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DEKLARACJA O WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM 

 

WSTĘP 

 

Olbrzymie znaczenie wychowania w życiu człowieka i ciągle zwiększający się wpływ wychowania na 

współczesny postęp społeczny stanowi przedmiot bacznego rozważania świętego Soboru Powszechnego. 

Istotnie, wychowanie młodzieży, a nawet ciągłe jakieś kształcenie dorosłych stają się łatwiejsze i zarazem 

bardziej palące w warunkach naszych czasów. Ludzie bowiem bardziej świadomi swojej godności i swego 

obowiązku pragną coraz aktywniej brać udział w życiu społecznym a zwłaszcza w życiu ekonomicznym i 

politycznym; prawdziwy postęp techniki i badań naukowych, nowe środki porozumienia społecznego dają 

ludziom mającym więcej wolnego czasu od zajęć, sposobność łatwiejszego dostępu do spuścizny myślowej 

i kulturalnej, jak też do wzajemnego uzupełniania się przez ściślejsze powiązania tak między grupami 

społecznymi, jak i między samymi narodami. 

Stąd to podejmuje się wszędzie wysiłki celem większego doskonalenia pracy wychowawczej; głosi się i 

określa w publicznych dokumentach podstawowe prawa ludzi, a szczególnie prawa dzieci i rodziców 

dotyczące wychowania, z szybkim wzrostem liczby wychowanków mnożą się szeroko i doskonalą szkoły 

oraz tworzy się inne zakłady wychowawcze, na podstawie nowych doświadczeń wypracowuje się metody 

wychowania i nauczania, czyni się wysiłki wielkiej wagi, aby zapewnić wychowanie i wykształcenie 

wszystkim ludziom, choć co prawda wielka liczba dzieci i młodzieży pozbawiona jest jeszcze nawet 

podstawowego wykształcenia, a wielu innych należytego wychowania, w którym kultywuje się zarazem 

prawdę i miłość.  

Ponieważ zaś święta Matka Kościół celem wypełnienia nakazu otrzymanego od boskiego swego 

Założyciela, a mianowicie nakazu obwieszczania misterium zbawienia wszystkim ludziom i odnawiania 

wszystkiego w Chrystusie, powinien troszczyć o całe życie ludzkie, również o życie ziemskie, o ile ono 

łączy się z powołaniem niebiańskim – przeto ma on też swój udział w rozwoju i postępie wychowania. Stąd 

to święty Sobór ogłasza niektóre podstawowe zasady wychowania chrześcijańskiego szczególnie w 

szkołach, które to zasady po Soborze winny być szerzej rozwinięte przez specjalną Komisję, a następnie 

dostosowane przez Konferencje Biskupów do różnych warunków regionalnych. 

DWCH 1. Wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku mają jako cieszący się godnością osoby 

nienaruszalne prawo do wychowania, odpowiadającego ich własnemu celowi, dostosowanego do 

właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie nastawionego na 

braterskie z innymi narodami współżycie dla wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi. Prawdziwe 

zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do 

dobra społeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał 

udział.  

Należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać 

dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i 

intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym 

kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej wolności, po 

wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu przeszkód. Winni oni też otrzymać pozytywne i roztropne 

wychowanie seksualne, dostosowane do ich wieku. Poza tym trzeba ich tak przygotowywać do 

uczestniczenia w życiu społecznym, aby wyposażeni należycie w konieczne do tego i odpowiednie środki, 

mogli włączać się czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności, aby ujawniali przez rozmowę z innymi 

swe zapatrywania i chętnie zabiegali o wspólne dobro.  

Święty Sobór oświadcza też, że dzieci i młodzież mają prawo, aby pobudzano ich do oceny wartości 

moralnych wedle prawidłowego sumienia i do przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, a 

również do doskonalszego poznawania i miłowania Boga. Dlatego usilnie prosi wszystkich, którzy sprawują 

władzę nad narodami albo też kierują wychowaniem, aby dzięki ich trosce nigdy nie pozbawiono młodzieży 

tego świętego prawa. Synów zaś Kościoła zachęca do wspaniałomyślnej pracy w całej dziedzinie 

wychowawczej, w tym szczególnie celu, aby należyte dobrodziejstwa wychowania i nauczania można było 

szybciej rozciągnąć na wszystkich ludzi całego świata.  



DWCH 2. Wszyscy chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha 

Świętego nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, mają prawo do wychowania chrześcijańskiego. 

Wychowanie to zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, dopiero co opisanego, lecz ma na 

względzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, stawali się 

z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Niechaj uczą się chwalić Boga Ojca w 

duchu i w prawdzie (por. J 4,23), zwłaszcza w kulcie liturgicznym, niechaj zaprawiają się w prowadzeniu 

własnego życia wedle nowego człowieka w sprawiedliwości i świętości prawdy (Ef 4,22-24), w ten sposób 

niech stają się ludźmi doskonałymi na miarę wieku pełności Chrystusowej (por. Ef 4,13) i przyczyniają się 

do wzrostu Ciała Mistycznego. Ponadto świadomi swego powołania niech się przyzwyczajają dawać 

świadectwo nadziei, która w nich jest (por. 1 P 3,15), jako też pomagać w chrześcijańskim kształtowaniu 

świata, dzięki któremu wartości naturalne włączone do pełnego rozumienia człowieka odkupionego przez 

Chrystusa przyczynią się do dobra całej społeczności. Dlatego obecny święty Sobór przypomina pasterzom 

dusz bardzo wielki obowiązek czynienia wszystkiego, aby z tego chrześcijańskiego wychowania korzystali 

wszyscy wierni, a zwłaszcza młodzież, która jest nadzieją Kościoła.  

DWCH 3. Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania 

potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie 

wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców 

bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby 

sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót 

społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom. Szczególnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej, 

ubogaconej łaską i obowiązkami sakramentu małżeństwa, należy już od najwcześniejszego wieku uczyć 

dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną poznawania i czci Boga, a także miłowania bliźniego, tam też 

doświadczają one najpierw zdrowej społeczności ludzkiej i Kościoła, a wreszcie przez rodzinę wprowadza 

się je powoli do obywatelskiej wspólnoty ludzkiej i do ludu Bożego. Niech więc rodzice uprzytomnią sobie 

dobrze, jak wielkie znaczenie ma rodzina prawdziwie chrześcijańska dla życia i rozwoju samego ludu 

Bożego.  

Obowiązek wychowania ciążący w pierwszym rzędzie na rodzinie, 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 organizowanie tego, czego 

wymaga wspólne dobro doczesne. Do jego zadań należy popieranie różnymi sposobami wychowania 

młodzieży, a mianowicie: ochrona obowiązków i praw rodziców oraz innych, którzy mają udział w 

wychowaniu, i 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 instytutów, 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. Tym więc 

swoim dzieciom obowiązany jest Kościół jako Matka dawać takie wychowanie, dzięki któremu całe ich 

życie byłoby przepojone duchem Chrystusowym, równocześnie zaś udzielać swej pomocy wszystkim 

ludziom do zdobywania pełnej doskonałości ludzkiej osoby, do dobra również ziemskiej społeczności i w 

budowaniu świata bardziej ludzkiego. 

DWCH 4. W wypełnianiu swego obowiązku wychowawczego Kościół, zapobiegliwy o wszystkie 

odpowiednie środki, troszczy się szczególnie o te, które są mu właściwe, a z których pierwszym jest 

katechizacja, ona to oświeca i wzmacnia wiarę, karmi życie wedle ducha Chrystusowego, doprowadza do 

świadomego i czynnego uczestniczenia w misterium liturgicznym i pobudza do działalności apostolskiej. 

