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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Wybierajcie Chrystusa na swego najwspanialszego Mistrza i Nauczyciela. On was uwolni 

od egoistycznych namiętności, zamiłowania mody i chęci naśladowania ogółu. Ileż to młodych 

ludzi sądzi, że stają się wolni, ponieważ nie ulegają autorytetowi rodziców i wychowawców, 

podczas gdy nie zdają sobie sprawy, że stali się biernymi niewolnikami opinii byle jakiej grupy! ”. 

Jan Paweł II, Wybierajcie Chrystusa jako swojego Mistrza i Zbawiciela, Audiencja w Auli Pawła 
VI, 13.02.1980, w: Nauczanie Papieskie III, 1, 1980, Warszawa 1985, s.153. 

 

„Wychować to tyle, co właściwie wprowadzić drugiego człowieka w jego wolność. Dzięki 

temu uczy się on jej wewnętrznych praw, uczy się ludzkiego bytu. Posłuszeństwo jest elementem, 

który służy sprawie tego wdrażania w wolność. Rzecz jasna, wychowanie wymaga akceptacji ze 

strony dziecka”. 

Cyt. za: Elementarz Benedykta XVI (Josepha Ratzingera) dla pobożnych, zbuntowanych i 
szukających prawdy, oprac. M. Zawada OCD, Kraków 2008, s. 229. 

 

„Przykład świętej  Teresy z Lisieux zachęca nas do praktykowania małej drogi miłości, by 

nie przegapić okazji do dobrego słowa, uśmiechu, każdego małego gestu, zasiewającego pokój i 

przyjaźń. Na ekologię integralną składają się również proste codzienne gesty, przełamujące logikę 

przemocy, wyzysku, egoizmu. Tymczasem świat szalejącej konsumpcji jest równocześnie światem 

znęcania się nad życiem we wszystkich jego formach”. 

Franciszek, Enc. Laudato Si’. W trosce o wspólny dom, 230, Kraków 2015, s. 142. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 
„Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak 

chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, 

którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, 

którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli pożyczek 

udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? I 

grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych 
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nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda 

będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i 

złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,31-36)”. 

Por. Mt 5,40-48. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„«Wszystko mieli wspólne» (Dz 4,32). Wszystko, co posiada prawdziwy chrześcijanin, 

powinien traktować jako dobro, które ma wspólne z innymi, oraz zawsze powinien być gotowy i 

chętny przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym. Chrześcijanin jest zarządcą dóbr Pana.(KKK 

952)”. 

Por. KKK 953. 
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