
1 

Program wychowawczy > Program wychowawczy > Klasa 0 > Wartość V > Dobre relacje 

międzyludzkie, międzykoleżeńskie 

 

 

IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Was, młodych, którzy instynktownie odruchowo wyrażacie swoją «wolę życia» w 

marzeniach i nadziejach, proszę byście się stawali «prorokami życia». Bądźcie prorokami słowem 

i czynem, buntując się przeciw cywilizacji egoizmu, która często traktuje człowieka jako narzędzie 

zamiast jako cel, depcząc jego godność i uczucia w imię korzyści materialnej; bądźcie prorokami, 

pomagając w konkretny sposób tym, którzy was potrzebują i którzy bez waszej pomocy mogliby 

ulec pokusie rozpaczy”.  

Jan Paweł II, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, Orędzie Ojca Świętego 
Jana Pawła II na XI Światowy Dzień Młodzieży, Watykan, 26.11.1995, 6, w: Młodzież nadzieją 
Kościoła, Warszawa 2005, s.114. 

 

„Wasza młodość nie jest tylko waszą własnością osobistą czy pokoleniową – należy ona do 

całokształtu tej drogi, jaką przebywa każdy człowiek w swoim życiowym itinerarium, a zarazem 

jest jakimś szczególnym dobrem wszystkich”. 

Jan Paweł II, Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was, List Apostolski Ojca 
Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 31.03.1985, 1, 
w: Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 6. 

 

„Módlmy się, abyśmy mieli serce otwarte na imigrantów. Bóg będzie nas sądził na 

podstawie tego, jak traktowaliśmy najbardziej potrzebujących”. 

Franciszek, Twitter, 8 lipca 2013, w: Alfabet Franciszka, oprac. P. Żyłka, Kraków 2013, s. 63. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 
„Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też 

władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 

chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch 

sukien!» I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd 

strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i wzywali do 

nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i 
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uzdrawiali (Mk 5, 7-13)”. 

Por. Mt 5,46-48; 22,39; 12,30; 15,12-16; Mk 6,27-36; Łk 6,35; 10,27. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
„Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i 

bliźniemu tego, co im się należy. (...) W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw 

każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności 

względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie 

świętym, wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w 

stosunku do bliźniego (KKK 1807)”. 

Por. KKK 1459, 1939, 2477, 2317, 2478, 2538. 


	IV. NAUCZANIE RELIGIJNE
	4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE

	4.2. PISMO ŚWIĘTE
	4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

