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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Chrześcijanin, na wzór Chrystusa winien ożywiać rzeczywistość świata współczesnego 

duchem Ewangelii i ukazywać na co dzień, przykładem swego zaangażowania, że możliwe jest 

lepsze współżycie między ludźmi w sprawiedliwości, prawdzie i poszanowaniu godności osoby 

ludzkiej”.  

Jan Paweł II, Jubileuszowy Rok Odkupienia, Watykan 1985, s. 439. 

 

„Biblia nie tylko otwiera nam drogę do zrozumienia tajemniczej relacji między Stwórcą a 

światem stworzonym, ale rzuca też światło na zadanie jakie człowiek ma do spełnienia wobec 

świata. „Praca” Boga jest niejako przykładem dla człowieka. Jest on bowiem powołany nie tylko 

do tego, by mieszkać w świecie, ale by go „budować”, stając się w ten sposób 

„współpracownikiem” Boga”.  

Jan Paweł II, List Dies Domini, 10, w: tegoż, Dzieła zebrane. Listy, t. 3, Kraków 2007, s. 454.  

 

„Mimo tego wolnego od złudzeń realizmu Pismo Święte zachowuje bardzo pozytywną 

wizję wartości życia. Człowiek niezmiennie jest stworzony „na obraz Boży” (por. Rdz 1,26), a 

każdy wiek ma swoje zalety i zadania”.  

Jan Paweł II, List do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku, 6, w: tegoż, Dzieła zebrane. 
Listy, t. 3, Kraków 2007, s. 520. 

 

„Moglibyście zapytać: „Ojcze, ale jaką bronią można się obronić przed tym kuszeniem, 

przed tym mamieniem księcia tego świata, przed jego pochlebstwami?”. Bronią jest sam Jezus: 

Słowo Boże, a także pokora i łagodność. Pomyślmy o Jezusie, kiedy Go policzkują: jaka pokora, 

jaka łagodność. Mógł ubliżyć, a jednak zadał tylko pokorne, łagodne pytanie. Pomyślmy o Jezusie 

w czasie Jego męki. Prorok mówi o Nim: „ jak baranek na rzeź prowadzony, nie wydał żadnego 

okrzyku”. Pokora. Pokora i łagodność: to jest broń, której książę świata, duch świata nie toleruje, 

bo jego propozycje to władza światowa, propozycje próżności, bogactw. Pokory i łagodności nie 

toleruje”. 
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Franciszek, Homilia, kaplica w Domu św. Marty, 4 maja 2013, w: Alfabet Franciszka, oprac. P. 
Żyłka, Kraków 2013, s. 23. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie  i faryzeuszów, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. (...) Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 

A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, 

nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie 

odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował 

swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził A Ja wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 

waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 

dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli 

pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,20; 38-48)”. 

Por. Wj 20,7; 13; 21,12; 24,1; Kpł 19,18; 24,19n; Lb 30,3; Pwt 5,17-18; 7,2-5; 15,3; 20,13-18; 
24,1; 25,19; Iz 16,1; Mt 5,32-38. 43-48; 18;1-4, 8; 19,6-9; Mk 10,2-12; Łk 6,27n. 31-36; 12,58n; 
Rz 12,21; 1 Kor 7,10n; Jk 5,12. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„W Piśmie Świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ 

przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo Boże. W 

świętych księgach Ojciec, który jest w niebie z wielką miłością wychodzi w swoim dzieciom 

naprzeciw i rozmawia z nimi (KKK 104)”. 

Por. KKK 2061; 2072; 2196; 2261; 2262; 2449; 2464 


	IV. NAUCZANIE RELIGIJNE
	4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE
	4.2. PISMO ŚWIĘTE
	4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