Kościół wysoko ceni i stara się duchem swoim przepoić oraz udoskonalić także inne pomoce, które należą 

do wspólnego dziedzictwa ludzkości i które bardzo przyczyniają się do rozwijania umysłów i kształtowania 

ludzi, których celem są ćwiczenia duchowe i cielesne, stowarzyszenia młodzieżowe, a zwłaszcza szkoły.  

DWCH 5. Między wszystkimi środkami wychowania szczególne znaczenie ma szkoła, która mocą swego 

posłannictwa kształtuje z wytrwałą troskliwością władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania 

prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci 

zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, 

stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem i pochodzeniem, 

ponadto stanowi jakby pewne centrum, w którego wysiłkach i osiągnięciach powinny uczestniczyć 



równocześnie rodziny, nauczyciele, różnego rodzaju organizacje rozwijające życie kulturalne, obywatelskie, 

religijne, państwowe i cała społeczność ludzka.  

DWCH Piękne więc i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom 

w wypełnianiu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania 

wychowawcze, powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego 

przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania się.  

DWCH 6. Rodzice, którzy mają pierwszy i nienaruszalny obowiązek oraz prawo wychowywania dzieci, 

winni cieszyć się prawdziwą wolnością w wyborze szkół. Władza państwowa więc, której zadaniem jest 

strzec i bronić wolności obywatelskiej, powinna dbać zgodnie z zasadami sprawiedliwości rozdzielczej o 

takie rozdzielanie zasiłków państwowych, aby rodzice zgodnie ze swym sumieniem w sposób naprawdę 

wolny mogli wybrać szkoły dla swych dzieci.  

Zresztą państwo winno dbać, aby wszyscy obywatele mogli osiągnąć odpowiedni poziom kultury i aby 

byli należycie przygotowani do wykonywania obowiązków i praw państwowych. Samo więc państwo winno 

zabezpieczyć prawo młodzieży do odpowiedniego wychowania szkolnego, czuwać nad zdatnością 

nauczycieli i wysokim poziomem nauki, troszczyć się o zdrowie wychowanków i w ogóle doskonalić całą 

organizację szkolnictwa, pamiętając o zasadzie pomocniczości i dlatego wykluczając wszelki monopol 

szkolny, który sprzeciwia się wrodzonym prawom osoby ludzkiej, a także postępowi i upowszechnianiu 

samej kultury, pokojowemu współżyciu obywateli i pluralizmowi istniejącemu dziś w bardzo licznych 

społeczeństwach.  

Święty Sobór zachęca wiernych, aby ochoczo pomagali zarówno w wynajdywaniu odpowiednich metod 

wychowania i programu nauczania, jak i w kształtowaniu takich nauczycieli, którzy by mogli prawidłowo 

wychowywać młodzież, oraz aby popierali szczególnie przez komitety rodzicielskie całe zadnie szkoły, a 

zwłaszcza wychowanie moralne, które ma być w niej podawane.  

DWCH 7. Oprócz tego potrzeba, aby Kościół, świadom bardzo poważnego obowiązku gorliwego 

troszczenia się o moralne i religijne wychowanie wszystkich swoich dzieci, darzył szczególną życzliwością i 

pomocą bardzo liczne szeregi tych, którzy się kształcą w szkołach niekatolickich. Czyni on to już to poprzez 

świadectwo życia tych, którzy ich uczą i nimi kierują, już też przez apostolską działalność współuczniów, 

już wreszcie najbardziej przez posługę kapłanów i świeckich, którzy im głoszą naukę zbawienia sposobem 

dostosowanym do ich wieku i okoliczności oraz użyczają im pomocy duchowej przez odpowiednie 

poczynania stosownie do warunków spraw i czasów.  

Rodzicom zaś Kościół przypomina poważną, ciążącą na nich powinność wydawania wszelkich 

zarządzeń, a nawet domagania się, aby dzieci ich mogły korzystać z owych pomocy i aby czyniły postępy w 

formacji chrześcijańskiej harmonijnie z formacją świecką. Dlatego Kościół pochwala te władze i państwa, 

które uwzględniając pluralizm dzisiejszego społeczeństwa i szanując należną wolność religijną, pomagają 

rodzinom, aby wychowanie dzieci we wszystkich szkołach mogło się odbywać zgodnie z własnymi 

zasadami moralnymi i religijnymi tych rodzin.  

DWCH 8. Obecność Kościoła w dziedzinie szkolnictwa zaznacza się w szczególny sposób przez szkołę 

katolicką. Nie mniej niż inne szkoły zdąża ona do celów kulturalnych i do prawdziwie ludzkiej formacji 

młodzieży. Właściwością zaś jej jest to, że stwarza w społeczności szkolnej atmosferę przesiąkniętą 

ewangelicznym duchem wolności i miłości, dopomaga młodzieży, aby w rozwijaniu własnej osobowości 

wzrastała zarazem wedle nowego stworzenia, którym stała się przez chrzest, a całą ludzką kulturę 

porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo 

zdobywają odnośnie do świata, życia i człowieka, było oświetlone wiarą. W ten sposób szkoła katolicka, 

byleby tylko okazywała postawę otwartą wobec potrzeb bieżącej chwili, naucza swoich wychowanków 

skutecznego pomnażania dobra społeczności ziemskiej i przygotowuje ich do służby w rozszerzaniu 

Królestwa Bożego, aby stali się oni przez wzorowe i apostolskie życie jakby zbawczym zaczynem 

społeczności ludzkiej.  

Szkoła więc katolicka, ponieważ może tak bardzo przyczyniać się do wypełniania misji ludu Bożego, a 

przez dialog między Kościołem i społecznością ludzką może przysłużyć się wzajemnemu ich dobru, 

zachowuje także w obecnych warunkach swe bardzo wielkie znaczenie. Dlatego ten Sobór święty na nowo 

ogłasza prawo Kościoła do wolnego zakładania szkół jakiegokolwiek rodzaju i stopnia i do kierowania nimi, 

co było już poruszane w wielu dokumentach Urzędu Nauczycielskiego; przypomina też, że korzystanie z 

takiego prawa jak najbardziej przyczynia się także do wolności sumienia i ochrony praw rodziców, a 

również do rozwoju samej kultury.  

Nauczyciele zaś winni pamiętać, że to od nich jak najbardziej zależy, aby szkoła katolicka mogła 

urzeczywistniać swoje zamierzenia i przedsięwzięcia. Dlatego niechże się oni przygotowują ze szczególną 



troską, aby posiadali wiedzę, tak świecką, jak religijną, potwierdzoną odpowiednimi tytułami naukowymi, i 

aby mieli opanowaną sztukę wychowania odpowiadającą zdobyczom bieżącej doby. Związani miłością 

między sobą i z uczuciami oraz przepojeni duchem apostolskim, niechaj dają świadectwo tak życiem, jak i 

nauką jedynemu Nauczycielowi Chrystusowi. Niech współpracują przede wszystkim z rodzicami; w całym 

zaś procesie wychowawczym niech razem z nimi pamiętają o uwzględnieniu różnicy płci i celu właściwego 

każdej płci w rodzinie i społeczeństwie, wyznaczonego przez Bożą Opatrzność; niechaj pobudzają samych 

wychowanków do osobowego działania, a po ukończeniu okresu szkolnego niech im dalej pomagają radą, 

przyjaźnią, a także zakładaniem specjalnych stowarzyszeń przenikniętych duchem Kościoła. Święty Sobór 

ogłasza, że posługa tych nauczycieli jest prawdziwym apostolstwem, także w naszych czasach, jak 

najbardziej odpowiednim i koniecznym, a równocześnie prawdziwą służbą na rzecz społeczeństwa. 

