Kongregacja Edukacji Katolickiej
Komunikat
Czas, w którym się teraz znajdujemy, z powodu zagrożenia pandemią
spowodowaną Covid-19, jest czasem, do którego nikt z nas nie mógł być
przygotwanym. Zostaliśmy przytłoczeni traumatycznym wydarzeniem, które
niespodziewanie nastąpiło i nagle wywołało nadzwyczajną sytuację. Są tacy, którzy
walczą ze śmiercią, ze strachem, którzy stracili pracę, co więcej, stracili najbliższych
lub przyjaciół.
Na miejsce pełnego bezpieczeństwa wkradła się nieoczekiwana i
nieprzewidywalna rzeczywistość. Ta pandemia uwypukliła kruchość i wątłość
społeczeństwa: biednych, bezdomnych, starszych, więźniów, pokazała nierówności
społeczne, egoizm indywidualny i narodowy.
I w ramach tego black-out, które spowodowało głęboką przerwę w naszym
zwykłym życiu i społeczeństwie trzeciego tysiąclecia, mamy obowiązek wrócić, aby
głębiej poczuć sens istnienia, znaleźć sposoby na rozpoczęcie życia od nowa,
począwszy od nowych baz, choć wiemy, że już nigdy nie będzie takie samo.
Jasne wskazanie wychodzi z przekazu Papieża Franciszka, który w piątek 27
marca 2020 r. na placu św. Piotra żywo modlił się: musimy wrócić pamięcią do historii
przeżywanej przez Boga z mężczyznami i kobietami, zachowanej przez tradycje
naszych narodów, jak wskazał nam Papież stojący przed Krucyfiksem na opuszczonym
placu w strugach deszczu, aby zrozumieć, że ta śmierć nas uratowała i uczyniła nas
wszystkich braćmi.
Z tego niezwykłego obrazu, który przejdzie do historii, wypływa duchowa
energia odpowiadająca na kryzys, który ma różnorakie oblicza naszego życia; tak,
ponieważ są to kryzysy osobiste, kryzys relacji, dla niektórych nawet kryzysy wiary,
ponieważ wyczuwa się pozorne oddalenie od Boga, kryzys wspólnoty, narodu i jego
instytucji, kryzys historii i świata.
W obliczu tego kryzysu i w duchu Wielkiego Postu przeżywanego w tym roku
w wyjątkowy sposób, dla wierzącego jest światło Zmartwychwstania Wielkiej Nocy.
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa otwiera perspektywę życia, która nie
będzie miała końca i która pozwala nam patrzeć w przyszłość z ufnością i ugruntowaną
nadzieją.
Kongregacja Edukacji Katolickiej pragnie wyrazić swoją bliskość i umocnienie
dla wszystkich szkół katolickich, wydziałów kościelnych i uniwersytetów katolickich;
nade wszystko pragnie podziękować dyrektorom, rektorom, dziekanom,
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wykładowcom, nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym, którzy w tych
miesiącach podejmowali poważne wysiłki w celu zapewnienia realizacji należytych
działań szkolnych i akademickich za pomocą metod zdalnych w celu zapewnienia
ciągłości i „regularności” zakończenia bieżącego roku, jak wskazano w Nocie
Kongregacji, dotyczącej egzaminów i odpowiednich sprawdzianów kościelnych
instytucji akademickich (12 marca 2020 r.)
Także UNESCO, biorąc pod uwagę niezbędne działanie w tych dniach w celu
zmierzenia się z poważnymi sytuacjami kryzysowymi, odniosło się do jednego z celów
Agenda Education 2030, w której prosi się o „stworzenie bardziej elastycznych i
aktywnych systemów edukacji w obliczu konfliktów, niepokoi społecznych i zagrożeń
naturalnych, a także zwraca się uwagę, by zapewnić ciągłą edukację w sytuacjach
niecierpiących zwłoki podczas konfliktów oraz w następujących po nich okresach”.
Niestety, nieoczekiwaność wydarzenia nie dała czasu na odpowiednie przygotowanie
we wszystkich instytucjach tak, by zapewnić ciągłość zajęć lub wprowadzić niezbędne
przystosowania do zdalnego prowadzenia lekcji.
Ponadto sytuacja wywołana przez pandemię spowodowała poważny kryzys nie
tylko dla szkół i instytucji akademickich, ale bezpośrednio uderzyła w rodziny, które
wykonując swoje obowiązki, muszą dostosować się do konieczności przystosowania
warunków dla swoich dzieci uczących się w domach; nie będąc zawsze wyposażonym
w wymagane narzędzia informatyczne oraz nie będąc przygotowane do stawienia czoła
ciągłej obecności dzieci w domu.
W obliczu tej serii problemów, z których pierwszy dotyczy zdrowia i wszystkich
środków ostrożności koniecznych do jego zachowania, należy także odpowiedzieć na
pilne wymagania, aby zakończyć regularnie bieżący rok. Jednocześnie jednak należy
wziąć pod uwagę fakt, że obecna sytuacja może się przedłużyć, a co za tym idzie będzie
konieczne zorganizowanie przyszłości i rozeznanie sposobności jakie niesie nam
kryzys.
Zachęcamy wreszcie do śledzenia uaktualnianych wskazań Ministerstw
kompetentych wobec szkół, uniwersytetów, instytucji edukacyjnych w
poszczególnych państwach. Wzywamy wszystkich do udzielania wsparcia i
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w stawieniu temu czoła
z cierpliwością, z rozsądkiem i z aktywną współpracą w tym szczególnym momencie
i w czasie, który będzie potrzebny.
Do wspólnoty w Efezie św. Paweł pisał: „Baczcie więc pilnie, jak postępujecie
[...] i wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe [...]. Napełniajcie się Duchem...
Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef
5,15-20). Ten kryzys może stać się okazją, aby katolickie instytcje edukacyjne na
całym świecie potwierdziły świadectwo właściwej sobie tożsamości i misji jako
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wspólnota wiary i miłości. Wraz ze św. Pawłem zachęcamy was do odnowienia wiary
w Zmartwychwstałego i do przeżywania tego czasu w czujności, wykorzystując w
najlepszy możliwy sposób dary otrzymane od Boga.
Do wszystkich kierujemy wielkanocne życzenia, abyśmy odnowili naszą wiarę
w rzeczywistym misterium zmartwychwstania Syna Bożego, który wszyskiemu nadaje
sens i wszystko oświeca. Niech to pobudza nas do odważnego i zdecydowanego
otwarcia naszych serc i umysłów na Boga i bliźnich oraz do wykorzystania naszych
talentów w tej „teraźniejszoszości”. Od wierzącego bowiem nie wymaga się życia
duchowego bezcielesnego i abstrakcyjnego, ale mocno przylegającego do
rzeczywistości, w którą należy wprowadzić światło, braterstwo, radość i pokój.
Dobrych Świąt Wielkiej Nocy!
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Giuseppe kard. VERSALDI
Prefekt

Angelo Vincenzo ZANI
Abp. tyt. Volturno
Sekretarz

3

