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Kongregacja Edukacji Katolickiej ponawia wyrazy swojej bliskości i wyraża żywe 

uznanie dla społeczności edukacyjnych katolickich instytucji szkolnych oraz 

uniwersyteckich, które w tym okresie zagrożenia epidemicznego – pomimo restrykcji 

dystansu społecznego i osobistego – z ogromnym trudem gwarantują właściwą 

działalność szkolną i akademicką zapewniającą kontynuację i zakończenie obecnego 

roku.     

14 maja miało odbyć się - tak bardzo upragnione przez papieża Franciszka - światowe 

wydarzenie Global Compact on Education, którego celem ma być uświadomienie sobie, 

że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za edukację aby pielęgnować ducha spotkania 

między pokoleniami, religiami i kulturami, a także między człowiekiem a środowiskiem. 
Powszechna tragedia pandemii, która jednoczy – jak nigdy dotąd – wszystkie narody 

ziemi, czyni ten apel jeszcze bardziej wymownym. Dlatego nie ma bardziej 

alternatywnego rozwiązania: jak wezwanie wszystkich do „łączenia wysiłków w ramach 

szerokiego przymierza edukacyjnego, w celu kształtowania osób dojrzałych, zdolnych do 

przezwyciężenia rozdrobnienia i przeciwieństw oraz do odbudowania sieci relacji na 

rzecz ludzkości bardziej braterskiej” (Papież Franciszek, Orędzie o Pakcie edukacyjnym, 

12 września 2019). 

Propozycja Najwyższego Komitetu ds. Braterstwa Ludzkiego, aby poświęcić dzień 14 

maja modlitwie, postowi i dziełom charytatywnym w intencji pomocy ludzkości w 

przezwyciężeniu pandemii koronawirusa – do której dołączył papież Franciszek – w pełni 

została przyjęta przez instytucje edukacyjne, które jednocząc się z sobą dają okazję do 

powierzenia się Bogu, Ojcu nas wszystkich oraz źródłu życia i nadziei. Od spojrzenia 

zwróconego na jedynego Pana rodzi się odwaga, by także poprzez edukację rozwijać ten 

ruch jedności i solidarności między ludźmi, religiami i kulturami, który może zbudować 

odnowioną ludzkość. 

Z silnym pragnieniem oddania się na służbę naszym wspólnotom idziemy razem 

ścieżkami dialogu i zrozumienia. Pozostając razem, we wzajemny szacunku i akceptacji, 

nowa ludzkość zatroszczy się nie tylko o swoje dzieci, ale także o otaczającą ją przyrodę, 

z której cudu się karmi. 

Przypominamy zatem, że 15 października 2020 r. będziemy łączyć się z całym światem 

za pomocą urządzeń „na odległość”, aby dokonać poprzez telekonferencję pogłębienia 

zagadnień związanych z Global Compact on Education.   

Watykan, 14 maja 2020 r.  
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