Rodzicom zaś katolickim przypomina obowiązek posyłania swojej dziatwy kiedy i gdzie to tylko możliwe, 

do szkół katolickich, wspomagania ich w miarę sił i współpracowania z nimi dla dobra swoich dzieci. 

DWCH 9. Trzeba, aby do takiej szkoły katolickiej upodobniły się wedle możności wszystkie szkoły 

zależne w jakikolwiek sposób od Kościoła, chociaż szkoła katolicka może przybrać różne formy zależnie od 

miejscowych warunków. Rozumie się, że Kościołowi są bardzo drogie te szkoły katolickie, do których 

zwłaszcza na terenach misyjnych uczęszczają także uczniowie niekatoliccy.  

Zresztą przy zakładaniu i organizowaniu szkół katolickich należy liczyć się z koniecznymi potrzebami 

bieżącej doby. Dlatego obok poparcia należnego szkołom niższego i średniego stopnia, jako stanowiącym 

podstawę wychowania, trzeba też wysoko cenić te szkoły, których w szczególny sposób domagają się 

obecne warunki. Takimi są szkoły zwane zawodowymi i technicznymi, instytuty przeznaczone dla 

kształcenia dorosłych, dla rozbudowy usług społecznych oraz dla tych, którzy z powodu wrodzonego 

upośledzenia wymagają szczególnej opieki; a również szkoły, w których przygotowuje się nauczycieli czy 

to do udzielania nauki religii, czy do innych form wychowania.  

Święty Sobór usilnie zachęca pasterzy Kościoła i wszystkich wiernych, aby nie szczędząc żadnych ofiar, 

pomagali szkołom katolickim w coraz doskonalszym wypełnianiu ich zadania, a przede wszystkim w 

zaspokajaniu przez nie potrzeb tych, którzy albo są ubogimi w dobra doczesne, albo są pozbawieni pomocy i 

życzliwości ze strony rodziny lub znajdują się z dala od łaski wiary. 

DWCH 10. Również szkoły wyższe otacza Kościół gorliwą opieką, zwłaszcza uniwersytety i fakultety. 

Nawet w tych, które zależą od niego, dba usilnie o to, aby poszczególne dyscypliny tak rozwijały się w 

oparciu o własne założenia, własną metodę oraz własną swobodę badania naukowego, iżby z dnia na dzień 

można było osiągać głębsze ich zrozumienie i aby po najdokładniejszym rozważeniu nowych problemów i 

badań bieżącej doby można głębiej poznać, w jaki sposób wiara i rozum prowadzą do jednej prawdy, 

podążając tu śladami Doktorów Kościoła, a szczególnie św. Tomasza z Akwinu. Takim sposobem ma 

wytwarzać się jakby publiczna, stała i powszechna obecność myśli chrześcijańskiej w całym wysiłku 

skierowanym ku rozwijaniu wyższej kultury, a wychowankowie tych instytutów mają kształtować się na 

ludzi naprawdę odznaczających się nauką, przygotowanych do spełniania poważnych obowiązków 

społecznych oraz na świadków wiary w świecie.  

W uniwersytetach katolickich, w których nie ma fakultetu teologicznego, powinien być instytut lub 

katedra świętej teologii, gdzie w stosowny sposób prowadzono by wykłady także dla studentów świeckich. 

Ponieważ wiedza postępuje zwłaszcza dzięki badaniom specjalistycznym o większym znaczeniu naukowym, 

dlatego w uniwersytetach i fakultetach katolickich należy najbardziej popierać instytuty, które w pierwszym 

rzędzie mają służyć postępowi badań naukowych.  

Święty Sobór wielce zaleca rozwijanie uniwersytetów i fakultetów katolickich rozmieszczonych 

należycie w różnych częściach świata, tak jednakże, aby one błyszczały nie ilością, ale zamiłowaniem do 

nauki. Łatwy dostęp do nich niech ma młodzież rokująca większe nadzieje, chociaż biedna, szczególnie 

jednak ta, która przybywa z nowych narodów.  

Ponieważ los społeczeństwa i samego Kościoła wiąże się ściśle z rozwojem młodzieży odbywającej 

wyższe studia, przeto pasterze Kościoła winni nie tylko usilnie dbać o życie duchowe wychowanków, 

którzy uczęszczają na uniwersytety katolickie, ale w trosce o formację duchową wszystkich swoich dzieci 

powinni starać się – powziąwszy odpowiednie decyzje na konferencjach biskupich – aby także uniwersytety 

niekatolickie posiadały konwikty i katolickie ośrodki uniwersyteckie, gdzie by kapłani, zakonnicy i świeccy 

katolicy sumiennie dobrani i przygotowani udzielali stale młodzieży akademickiej pomocy duchowej i 

intelektualnej. Młodzież zaś bardziej uzdolnioną tak z katolickich, jak i z innych uniwersytetów, okazującą 

zdatność do uczenia i badania naukowego, winno się szczególnie troskliwie kształcić i kierować do 

podejmowania funkcji profesorskich. 



DWCH 11. Kościół bardzo wiele oczekuje od skutecznej działalności fakultetów teologicznych. Im 

bowiem powierza bardzo odpowiedzialne zadania przygotowania swych wychowanków nie tylko do posługi 

kapłańskiej, lecz nade wszystko czy to do uczenia w zakładach wyższych studiów kościelnych, czy też do 

samodzielnego rozwijania nauk, czy do podjęcia bardziej uciążliwych zadań apostolatu intelektualnego. Jest 

również zadaniem tych fakultetów zbadać dokładniej różne dziedziny nauk teologicznych, i to tak, aby 

można było osiągnąć coraz głębsze zrozumienie Objawienia, aby pełniej ujawniło się dziedzictwo mądrości 

chrześcijańskiej, przekazane przez przodków, aby rozwijał się dialog z braćmi rozłączonymi i z 

niechrześcijanami oraz aby można było rozwiązywać problemy powstałe skutkiem postępu nauk.  

Dlatego fakultety kościelne, po odpowiedniej rewizji własnych swoich ustaw, powinny usilnie rozwijać 

nauki teologiczne i inne z nimi związane, a stosując także nowsze metody i środki, przysposabiać słuchaczy 

do głębszych badań. 

DWCH 12. Ponieważ współpraca, która na płaszczyźnie diecezjalnej, narodowej i międzynarodowej 

staje się z każdym dniem coraz bardziej nagląca i ważna, jest również i w sprawach szkolnych jak 

najbardziej potrzebna, dlatego najusilniej trzeba się starać, aby między szkołami katolickimi rozwijała się 

odpowiednia koordynacja i aby między nimi oraz innymi szkołami wzrastało współdziałanie, którego 

domaga się dobro całej ludzkości.  

Z większej koordynacji i współpracy, szczególnie w obrębie instytutów akademickich, dadzą się zebrać 

obfitsze owoce. Dlatego różne wydziały każdego uniwersytetu powinny ze sobą współpracować, o ile na to 

pozwala przedmiot. Niech też same uniwersytety łączą się z sobą wzajemnie we współdziałaniu, niech 

organizują wspólne spotkania międzynarodowe, dzieląc się badaniami naukowymi, zawiadamiając się 

wzajemnie o osiągnięciach, wymieniając okresowo pracowników naukowych i podejmując inne inicjatywy, 

które przyczyniają się do większej współpracy.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Święty Sobór usilnie zachęca samą młodzież, aby świadoma doniosłości zadania wychowawczego była 

gotowa podjąć je wielkodusznie, szczególnie w tych krajach, gdzie z powodu niedostatecznej liczby 

nauczycieli wychowanie młodzieży jest w niebezpieczeństwie.  

