wspól-
ne, pokój, uznanie dla postępu nauki i 
techniki, dążenie do chrześcijańskiego 
ukształtowania świata, dialog z ludźmi o 
przekonaniach odmiennych itp. W duchu 
chrześcijańskiego uniwersalizmu wyma-
gana jest w wychowaniu postawa otwar-
ta na wszystko, co prawdziwe, dobre, 

skądkolwiek by pochodziło”14. Specyfika 
wychowania chrześcijańskiego polega 
więc na związku z Chrystusem. Jak pi-
sze J. Majka, „na podstawie wypowiedzi 
Soboru Watykańskiego Drugiego można 
zrekonstruować określenie wychowania 
jako kształtowania osoby ludzkiej w kie-
runku jej celu ostatecznego, a równocze-
śnie dla dobra społeczeństwa i Kościoła 
przez harmonijny rozwój wrodzonych 
właściwości fizycznych, moralnych i in-
telektualnych”15. Jak słusznie stwierdza 
W. Dłubacz, „współcześnie Jan Paweł II 
proponuje wychowanie chrześcijańskie, 
które ma charakter integralny, ogólno-
ludzki, uniwersalny, odpowiadający czło-
wiekowi jako osobie i jej nieustannemu 
stawaniu się w wolności i prawdzie”16. 

WyChoWanie katoliCkie
Wychowanie katolickie to wychowa-

nie według zasad Kościoła katolickiego 
i pod zarządem władzy kościelnej (bi-
skupa diecezjalnego czy kapłana wyzna-
czonego przez biskupa). Wychowanie 
katolickie jest więc pewnym uszczegó-
łowieniem, konkretyzacją wychowania 
chrześcijańskiego. Specyfika wycho-
wania katolickiego polega nie tylko na 
związku z Chrystusem, jak to ma miejsce 
w przypadku wychowania chrześcijań-
skiego, ale także na związku z Kościo-
łem katolickim. Od strony strukturalno-
organizacyjnej wychowanie katolickie 
dokonuje się w ramach wyznania kato-
lickiego. Chodzi oczywiście nie tylko o 
wyznanie rzymskokatolickie, ale także i 
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greckokatolickie. Zwraca na to uwagę w 
swoim artykule ks. bp. A. Dzięga, zazna-
czając, że „oprócz Kościoła rzymsko-ka-
tolickiego są przecież bardzo dynamicz-
ne katolickie Kościoły Wschodnie”17. O ile 
wychowanie chrześcijańskie uwzględnia 
tylko nauczanie Jezusa Chrystusa, o tyle 
wychowanie katolickie uwzględnia także 
nauczanie Kościoła katolickiego (Magi-
sterium Kościoła). Jest to jakby „signum 
distinctivum” wychowania katolickie-
go, „differentia specifica”, pozwalająca 
odróżnić je od wychowania chrześcijań-
skiego. Wychowaniem bowiem chrześci-
jańskim może być również wychowanie 
w duchu protestanckim lub prawosław-
nym. Mając to na uwadze, ks. Roman 
Sieroń pisze: „W obszarze Kościoła rzym-
sko-katolickiego winniśmy precyzyjniej 
używać nazwy system pedagogiki kato-
lickiej”18. Wychowanie katolickie winno 
nawiązywać w pełnym wymiarze do Ob-
jawienia Bożego, Tradycji, nauki Ojców 
Kościoła i myśli Kościoła19. W tym sensie 
wychowanie katolickie musi być wycho-
waniem do wartości katolickich. 

Wychowanie katolickie jest oparte na 
zasadach pedagogiki katolickiej. Pedago-
gika katolicka zaś to pedagogika oparta 
na zasadach „światopoglądu katolickie-
go, uwzględniającego naukę Kościoła 

katolickiego”20. Wychowanie katolic-
kie musi więc uwzględniać wykładnię 
doktryny wychowawczej Kościoła ka-
tolickiego oraz posiadać odniesienie do 
wielowiekowej tradycji wychowania ka-
tolickiego w Europie21. 

Wychowanie katolickie jest oczywi-
ście realizacją obszaru wychowania 
chrześcijańskiego z istotnym jednakże 
dodatkiem, jakim jest uwzględnienie 
nauczania i działalności Kościoła kato-
lickiego. „Zadaniem Kościoła jest wska-
zywać ludziom drogi zbawienia a wie-
rzącym udzielanie życia Chrystusowego 
i wspomaganie ich w osiągnięciu pełni 
egzystencji ludzkiej, dopełniającej się w 
chwale nieba”22. Wychowanie katolic-
kie winno być wychowaniem w duchu 
wartości chrześcijańskich i Magisterium 
Kościoła23. Jest to wychowanie zgodne z 
zasadami wiary katolickiej i nauczaniem 
Kościoła katolickiego. Np. wiele myśli 
dotyczących wychowania katolickiego 
zawartych jest w listach Episkopatu Pol-
ski24. Zgodnie ze słowami kard. Zenona 
Grocholewskiego, ma to być wychowanie 
według mentalności katolickiej, przeka-
zujące wartości katolickie, wychowujące 
człowieka całościowo w duchu tych war-
tości, przekazujące nie tylko wiedzę, ale 
kształtujące także pewną postawę25. Wy-
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chowanie takie winno także troszczyć 
się o wdrażanie wychowanka do postę-
powania zgodnego z wymogami wiary. 
Jest to wychowanie do zachowania kato-
lickiej godności26. U podstaw katolickiej 
teorii wychowania leży personalistyczna 
koncepcja człowieka. „Wychowanie ka-
tolickie koncentruje się na osobie ludz-
kiej. Promuje godność, poczucie własnej 
wartości i pełny rozwój każdej osoby 
stworzonej na obraz Boży i przez Boga 
w wyjątkowy sposób umiłowanej. \Jest 
otwarte na wszystkich. Odnosi się z sza-
cunkiem do ludzi wszystkich przekonań 
i nawiązuje z nimi współpracę; wspiera 
rozwój religijny wszystkich w ich wła-
snej wierze. Jest zakorzenione w ewange-
licznych wartościach szacunku dla życia, 
miłości, solidarności, prawdy i sprawie-
dliwości; ma na celu zharmonizowanie 
wiary i kultury, zbudowanie lepszego 
społeczeństwa i dążenie do dobra wspól-
nego”27. Wychowanie katolickie opiera 
się na czterech podstawowych zasadach: 
1) chrystocentryzmie, 2) moralizmie, 3) 
personalizmie i 4) humanizmie28.

