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Wiara i rozum
Wiara i rozum (fides et ratio) są jak dwa
skrzydła, na których duch ludzki unosi
się ku kontemplacji prawdy.
JP II

Nadchodzi lato wraz z kolejnymi wakacjami, czasem na odpoczynek, przygody,
a może i na chwile zadumy.
Ostatnie wydarzenia, śmierć Ojca Świętego, w naturalny sposób prowokują
do refleksji nad kondycją naszego zawodu nauczycielskiego. Jakie nauki nam, nauczycielom, przekazywał czy przypominał Jan Paweł II? Te natury bardzo ogólnej:
 Należy traktować każdego ucznia indywidualnie, nigdy jako nierozróżnialnego pionka w klasie. Uczniowie mają różne zdolności, możliwości, zainteresowania.
 Nie należy lękać się trudnych wyzwań, nie iść na łatwiznę, nie oferować uczniom ułudy. Młodzież pokazała, że potrafi podejmować trudne wyzwania. Należy chwalić młodzież za wysiłek.
 Zwalczać lansowane szeroko przekonanie, iż wiara „kłóci się” z rzetelną wiedzą.
Przemawiając do naukowców i studentów w Kolonii, Jan Paweł II powiedział,
że jest wykluczone, „aby nauka oparta na rozumnych podstawach i postępująca
w sposób metodycznie uprawniony doszła do stwierdzeń, które byłyby w konflikcie z prawdą wiary”. W encyklice Fides et ratio pisał:
Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona na poważnie niebezpieczeństwo,
może być sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. (…) Odpowiedzią
na odwagę wiary musi być odwaga rozumu.
 Jan Paweł dał nam wskazówki metodyczne. Po pierwsze, przypomniał, że
„podstawowa wiedza bierze początek z zadziwienia”. Po drugie, „nie należy
zapominać, że także rozum potrzebuje oprzeć się w swoich poszukiwaniach
na ufnym dialogu i szczerej przyjaźni”.
Jan Paweł II interesował się osiągnięciami nauki i chętnie rozmawiał na te
tematy. Jako papież zapraszał grono uczonych na letnie konferencje w Castel
Gandolfo. Przyjaźnił się z wieloma fizykami, o czym możecie Państwo przeczytać
w niniejszym zeszycie. Polecamy również artykuł o symetriach, najbardziej ważkim temacie współczesnej fizyki, artykuł w takim kształcie, w jakim był przedstawiony Ojcu Świętemu.
Tradycyjnie polecamy nasze propozycje kolonijne, na wakacje z fizyką: nie
traćmy okazji do zadziwiania.
Z.G-M