Tenże Sobór święty wyrażając swą wielką wdzięczność kapłanom, zakonnikom, zakonnicom i świeckim 

katolikom, którzy z ewangelicznym oddaniem poświęcają się zaszczytnej pracy na polu wychowania i 

szkolnictwa wszelkiego rodzaju i stopnia, zachęca ich, aby wspaniałomyślnie trwali w wykonywaniu 

podjętego zadania i aby usiłowali tak odznaczać się w przepajaniu wychowanków duchem Chrystusowym, 

w sztuce wychowania i zamiłowania do nauki, iżby nie tylko posuwali naprzód wewnętrzną odnowę 

Kościoła, ale utrzymali i wzmogli jego dobroczynną obecność w dzisiejszym świecie, szczególnie w świecie 

intelektualnym.  

 



 

DEKLARACJA O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH 

 

DRN 1. W naszej epoce, w której ludzkość coraz bardziej się jednoczy i wzrasta wzajemna zależność 

między różnymi narodami, Kościół tym pilniej rozważa, w jakim pozostaje stosunku do religii 

niechrześcijańskich. W swym zadaniu popierania jedności i miłości wśród ludzi, a nawet wśród narodów, 

główną uwagę poświęca temu, co jest ludziom wspólne i co prowadzi ich do dzielenia wspólnego losu.  

Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że 

cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi, jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego 

Opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie 

zostaną zjednoczeni w Mieście Świętym, które oświeci chwała Boga, gdzie narody chodzić będą w Jego 

światłości.  

Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji, które jak 

niegdyś, tak i teraz do głębi poruszają ludzkie serca; czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia, 

co jest dobrem, a co grzechem, jakie jest źródło i jaki cel cierpienia, na jakiej drodze można osiągnąć 

prawdziwą szczęśliwość, czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci, czym wreszcie jest 

owa ostateczna i niewysłowiona tajemnica, ogarniająca nasz byt, z której bierzemy początek i ku której 

dążymy. 

DRN 2. Od pradawnych czasów aż do naszej epoki znajdujemy u różnych narodów jakieś rozpoznanie 

owej tajemniczej mocy, która obecnie jest w biegu spraw świata i wydarzeniach ludzkiego życia; nieraz 

nawet uznanie Najwyższego Bóstwa lub też Ojca. Rozpoznanie to i uznanie przenika ich życie głębokim 

zmysłem religijnym. Religie zaś związane z rozwojem kultury starają się odpowiedzieć na te same pytania 

za pomocą coraz subtelniejszych pojęć i bardziej wykształconego języka. Tak więc w hinduizmie ludzie 

badają i wyrażają boską tajemnicę poprzez niezmierną obfitość mitów i wnikliwe koncepcje filozoficzne, a 

wyzwolenia z udręk naszego losu szukają albo w różnych formach życia ascetycznego, albo w głębokiej 

medytacji, albo w uciekaniu się do Boga z miłością i ufnością. Buddyzm, w różnych swych formach, uznaje 

całkowitą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza sposobów, którymi ludzie w duchu pobożności 

i ufności mogliby albo osiągnąć stan doskonałego wyzwolenia, albo dojść, czy to o własnych siłach, czy z 

wyższą pomocą, do najwyższego oświecenia. Podobnie też inne religie, istniejące na całym świecie, 

różnymi sposobami starają się wyjść naprzeciw niepokojowi ludzkiego serca, wskazując drogi, to znaczy 

doktryny oraz nakazy praktyczne, jak również sakralne obrzędy.  

Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym 

szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w 

wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają 

promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez przerwy 

Chrystusa, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i 

w którym Bóg wszystko z sobą pojednał.  

Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę z wyznawcami 

innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra 

duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują.  

DRN 3. Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, 

żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do 

ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak 

podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie 

uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz 

pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość 

wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć 

głównie przez modlitwę, jałmużny i post.  

Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i 

mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali 

nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość 

społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność. 

DRN 4. Zagłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi którą lud Nowego 

Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama.  

Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według Bożej 

tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków. Wyznaje, że w powołaniu Abrahama zawarte 



jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów owego Patriarchy według wiary, i że 

wyjście ludu wybranego z ziemi niewoli jest mistyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła. Przeto 

nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym 

miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi 

się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. Wierzy bowiem 

Kościół, że Chrystus, Pokój nasz, przez krzyż pojednał Żydów i narody i w sobie uczynił je jednością.  

Zawsze też ma Kościół przed oczyma słowa Apostoła Pawła odnoszące się do jego ziomków, „do 

których należy, przybrane synostwo i chwała, przymierze i zakon, służba Boża i obietnice; ich przodkami są 

ci, z których pochodzi Chrystus wedle ciała” (Rz 9,4-5), Syn Dziewicy Maryi. Pamięta także, iż z narodu 

żydowskiego pochodzili Apostołowie, będący fundamentami i kolumnami Kościoła, oraz bardzo wielu 

spośród owych pierwszych uczniów, którzy ogłosili światu Ewangelię Chrystusową.  

Według świadectwa Pisma świętego Jerozolima nie poznała czasu nawiedzenia swego i większość 

Żydów nie przyjęła Ewangelii, a nawet niemało spośród nich przeciwstawiło się jej rozpowszechnieniu. 

Niemniej, jak powiada Apostoł, Żydzi nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który 

nigdy nie żałuje darów i powołania. Razem z Prorokami i z tymże Apostołem Kościół oczekuje znanego 

tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Pana jednym głosem i „służyły Mu ramieniem 

jednym” (Sf 3,9).  

Skoro więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom, święty Sobór obecny 

pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez 

studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy.  

A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co 

popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas 

żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać 

Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego. Niechże 

więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie licowało z 

prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym.  

Poza tym Kościół, który potępia wszelkie prześladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, 

pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo, opłakuje – nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem 

religijnej miłości ewangelicznej – akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które 

kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom.  

Chrystus przy tym, jak to Kościół zawsze utrzymywał i utrzymuje, mękę swoją i śmierć podjął 

dobrowolnie pod wpływem bezmiernej miłości, za grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dostąpili 

zbawienia. Jest więc zadaniem Kościoła nauczającego głosić krzyż Chrystusowy jako znak zwróconej ku 

wszystkim miłości Boga i jako źródło wszelkiej łaski.  

DRN 5. Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po 

bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych. Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa 

człowieka wobec ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą związane, że Pismo święte powiada: „Kto nie 

miłuje, nie zna Boga” (1 J 4,8).  

Stąd upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, które między człowiekiem a człowiekiem, między 

narodem a narodem wprowadzają różnice co do godności ludzkiej i wynikających z niej praw.  

Toteż Kościół odrzuca jako obcą duchowi Chrystusowemu wszelką dyskryminację czy prześladowanie 

stosowane ze względu na rasę czy kolor skóry, na pochodzenie społeczne czy religię. Dlatego też święty 

Sobór, idąc śladami świętych Apostołów Piotra i Pawła, żarliwie zaklina chrześcijan, aby „dobrze 

postępując wśród narodów” (1 P 2,12), jeśli to tylko możliwe i o ile to od nich zależy, zachowywali pokój 

ze wszystkimi ludźmi, tak by prawdziwie byli synami Ojca, który jest w niebie.  

