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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Drodzy młodzi, dziś musicie opierać się subtelnej a zarazem śmiertelnej pokusie, by 

wyłączyć Boga z życia, albo sprowadzić wiarę do okazjonalnych i formalnych gestów. Kościół 

potrzebuje świadków gotowych pójść za Chrystusem aż po krzyż”. 

Jan Paweł II, Tylko Chrystus ukazuje drogę do pełnego szczęścia, Przesłanie Ojca Świętego Jana 
Pawła II do młodzieży katolickiej z Federacji Rosyjskiej przed XX Światowym Dniem 
Młodzieży, 26.07.2004, 2, w: tegoż, Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 218.  

 

„Szczerze dziękuję rządom, które dokładają starań, by ulżyć w cierpieniach tym braciom w 

człowieczeństwie, i proszę katolików o modlitwę za braci w wierze, którzy doświadczają 

przemocy i nietolerancji, oraz o solidarność z nimi. W tej sytuacji doszedłem do przekonania, że 

szczególnie stosowną rzeczą będzie podzielenie się z wami paroma refleksjami na temat wolności 

religijnej, która jest drogą do pokoju. Z bólem trzeba bowiem stwierdzić, że w niektórych 

regionach świata nie jest możliwe swobodne wyznawanie i wyrażanie własnej religii bez narażania 

się na ryzyko utraty życia i osobistej wolności. W innych regionach występują bardziej milczące i 

wyrafinowane formy uprzedzeń i oporu  względem wierzących i symboli religijnych. 

Chrześcijanie są w chwili obecnej grupą religijną, która cierpi najwięcej prześladowań z powodu 

swej wiary. Wielu z nich na co dzień spotyka się ze zniewagami i często żyje w lęku z powodu 

tego, że poszukują prawdy, wierzą w Jezusa Chrystusa i szczerze apelują o uznanie wolności 

religijnej. Z tym wszystkim nie można się godzić, gdyż obraża Boga i godność człowieka; ponadto 

stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju oraz uniemożliwia autentyczny integralny rozwój 

człowieka”.  

Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 
2011 roku, [online:] http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/pl/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace.html 
[dostęp: 30.11.2015]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je 

wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, 

bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach 

powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma 
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bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród  ma prawa i 

nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które Ja wam dziś daję? (Pwt 4,5-8)”.  

Por. 1 Krl 8,10-21; Ps 145,18. 

 

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim 

wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 

nadziei:  do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane 

dla was w niebie.  Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego 

objawić się w czasie ostatecznym.  Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku 

z powodu różnorodnych doświadczeń.  Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza 

od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy 

objawieniu Jezusa Chrystusa.  Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć 

nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały  wtedy, 

gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. (1P 1, 3-9)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„W ciągu historii, aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób wyrażali swoje 

poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne (modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd.). 

Mimo niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, te formy wyrazu są tak powszechne, 

że człowiek może być nazwany istotą religijną. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj 

ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich 

zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest 

On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (KKK 28)”. 

Por. KKK 39, 842-845, 2244, 2569. 
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