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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Budowanie cywilizacji miłości wymaga wyraźnej i wytrwałej gotowości do poświęceń, 

pragnienia, by otworzyć nowe drogi społecznego współżycia, przezwyciężając podziały 

i przeciwstawne sobie formy materializmu. Na tym właśnie polega konkretna odpowiedzialność 

współczesnej młodzieży, z której wyrosną mężczyźni i kobiety jutra, u progu trzeciego tysiąclecia. 

Drodzy młodzi, drodzy przyjaciele, bądźcie świadkami Bożej miłości, siewcami nadziei i 

budowniczymi pokoju”.  

Jan Paweł II, Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam, Orędzie Ojca Świętego 
Jana Pawła II na II Światowy Dzień Młodzieży, 5.06.1999, w: Młodzież nadzieją Kościoła, 
Warszawa 2005, s. 58.  

 

„Młody człowiek pragnie odnaleźć samego siebie, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka 

prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie 

miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka, kapłana, nauczyciela, profesora 

lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały  

entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu? W naszym świecie, w świecie wielorakiego 

postępu i rozwoju, ale i dominującego materializmu, młodzież szuka oparcia w Kościele, który 

kształtuje wiarę i ukazuje horyzonty chrześcijańskiego humanizmu”.  

Jan Paweł II, Nauczanie religii w polskiej szkole, Spotkanie z katechetami, nauczycielami i 
uczniami, Włocławek, 6.06.1991, w: Jan Paweł II, Wypłyń na głębię! Ojciec Święty do młodych 
Polaków, Warszawa 2006, s. 112. 

 

„W obliczu zwodniczego oddziaływania, którego odbiorca społeczny dzisiaj doświadcza, 

katolicka szkoła, kierowana Ewangelią Jezusa Chrystusa, powinna pokazać młodzieży, że większa 

radość jest w dawaniu aniżeli w braniu, że wartość osoby bazuje raczej na tym, kim on czy ona 

jest, aniżeli na tym, co on czy ona posiada. W ten sposób oni odkrywają wyzwalającą wartość 

prostego i skromnego życia”.  

Jan Paweł II, Prymat wartości duchowych w wychowaniu młodych roku 2000, 18.03.1982, w: Jan 
Paweł II, Nauczanie Papieskie V, 1, 1982, Poznań 1993, s. 388. 
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„Jedność góruje nad konfliktami, zawsze! Konflikty, jeśli nie są dobrze rozwiązane, dzielą 

nas i oddzielają nas od Boga. Konflikt może nam pomóc wzrastać, ale może też nas podzielić. Nie 

idźmy drogą podziałów, walk między nami! Wszyscy bądźmy zjednoczeni, różni, ale zjednoczeni, 

zawsze: oto droga Jezusa. Jedność góruje nad konfliktami. Jedność jest łaską, o którą musimy 

prosić Pana, aby nas uwolnił od pokus podziałów, walk między nami,  egoizmów, gadaniny. Jak 

bardzo krzywdzi gadanina, ileż wyrządza zła! Nigdy nie należy obmawiać innych, nigdy! Ileż 

szkód wyrządzają Kościołowi podziały wśród chrześcijan, partykularyzmy, ciasne interesy! 

Podziały wśród nas, ale i podziały między wspólnotami: chrześcijanie ewangelicy, chrześcijanie 

prawosławni, chrześcijanie katolicy, ale dlaczego podzieleni? Musimy starać się budować 

jedność”. 

Franciszek, Audiencja generalna, 19 lipca 2013, w: Alfabet Franciszka, oprac. P. Żyłka, Kraków 
2013, s. 73-74. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak 

jego nauczyciel (Łk 6,40)”. 

Por. Mt 10,24; Ef 4,11.  

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Czwarte przykazanie jest wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relację do ojca i 

matki, która jest najbardziej powszechna. Dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi 

członkami rodziny. Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. 

Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem 

pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, 

którzy nią rządzą lub kierują. Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki rodziców, 

opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, 

którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób (KKK2199)”. 

Por. KKK 1899. 
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