  



DEKLARACJA O WOLNOŚCI RELIGIJNEJ 

 

O PRAWIE OSOBY I WSPÓLNOT DO WOLNOŚCI SPOŁECZNEJ I CYWILNEJ W SPRAWACH 

RELIGIJNYCH  

 

DWR 1. W naszej epoce ludzie coraz więcej uświadamiają sobie godność osoby ludzkiej i coraz bardziej 

rośnie liczba tych, którzy się domagają, aby w działaniu ludzie cieszyli się i kierowali własną rozwagą oraz 

odpowiedzialną wolnością, nie przymuszani, lecz wiedzeni świadomością obowiązku. Domagają się 

również prawnego określenia granic władzy publicznej, aby nie była nadmiernie uszczuplona godziwa 

wolność zarówno osoby, jak i stowarzyszeń. Ów postulat wolności w społeczeństwie ludzkim odnosi się 

głównie do humanistycznych dóbr duchowych, przede wszystkim zaś do swobodnego wyznawania religii w 

społeczeństwie. Zwracając pilną uwagę na owe dążenia i zamierzając wyjaśnić, w jakim stopniu są one 

zgodne z prawdą i sprawiedliwością, obecny Sobór Watykański bada świętą tradycję i naukę Kościoła, z 

których wydobywa rzeczy nowe, zawsze zgodne z dawnymi.  

Najpierw więc oświadcza święty Sobór, że sam Bóg ukazał ludzkości drogę, na której Jemu służąc ludzie 

mogą osiągnąć w Chrystusie zbawienie i szczęśliwość. Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia 

przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Pan Jezus powierzył zadanie rozszerzania jej 

na wszystkich ludzi, mówiąc Apostołom: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28,19-20). 

Wszyscy ludzie zaś obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego 

Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachowywać.  

Zarazem też Sobór święty oświadcza, iż obowiązki te dotykają i wiążą sumienie człowieka i że prawda 

nie inaczej się narzuca jak tylko siłą całej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie. 

Następnie, ponieważ wolność religijna, której ludzie domagają się dla wypełnienia obowiązku czci Bożej, 

dotyczy wolności od przymusu w społeczeństwie cywilnym – pozostawia ona nienaruszoną tradycyjną 

naukę katolicką o moralnym obowiązku ludzi i społeczeństw wobec prawdziwej religii i jedynego Kościoła 

Chrystusowego. Poza tym, rozważając ów problem wolności religijnej, Sobór święty zamierza rozwinąć 

naukę ostatnich papieży o nienaruszalnych prawach osoby ludzkiej, jak również o prawnym ustroju 

społeczeństwa.  

 

I. OGÓLNA ZASADA WOLNOŚCI RELIGIJNEJ  

 

DWR 2. Obecny Sobór Watykański oświadcza, iż osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Tego 

zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to 

poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach 

religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w 

działaniu według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle 

w godziwym zakresie. Poza tym oświadcza, że prawo do wolności religijnej jest rzeczywiście zakorzenione 

w samej godności osoby ludzkiej, którą to godność poznajemy przez objawione słowo Boże i samym 

rozumem. To prawo osoby ludzkiej do wolności religijnej powinno być w taki sposób uznane w prawnym 

ustroju społeczeństwa, aby stanowiło prawo cywilne.  

Z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, czyli istotami wyposażonymi w rozum i 

wolną wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani 

moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy 

poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy. Tego zaś zobowiązania nie zdołają 

ludzie wypełnić w sposób zgodny z własną swą naturą, jeśli nie mogą korzystać zarówno z wolności 

psychologicznej, jak i wolności od zewnętrznego przymusu. A więc prawo do wolności religijnej ma 

fundament nie w subiektywnym nastawieniu osoby, ale w samej jej naturze. Dlatego prawo do owej 

wolności przysługuje trwale również tym, którzy nie wypełniają obowiązku szukania prawdy i trwania przy 

niej; korzystanie zaś z tego prawa nie może napotykać przeszkód, jeśli tylko zachowywany jest 

sprawiedliwy ład publiczny.  

DWR 3. Wszystko to jeszcze jaśniej ukazuje się temu, kto bierze pod uwagę, iż najwyższą normą 

ludzkiego życia jest samo prawo Boże, wieczne, obiektywne i uniwersalne, którym Bóg, wedle planu 

mądrości i miłości swojej, porządkuje, kieruje i rządzi całym światem i losami wspólnoty ludzkiej. Tego to 

prawa uczestnikiem czyni człowieka Bóg, aby za miłosiernym zrządzeniem Bożej Opatrzności mógł on 

coraz lepiej poznawać niezmienną prawdę. Przeto każdy ma obowiązek, a stąd też i prawo szukania prawdy 



w dziedzinie religijnej, aby przez użycie właściwych środków urobił sobie roztropnie słuszny i prawdziwy 

sąd sumienia.  

Prawdy zaś trzeba szukać w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej naturą społeczną, to znaczy 

przez swobodne badanie przy pomocy magisterium, czyli nauczania, przez wymianę myśli i dialog, przez co 

jedni drugim wykładają prawdę, jaką znaleźli albo sądzą, że znaleźli, aby nawzajem pomóc sobie w 

szukaniu prawdy; skoro zaś prawda została poznana, należy mocno przy niej trwać osobistym 

przeświadczeniem.  

Nakazy Bożego prawa człowiek dostrzega i rozpoznaje za pośrednictwem swego sumienia, do którego 

jest obowiązany wiernie się stosować w całym swym postępowaniu, aby dotrzeć do swego celu – Boga. Nie 

wolno więc go zmuszać, aby postępował wbrew swemu sumieniu. Ale nie wolno mu też przeszkadzać w 

postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej. Praktykowanie bowiem 

religii polega z samej jej istoty przede wszystkim na wewnętrznych aktach dobrowolnych i swobodnych, 

przez które człowiek bezpośrednio się ustosunkowuje do Boga; aktów tego rodzaju żadna władza czysto 

ludzka nie może ani nakazywać, ani zabraniać. Sama zaś społeczna natura człowieka wymaga, aby człowiek 

wewnętrzne akty religijne ujawniał na zewnątrz, aby łączył się z innymi ludźmi w dziedzinie religii, 

wyznawał swą religię na sposób społeczny.  

Zadaje się więc gwałt osobie ludzkiej i samemu porządkowi ustanowionemu dla ludzi przez Boga, jeśli 

odmawia się człowiekowi swobodnego, przy zachowaniu sprawiedliwego ładu społecznego, wyznawania 

religii w społeczeństwie.  

Przy tym akty religijne, którymi ludzie prywatnie i publicznie zwracają się z osobistego przekonania do 

Boga, przekraczają swą naturą ziemski i doczesny porządek rzeczy. A zatem władza cywilna, której 

właściwym celem jest troszczenie się o wspólne dobro doczesne, powinna uznawać życie religijne 

obywateli i sprzyjać mu, ale jeśli pozwala sobie kierować aktami religijnymi albo przeszkadzać im, to 

należy stwierdzić, iż przekracza wyznaczone dla niej granice.  

DWR 4. Wolność, czyli zabezpieczenie od przymusu w sprawach religijnych, przysługująca 

poszczególnym osobom, powinna być im przyznana również wtedy, gdy działają wspólnie. Zarówno 

bowiem społeczna natura człowieka, jak i społeczna natura samej religii wymagają istnienia wspólnot 

religijnych.  

