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Iubiți frați și surori, 

Vă urez tuturor bun venit vouă, reprezentanților Asociației Italiene a Profesorilor Catolici, cu ocazia 
congresului vostru național, și îi mulțumesc domnului președinte pentru cuvintele sale. 
Aș dori să vă propun trei puncte de reflecție și de angajament: cultura întâlnirii, legătura dintre școală și familie 
și educația ecologică.Este și o încurajare la asociere. 

Întâi, vă mulțumesc pentru contribuția adusă în sânul Bisericii, care se străduiește să promoveze cultura 
întâlnirii. Și vă încurajez să o faceți, dacă se poate, într-o manieră minuțioasă și incisivă. De fapt, în cadrul 
acestei provocări culturale sunt importante bazele care se pun în primii ani de școală ai copiilor. Profesorii 
creștini, fie că aceștia lucrează în instituții educative catolice sau de stat, sunt chemați să stimuleze în cei pe 
care îi formează deschiderea spre celălalt, chip, persoană, frate sau soră, aproapele care trebuie cunoscut și 
respectat, cu propria poveste, cu punctele sale tari sau slabe, cu bogățiile sau limitele sale. Provocarea este 
aceea de a contribui la formarea copiilor deschiși și interesați pentru realitățile care îi înconjoară, capabili de a 
îngriji și de gingășie – mă gândesc la cei înclinați să-i intimideze sau să-i agreseze pe alții -, care să se elibereze 
de tentația conform căreia, pentru a fi valoriși, trebuie să fie competitivi, agresivi, duri cu ceilalți, mai cu seamă 
cu cei care sunt diferiți, străini sau cu oricine ar fi perceput ca obstacol în fața propriei afirmări.Aceasta este 
atmosfera în care, din păcate, trăiesc elevii noștri, iar remediul este încercarea de a-i ajuta să respire un aer 
nou, mai sănătos, mai uman. Și această țintă trebuie vizată în parteneriatul cu părinții. 

Acum ajungem la al doilea punct, la acela despre parteneriatul educativ dintre școală și familie. Sunt 
convins că pactul educativ s-a rupt; e rupt pactul educativ dintre școală, familie și stat; astfel fiind, trebuie să îl 
refacem. Cu toții știm că această alianță este de mult timp în criză, și de multe ori nu există. Cândva efortul era 
comun prin stimulii dați de către dascăli și cei transmiși de către părinți. Azi, situația este diferită, dar nu 
trebuie să rămânem blocați în nostalgia trecutului. Trebuie să devenim conștienți de mutațiile care au avut loc 
în familie sau în școală, și să reînnoim angajamantul pentru o colaborare constructivă – sau să reconstruim 
alianța și pactul educativ – pentru binele copiilor și a elevilor. În momentul în care această sinergie nu are loc în 
mod natural, trebuie favorizată chibzuit, inclusiv cu aportul pedagogilor experți. Înainte de aceasta, trebuie 
favorizată o nouă „complicitate” – sunt conștient de utilizarea acestui cuvânt –, o nouă complictate între 
profesori și părinți. Aceasta se poate face întâi de toate prin a renunța la propriapercepție ca opozanți, care se 
culpabilizează reciproc.Dimpotrivăunii să se pună în celorlalți, înțelegând dificultățile obiective pe care și unii și 
alții le au în procesul educativ, creând astfel o solidaritate puternică: o complicitate a susținerii reciproce. 

Al treilea aspect pe care doresc să îl subliniez este educația ecologică. (cf. Enc. Laudato si’, 209-215). 
Evident că nu este vorba de a transmite informații, efort ce trebuie oricum întreprins. Este vorba de a educa 
pentru un stil de viață bazat pe atitudinea de grijă pentru casa noastră comună care este creația;un stil de viață 
care să nu fie schizofrenic, care, de exemplu, să aibă în grijă animalele pe cale de dispariție, dar care să ignore 
problemele persoanelor vârstnice; sau care să apere pădurea amazoniană, dar să uitedrepturile muncitorilor la 
un salariu corect și așa mai departe. Aceasta este schizofrenie. Ecologia pentru care trebuie educați elevii 
trebuie să fie integrală. Și mai ales educația trebuie să țintească spre cultivarea simțului responsabilității: nu să 
transmită sloganuri în care să se spună ce au de făcut alții, ci să suscite gustul de a experimenta o etică 
ecologică, plecând de la alegeri și gesturi de viață cotidiană. Se impune un stil de comportament care, din 
perspectivă creștină,găsește sens și motivație în raportul cu Dumnezeu Creator și Mântuitor, cu Isus Cristos, 
centrul cosmosului și al istoriei, cu Spiritul Sfânt, izvor al armoniei în simfonia creației. 

În cele din urmă, dragi frați și surori, doresc să mai spun câteva cuvinte despre valoarea existenței și 
acțiunilor asociației. Este o realitate care trebuie privită la justa ei valoare, care trebuie cultivată mereu, iar un 
congres ca acesta servește acestui scop. Vă îndemn să reînnoiți actul voluntar de a fi și de a vă constitui într-o 
asociație, în spiritul principiilor care vă inspiră, în citirea semnelor timpului și cu ochii deschiși spre orizonturile 
cultural și social. Nu vă fie frică de diferențe și nici de conflicte care pot să existe între membrii asociaților laice; 
e normal să existe, e normal! Nu le ascundeți, înfruntați-le cu o abordare evanghelică, în căutarea adevăratului 
bine al asociației, pe baza principiilor statutare! A exista ca asociație este o valoare și o responsabilitate, care, în 



acest moment, vă este încredințată vouă. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a păstorilor Bisericii, sunteți chemați să 
aduceți roade cu acest talant pus în mâinile voastre. 

Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întâlnire și vă binecuvântez din inimă, întreaga asociație 
și toată munca voastră. Iar pe voi, vă rog, rugați-vă pentru mine! 


