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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Szczególnie młodzież szybko przystosowuje się do kultury komputerów i do ich 

«języka», co z pewnością stanowi powód do zadowolenia. Okażmy zaufanie młodzieży! 

Przewaga ludzi młodych polega na tym, że wzrastają w czasie, gdy dokonuje się rozwój 

technologii; to im przypadnie zadanie wykorzystania nowych narzędzi w coraz szerszym i 

bardziej intensywnym dialogu między wszystkimi rasami i klasami, jakie zamieszkują nasz 

«coraz mniejszy świat». Będą musieli odkryć odpowiednie formy zastosowania nowych 

systemów przechowywania i wymiany danych, by mogły one przyczynić się do umacniania 

coraz większej sprawiedliwości, do wzrostu poszanowania praw człowieka, do zdrowego 

rozwoju wszystkich jednostek i narodów oraz tych swobód, bez których niemożliwe jest życie 

w pełni ludzkie”. 

 Jan Paweł II, Orędzie Chrześcijańskie w erze komputerów, Orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu, 24.01.1990, Częstochowa 2002, s. 174. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Cała mądrość od Boga pochodzi, i z Nim jest na wieki. Piasek morski, krople 

deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i 

mądrość któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, 

rozum roztropności od wieków. Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej 

wszechstronnej umiejętności któż poznał? Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, 

siedzący na swym tronie. to Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe 

dzieła, na wszystkie stworzenia jako swój dar, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył” 

(Syr 1,1-10). 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Podstawowe badania naukowe, jak również badania stosowane stanowią znaczący 

wyraz panowania człowieka nad stworzeniem. Nauka i technika są cennymi bogactwami, gdy 

służą człowiekowi i jego integralnemu rozwojowi dla dobra wszystkich; nie mogą jednak być 

celem samym w sobie ani celem postępu ludzkiego. Nauka i technika są podporządkowane 

człowiekowi, od którego biorą początek i rozwój; zatem w osobie i w jej 
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wartościach moralnych znajdują one swoją celowość i świadomość swoich ograniczeń”.  

 KKK 2293, por. KKK 159; 216; 1723; 2286; 2294. 