Wspólnotom tym więc, dopóki słuszne wymagania porządku publicznego nie są naruszone, należy się 

prawnie wolność, aby rządzić się mogły według własnych norm, czcić najwyższe Bóstwo kultem 

publicznym, pomagać swym członkom w praktykowaniu życia religijnego i wspierać ich nauczaniem oraz 

rozwijać takie instytucje, w których członkowie mogliby ze sobą współpracować przy układaniu własnego 

życia według wyznawanych zasad religijnych.  

Podobnie przysługuje wspólnotom religijnym prawo do tego, by władza cywilna nie przeszkadzała im 

środkami prawnymi czy działalnością administracyjną w wybieraniu, kształceniu, mianowaniu i 

przenoszeniu swych własnych kapłanów, w komunikowaniu się z władzami i wspólnotami religijnymi 

znajdującymi się w innych krajach, we wznoszeniu budowli religijnych, a także w nabywaniu i użytkowaniu 

odpowiednich dóbr.  

Wspólnoty religijne mają też prawo do tego, aby nie przeszkadzano im w publicznym nauczaniu i 

wyznawaniu swej wiary słowem i pismem. W rozpowszechnianiu zaś wiary religijnej i wprowadzaniu 

praktyk trzeba zawsze wystrzegać się wszelkiej działalności, która miałaby posmak przymusu albo 

nieuczciwego czy niedostatecznie usprawiedliwionego nakłaniania, zwłaszcza w stosunku do ludzi prostych 

czy ubogich. Taki sposób postępowania należy uznać za nadużycie własnego prawa i naruszenie prawa 

innych.  

Poza tym wymaga wolność religijna, aby wspólnotom religijnym nie przeszkadzano w swobodnym 

okazywaniu szczególnej wartości ich nauki dla organizowania społeczeństwa i ożywiania całej aktywności 

ludzkiej. A wreszcie w społecznej naturze człowieka i w samej istocie religii ma fundament prawo, 

przysługujące ludziom do tego, by kierując się własnym zmysłem religijnym, mogli swobodnie odbywać 

zebrania i zakładać stowarzyszenia w celach wychowawczych, kulturalnych, charytatywnych i społecznych.  

DWR 5. Każdej rodzinie, jako społeczności cieszącej się własnym i pierwotnym prawem, przysługuje 

uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem 

rodziców. Rodzicom zaś przysługuje prawo do tego, aby według własnych swych poglądów religijnych 

rozstrzygali, jaki rodzaj nauczania religijnego ma być udzielany ich dzieciom. Dlatego władza cywilna 

powinna uznać prawo rodziców do wybierania naprawdę swobodnie szkół lub innych środków wychowania 

i nie powinna nakładać na nich za tę wolność wyboru niesprawiedliwych ciężarów, czy to bezpośrednio czy 

pośrednio. Naruszane są również prawa rodziców, jeśli zmusza się dzieci do uczęszczania w szkole na 



wykłady, które nie są zgodne z przekonaniem religijnym rodziców, albo jeśli się narzuca jedyny system 

wychowania, z którego całkowicie usunięta zostaje formacja religijna.  

DWR 6. Ponieważ wspólne dobro społeczeństwa, będące ogółem takich warunków życia społecznego, w 

których ludzie mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość, polega głównie na przestrzeganiu praw i 

obowiązków osoby ludzkiej, troska o respektowanie prawa do wolności religijnej należy do obywateli, do 

grup społecznych, do władz cywilnych, do Kościoła i innych wspólnot religijnych, do każdego z tych 

czynników we właściwy mu sposób, w zależności od ich obowiązków wobec dobra wspólnego.  

Strzeżenie i wspieranie nienaruszalnych praw człowieka jest istotnym obowiązkiem każdej władzy 

państwowej. Powinna więc władza państwowa przez sprawiedliwe prawa i inne odpowiednie środki otoczyć 

skutecznie opieką wolność religijną wszystkich obywateli i stwarzać dobre warunki do rozwoju życia 

religijnego, aby obywatela naprawdę mogli korzystać z praw religijnych i wypełniać wyznaczone przez 

religię obowiązki i aby samo społeczeństwo korzystało z dóbr sprawiedliwości i pokoju, które wynikają z 

wierności ludzi wobec Boga i Jego świętej woli.  

Jeśli zważywszy na szczególne sytuacje narodów, zostaje przyznana jednej wspólnocie religijnej 

wyjątkowa pozycja cywilna w prawnym ustroju społeczeństwa, konieczne jest, aby jednocześnie było 

uznawane i respektowane prawo wszystkich obywateli i wspólnot religijnych do wolności w dziedzinie 

religijnej.  

Wreszcie władza cywilna winna troszczyć się o to, by nigdy, czy w sposób otwarty, czy ukryty, nie była 

naruszana z powodów związanych z religią równość obywateli w dziedzinie prawa, należąca przecież do 

wspólnego dobra społeczności, i żeby wśród obywateli nie miała miejsca dyskryminacja.  

Wynika z tego, iż niegodziwie postępuje władza publiczna, jeśli za pomocą siły albo strachu, albo innych 

środków chce narzucić obywatelom wyznawanie albo odrzucenie jakiejkolwiek religii albo przeszkodzić 

komukolwiek we wstąpieniu do wspólnoty religijnej albo w opuszczeniu jej. Tym bardziej wykracza się 

przeciwko woli Bożej oraz świętym prawom osoby i rodziny narodów, kiedy w jakikolwiek sposób używa 

się siły w celu zniszczenia albo ograniczenia religii czy to w całej ludzkości, czy w którymś kraju albo w 

określonej grupie ludzi.  

DWR 7. Prawo do wolności w dziedzinie religii realizuje się w społeczności ludzkiej, dlatego też 

korzystanie z niego nie podlega pewnym określającym je regułom.  

Przy korzystaniu z wszelkich rodzajów wolności należy przestrzegać moralnej zasady odpowiedzialności 

osobistej i społecznej ; stąd w realizowaniu swych praw poszczególni ludzie i grupy społeczne mają 

moralny obowiązek zwracania uwagi i na prawa innych, i na swoje wobec innych obowiązki, i na wspólne 

dobro wszystkich. Wobec wszystkich należy postępować sprawiedliwie i humanitarnie.  

Poza tym, ponieważ społeczeństwu cywilnemu przysługuje prawo do bronienia się przeciwko 

nadużyciom, jakie mogłyby się pojawiać pod pretekstem korzystania z wolności religijnej, troska o taką 

obronę jest szczególnym obowiązkiem władzy cywilnej; musi się to jednak dokonywać nie w sposób 

arbitralny, ani nie przez niesprawiedliwe sprzyjanie jednej tylko ze stron, ale wedle norm prawnych, 

dostosowanych do obiektywnego porządku moralnego; przestrzeganie tych norm jest niezbędne dla 

skutecznego zabezpieczania praw wszystkich obywateli i ich harmonijnego współżycia, dla właściwej troski 

o godziwy pokój publiczny, polegający na uporządkowanym współżyciu w atmosferze prawdziwej 

sprawiedliwości, oraz dla należytego strzeżenia moralności publicznej. Wszystko to stanowi podstawowy 

element dobra wspólnego i wchodzi w skład pojęcia porządku publicznego. Poza tym trzeba strzec obyczaju 

zachowywania integralnej wolności w społeczeństwie, według którego to obyczaju należy przyznać 

człowiekowi jak najwięcej wolności, a ograniczać ją tylko wtedy i tylko w takim stopniu, jak jest to 

konieczne.  