Wychowanie katolickie winno być 
przede wszystkim prowadzone w szko-
łach katolickich, a więc w szkołach kie-
rowanych przez kompetentną władzę 
kościelną lub kościelną osobę29.

Wychowanie katolickie winno brać 
pod uwagę pedagogikę katolicką, wypra-
cowaną przez różne zakony zajmujące 
się wychowaniem, jak np. Pijarzy, Jezu-
ici, Salezjanie, Michalici, Dominikanie, 
Urszulanki Prezentki i inne30. Np. prof. J. 
Homplewicz napisał pracę pt.: „Pedago-
gika Świętego Michała” (Rzeszów 2002). 
Trzeba również w wychowaniu katolic-
kim korzystać z dorobku wielkich peda-
gogów katolickich, takich jak św. Jan Bo-
sko, bł. Bronisław Markiewicz31, bł. Józef 
Gorazdowski, bł. Urszula Ledóchowska, 
Sługa Boża Anna Jenke32 i in. 

W tę pedagogię katolicką wpisuje się 
w pełni „pedagogia Jana Pawła II, którą 
niósł Europie i Światu, młodzieży i star-
szym, bogatym i usuniętym na margines 
– była pedagogią w całej pełni katolicką 
istotę katolicyzmu najpełniej oddawała. 
Hołd, jaki świat Mu oddał (…) był przede 
wszystkim oddany Jego Dziełu, Jego ka-
tolickiej pedagogii”33.

Wychowanie katolickie wchodzi w za-
kres nowej ewangelizacji34. Jak słusznie 
pisze S. Kunowski, „trudność problemu 
polega na udowodnieniu praktycznym, 
w żywym działaniu, że wychowanie ka-
tolickie nie tylko nie jest jakimś zacofa-
niem i Ciemnogrodem, lecz – przeciwnie 
– jako naukowe i nowoczesne opracowa-
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nie w teorii, tworzy równocześnie za-
czyn oderwania współczesnej ludzkości 
przede wszystkim od natrętnego zła, a 
następnie jedynie ono może wyzwolenia 
ludzi na drogę nawet w sensie nadprzy-
rodzonym”. 

W wychowaniu katolickim musi być 
ścisła współpraca trzech środowisk wy-
chowawczych: rodziny, szkoły i Kościo-
ła. W pierwszych dwóch środowiskach 
wychowawczych winno być również 
respektowane nauczanie Kościoła, jeśli 
nawet nie wprost, to przynajmniej jako 
tzw. „negatywna reguła wiary”, tzn. nie 
powinno się uczyć czegoś, co byłoby nie-
zgodne z nauczaniem Kościoła. Co wię-
cej, „rodzice mają również prawo otrzy-
mania od państwa pomocy potrzebnych 
do katolickiego wychowania dzieci”35. W 
wychowaniu katolickim olbrzymią role 
odgrywają również różnego typu wspól-
noty, będące pod natchnieniem Ducha 
Chrystusowego36. Papież Benedykt XVI 
napisał przed swoją podróżą do Polski, 
że wychowanie katolickie jest jednym 
z „podstawowych zadań wpisanych 
na stałe w zbawczą misję Kościoła”37, 
wzywając duchowieństwo i świeckich 
do realizacji tego zadania i wskazując 
na podstawowe znacznie parafii jako 
najbardziej odpowiedniego środowiska 
ewangelizacyjnego38.

Zarówno w wychowaniu chrześcijań-
skim jak i katolickim ogromną rolę od-
grywa formacja religijna oraz kształto-
wanie charakteru. Charakter to strona 
moralna osobowości. To stały sposób po-
stępowania według określonych zasad 
i w stosunku do postawionych celów. 

Kształtowanie charakteru obejmuje: 
1) dobre poznanie siebie, 2) zwalczanie 
wad, 3) praktykowanie cnót. W chrześci-
jańskim i katolickim wychowaniu cha-
rakteru ogromną rolę odgrywa nauka o 
grzechu pierworodnym i jego skutkach. 
Podobnie w obu typach wychowania du-
że znaczenie ma czynnik łaski. Istnieje 
jeszcze wiele innych punktów stycznych 
pomiędzy obu typami wychowania, ale 
w artykule tym chodziło o zaakcentowa-
nie przede wszystkim istniejących mię-
dzy nimi różnic. 

Christian eduCation and CatholiC 
eduCation

In this article compares the author two 
types of education.: the christian educa-
tion and catholic education. At first the 
concepts “christian” and “catholic” are 
discussed. The, the essence of Christina 
educaton is presented. After that the spe-
cificity of catholic education is shown. In 
such a way the difference between the 
two types of education is cleared. 
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