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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że praca jest dobrem człowieka – dobrem jego 

człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, 

dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także 

poniekąd bardziej «staje się człowiekiem»”. 

 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, Rzym, 31.03.1985, 13, w: Jan Paweł II, 

Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 39. 

 

 „Ważną rolę w procesie ludzkiego wzrastania Jezusa «w mądrości i w łasce» 

odgrywała cnota pracowitości, jako że «praca jest dobrem człowieka», które «przekształca 

przyrodę» i sprawia, że człowiek «poniekąd bardziej staje się człowiekiem». Ze względu na 

wielkie znaczenie pracy w życiu człowieka wszyscy ludzie powinni zrozumieć i w pełni 

przeżywać jej sens, aby «przez nią przybliżać się do Boga Stwórcy i Odkupiciela, 

uczestniczyć w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka i świata i pogłębiać 

w swym życiu przyjaźń z Chrystusem, podejmując przez wiarę żywy udział w Jego trojakim 

posłannictwie: Kapłana, Proroka i Króla»”. 

 Jan Paweł II, Adh. Redemptoris custos, 23, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, Kraków 2007, s. 515. 

 

 „Świadomość, że przez pracę człowiek uczestniczy w dziele stworzenia, stanowi 

najgłębszą pobudkę do jej podejmowania na różnych odcinkach”. 

 Jan Paweł II, Enc. Laborem exercens, 25, w: Jan Paweł II, Encykliki, t. 1, Kraków 2006, s. 149. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 

wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami  

o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył 

innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co 

będzie słuszne, dam wam». Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej  

i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych 
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stojących i zapytał ich: «Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?» Odpowiedzieli mu: «Bo 

nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy!» A gdy nadszedł wieczór, rzekł 

właściciel winnicy do swego rządcy: «Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy 

od ostatnich aż do pierwszych!» Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 

denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po 

denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni jedną godzinę 

pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę». Na to odrzekł 

jednemu z nich: «Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? 

Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno 

uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?» Tak ostatni 

będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (Mt 20,1-16). 

  

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Praca ludzka jest bezpośrednim działaniem osób stworzonych na obraz Boży  

i powołanych do przedłużania – wraz z innymi – dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię 

poddaną. Praca jest zatem obowiązkiem: «Kto nie chce pracować, niech też nie je!» (2 Tes 

3,10). Szanuje ona dary Stwórcy i otrzymane talenty. Może mieć także wymiar odkupieńczy. 

Znosząc trud pracy w łączności z Jezusem, rzemieślnikiem z Nazaretu i ukrzyżowanym na 

Kalwarii, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w Jego dziele 

Odkupienia. Potwierdza, że jest uczniem Chrystusa, niosąc krzyż każdego dnia  

w działalności, do której został powołany. Praca może być środkiem uświęcania i ożywiania 

rzeczywistości ziemskich w Duchu Chrystusa” (KKK 2427). 

 Por. KKK 2728. 