DWR 8. W naszych czasach ludzie doznają różnego rodzaju ucisku i grozi im pozbawienie możliwości 

postępowania według własnej woli. Z drugiej zaś strony wielu zdaje się skłaniać do tego, by pod pozorem 

wolności odrzucić wszelką zależność i zlekceważyć konieczne zasady posłuszeństwa.  

Przeto obecny Sobór Watykański wzywa wszystkich, zwłaszcza zaś tych, do których należy troska o 

wychowanie innych, aby starali się urabiać takich ludzi, co respektując ład moralny, byliby posłuszni 

prawowitej władzy i zarazem miłowali autentyczną wolność, a zatem ludzi, którzy by własnym sądem 

rozstrzygali problemy w świetle prawdy, działali z poczuciem odpowiedzialności i usiłowali podążać za 

wszystkim, co prawdziwe i sprawiedliwe, chętnie zespalając swój wysiłek z pracą innych.  

Wolność więc religijna winna również służyć i prowadzić do tego, aby ludzie przy spełnianiu swoich 

obowiązków w życiu społecznym postępowali z większą odpowiedzialnością.  

 

II. WOLNOŚĆ RELIGIJNA W ŚWIETLE OBJAWIENIA  



 

DWR 9. To, co obecny Sobór Watykański oznajmia o prawie człowieka do wolności religijnej, ma 

fundament w godności osoby, której to godności wymagania uświadomiły się pełniej rozumowi ludzkiemu 

dzięki doświadczeniu wieków. Co więcej, owa nauka o wolności ma korzenie w boskim Objawieniu, wobec 

czego chrześcijanie z tym większą czcią powinni jej przestrzegać. Wprawdzie Objawienie nie formułuje 

wyraźnie prawa do wolności od zewnętrznego przymusu w sprawach religijnych, ale za to ujawnia w 

pełnych wymiarach godność osoby ludzkiej, ukazuje szacunek Chrystusa dla wolności człowieka przy 

wypełnianiu przezeń obowiązku uwierzenia Słowu Bożemu, a przy tym poucza nas, w jakim duchu powinni 

podejmować i wykonywać wszystkie swoje czyny uczniowie takiego Mistrza. Wszystko to dobrze 

uwydatnia ogólne zasady, na których opiera się nauka tej Deklaracji o wolności religijnej. A przede 

wszystkim wolność religijna w społeczeństwie pozostaje w pełnej zgodzie z wolnością aktu wiary 

chrześcijańskiej.  

DWR 10. Jednym z zasadniczych punktów nauki katolickiej, zawartym w słowie Bożym i nieustannie 

głoszonym przez Ojców, jest zdanie, że człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą; nikogo 

więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia wiary przymuszać. Z własnej swej bowiem natury akt wiary 

ma charakter dobrowolny, gdyż człowiek, odkupiony przez Chrystusa Zbawiciela i powołany przez Jezusa 

Chrystusa do przybranego synostwa, może sobie oddać objawiającemu się Bogu tylko wtedy, jeśli 

pociągany przez Ojca okazuje Bogu rozumne i wolne posłuszeństwo wiary. Z całą więc istotą wiary jest jak 

najpełniej zgodne, aby w sprawach religijnych wykluczony był jakikolwiek rodzaj przymusu ze strony ludzi. 

Dlatego też zasada wolności religijnej w znaczny sposób przyczynia się do takiego pomyślnego układu 

stosunków, w którym ludzie mogą być bez przeszkód zachęcani do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, 

dobrowolnie ją przyjmować i całym swoim życiem czynnie ją wyznawać.  

DWR 11. Bóg wzywa ludzi, aby Mu służyli w duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, 

ale nie zmusza. Zważa On bowiem na godność osoby ludzkiej, przez siebie stworzonej, która powinna 

kierować się własnym rozeznaniem i korzystać z wolności. W najwyższym stopniu przejawiło się to w 

Jezusie Chrystusie, w którym Bóg w doskonały sposób ukazał siebie samego i swoje zamierzenia. Chrystus 

bowiem, który jest Mistrzem i Panem naszym, łagodny i pokornego serca, cierpliwie przyciągał do siebie i 

zapraszał uczniów. Nauczanie swoje wspierał i umacniał cudami, by wzbudzić i utwierdzić wiarę słuchaczy, 

a nie po to, aby stosować wobec nich przymus. Prawdą jest, że ganił niedowiarstwo słuchaczy, ale 

wymierzenie kary zostawił Bogu na dzień sądu. Wysyłając Apostołów na drogi świata, rzekł im: „Kto 

uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16). Sam zaś wiedząc, 

że razem z pszenicą zasiano kąkol, pozwolił obojgu róść aż do żniwa, które dokona się u kresu czasów. Nie 

chcąc być Mesjaszem politycznym, panującym za pomocą siły, wolał nazywać siebie Synem Człowieczym, 

który przyszedł, „aby służyć i dać duszę swoją jako okup za wielu” (Mk 10,45). Okazał się doskonałym 

Sługą Bożym, który „trzciny zgniecionej nie złamie i dymiącego lnu nie dogasi” (Mt 12,20). Uznawał 

władzę cywilną i jej uprawnienia, nakazując dawać daninę cesarzowi, wyraźnie jednak upomniał, że należy 

przestrzegać wyższych praw Bożych: „Oddajcież tedy, co jest cesarskie – cesarzowi, a co jest Bożego – 

Bogu” (Mt 22,21). Dokonując wreszcie na krzyżu dzieła odkupienia, aby zdobyć dla ludzi zbawienie i 

prawdziwą wolność, dopełnił swego objawienia. Dał bowiem świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie 

chciał jej narzucać siłą. Królestwa Jego bowiem broni się nie za pomocą ciosów; umacnia się ono przez 

dawanie świadectwa prawdzie i słuchanie prawdy, a wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na 

krzyżu ludzi do siebie pociągnął.  

Apostołowie, pouczeni słowem i przykładem Chrystusa, poszli tą samą drogą. Od samych początków 

Kościoła uczniowie Chrystusa pracowali nad tym, aby skierować ludzi do wyznawania Chrystusa Pana, nie 

przez stosowanie przymusu ani sposobami niegodnymi Ewangelii, ale przede wszystkim przez moc słowa 

Bożego. Mężnie oznajmiali wszystkim zamiar Boga Zbawcy, „który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni 

i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4), jednocześnie jednak z szacunkiem odnosili się do słabych, choćby 

żyli w błędzie, okazując tym, że „każdy z nas z samego siebie zda sprawę Bogu” (Rz 14,12) i dlatego jest 

obowiązany być posłusznym własnemu sumieniu. Jak Chrystus, tak i Apostołowie zawsze poświęcali się 

gorliwie dawaniu świadectwa prawdzie Bożej, nieustraszenie głosząc wobec ludu i książąt „słowo Boże z 

ufnością” (Dz 4,31). Silną bowiem wiarą wierzyli, że sama Ewangelia jest naprawdę mocą Bożą ku 

zbawieniu każdego wierzącego. Przeto pogardziwszy wszelkim „orężem cielesnym” naśladując łagodność i 

skromność Chrystusa, głosili słowo Boże, w pełni ufając w boską moc tego słowa, zdolną do niszczenia 

potęg przeciwnych Bogu i pociągnięcia ludzi do wiary i posłuszeństwa wobec Chrystusa. Jak Mistrz, tak i 

Apostołowie uznawali prawowitą władzę państwową: „Nie masz bowiem władzy, jeno od Boga” – uczy 

Apostoł i wobec tego nakazuje: „Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym;... kto sprzeciwia się 



władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu” (Rz 13,1-2). Zarazem jednak nie bali się przeciwstawiać 

władzy publicznej, jeśli sprzeciwiała się świętej woli Boga: „Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi” (Dz 

5,29). Poszli tą drogą niezliczeni męczennicy i wierni przez wszystkie wieki i na całym świecie.  

DWR 12. Kościół więc, wierny prawdzie ewangelicznej, idzie śladami Chrystusa i Apostołów, kiedy 

uznaje i popiera zasadę wolności religijnej jako harmonizującą z godnością ludzką i objawieniem Bożym. 

W ciągu wieków przechował i przekazał potomności naukę otrzymaną od Mistrza i Apostołów. Chociaż w 

życiu Ludu Bożego, pielgrzymującego przez zmienne koleje ludzkich dziejów, nieraz pojawiał się sposób 

postępowania nie dość zgodny z duchem ewangelicznym, a nawet mu przeciwny, zawsze jednak trwała w 

Kościele nauka, że nikogo nie wolno przymuszać do wiary.  

Zaczyn ewangeliczny długo tak działał w umysłach ludzkich i w wielkim stopniu przyczynił się do tego, 

że z upływem czasu ludzie zaczęli szerzej rozumieć godność swej osoby i że dojrzało przekonanie, iż w 

sprawach religijnych powinna ona zachować w społeczeństwie wolność od wszelkiego przymusu ludzkiego.  

DWR 13. Wśród czynników, które sprzyjają dobru Kościoła, a nawet dobru samej społeczności 

ziemskiej, i które wszędzie i zawsze należy zachowywać oraz bronić od wszelkiego naruszenia, 

najważniejsze jest z pewnością to, aby Kościół miał taką wolność działania, jakiej wymaga troska o 

zbawienie ludzi. Jest to bowiem święta wolność, którą jednorodzony Syn Boży obdarzył Kościół nabyty 

przez Niego własną krwią. Wolność ta tak dalece przysługuje Kościołowi, że ci, którzy ją zwalczają, 

sprzeciwiają się woli Bożej. Wolność Kościoła jest podstawową zasadą w stosunkach pomiędzy Kościołem 

i władzami publicznymi oraz całym porządkiem cywilnym.  

W społeczeństwie ludzkim i wobec wszelkiej władzy publicznej Kościół domaga się dla siebie wolności, 

jako autorytet duchowy, ustanowiony przez Chrystusa Pana, obowiązany z Bożego nakazu iść na cały świat 

i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Podobnie domaga się dla siebie Kościół wolności także jako 

społeczność ludzi, którym przysługuje prawo do życia w społeczeństwie świeckim według nakazów wiary 

chrześcijańskiej.  

Gdzie istnieje zasada wolności religijnej, nie tylko słowami głoszona i nie tylko sankcjonowana 

prawami, ale również szczerze realizowana w praktyce, tam dopiero ma Kościół stałe, zarówno prawne, jak 

i faktyczne warunki niezależności niezbędnej dla pełnienia boskiego posłannictwa, której autorytety 

kościelne coraz usilniej domagały się w społeczeństwie. Jednocześnie zaś chrześcijanom, tak samo jak 

wszystkim innym ludziom, przysługuje prawo cywilne do tego, by nie doznawali przeszkód w prowadzeniu 

swojego życia według sumienia. Istnieje więc zgodność między wolnością Kościoła i ową wolnością 

religijną, która wszystkim ludziom i wspólnotom musi być przyznana jako prawo oraz usankcjonowana w 

ustroju prawnym.  

DWR 14. Aby sprostać boskiemu nakazowi: „Nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19), Kościół 

katolicki ze wszystkich sił musi starać się o to, „aby nauka Boża się szerzyła i była wysławiana” (2 Tes 3,1).  

Żarliwie więc prosi Kościół swoich synów o to, aby przede wszystkim zanosili „prośby, modlitwy, 

błagania i dziękczynienia za wszystkich ludzi... Jest to bowiem dobre i miłe Zbawicielowi naszemu Bogu, 

który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,1-4).  

Chrześcijanie zaś w kształtowaniu swego sumienia powinni pilnie baczyć na świętą i pewną naukę 

Kościoła. Z woli bowiem Chrystusa Kościół katolicki jest nauczycielem prawdy i ciąży na nim obowiązek, 

aby głosił i autentycznie nauczał Prawdy, którą jest Chrystus, a zarazem powagą swoją wyjaśniał i 

potwierdzał zasady porządku moralnego, wynikające z samej natury ludzkiej. Ponadto chrześcijanie, mądrze 

postępując wobec tych, którzy są na zewnątrz, „w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w mówieniu 

prawdy” (2 Kor 6,6-7) powinni starać się szerzyć światło żywota z całą odwagą i z całym męstwem 

apostolskim, aż do wylania krwi.  

Uczeń bowiem ma wobec Chrystusa Nauczyciela ścisły obowiązek coraz pełniejszego z każdym dniem 

poznawania prawdy od Niego otrzymanej, wiernego jej głoszenia i usilnego bronienia, z wykluczeniem 

środków sprzecznych z duchem ewangelicznym. Zarazem jednak miłość Chrystusa przynagla go, aby wobec 

ludzi, którzy trwają w błędzie albo niewiedzy co do spraw wiary, postępował z miłością, roztropnością i 

cierpliwością. Trzeba więc brać pod uwagę tak obowiązki wobec Chrystusa, Słowa ożywiającego, które 

winno być głoszone, jak prawa osoby ludzkiej, a także miarę łaski udzielonej przez Boga za pośrednictwem 

Chrystusa, człowiekowi, który zostaje wezwany do dobrowolnego przyjęcia i wyznawania wiary.  

DWR 15. Jest rzeczą znaną, że w naszych czasach ludzie pragną mieć możność swobodnego 

wyznawania religii prywatnie i publicznie; co więcej – że w wielu konstytucjach wolność religijna 

proklamowana jest już jako prawo cywilne i uroczyście uznawana w dokumentach międzynarodowych.  



Nie brak jednak państw, które chociaż uznają w swojej konstytucji wolność kultu religijnego, to jednak 

ich władze publiczne usiłują odciągać obywateli od wyznawania religii, a życie wspólnot religijnych bardzo 

utrudniać i wystawiać na niebezpieczeństwo.  

Witając z radością pomyślne znaki, jakie przynosi nasza epoka, a ze smutkiem zwracając uwagę na owe 

fakty godne ubolewania, Sobór święty wzywa katolików, a jednocześnie prosi wszystkich ludzi, aby z 

największą uwagą zastanowili się nad tym, jak bardzo potrzebna jest wolność religijna, zwłaszcza w 

obecnej sytuacji rodziny ludzkiej.  

Oczywistą bowiem jest rzeczą, że wszystkie narody w coraz większym stopniu stają się jednością; 

powstają coraz ściślejsze związki między ludźmi różnych kultur i religii; zwiększa się wreszcie w każdym 

człowieku świadomość jego własnej odpowiedzialności. Aby zaś kształtowały się i umacniały w ludzkości 

pokojowe stosunki i zgoda, niezbędne jest, by we wszystkich krajach wolność religijna obwarowana była 

skuteczną ochroną prawną i by respektowane były najwyższe obowiązki i prawa ludzi do swobodnego 

prowadzenia w społeczeństwie życia religijnego.  

Oby sprawił Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, by rodzina ludzka, pilnie przestrzegając zasady wolności 

religijnej w społeczeństwie, przez łaskę Chrystusa i moc Ducha Świętego doprowadzona została do owej 

wzniosłej i wieczystej „wolności chwały synów Bożych” (Rz 8,21). 
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