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IV. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Tak zwana «jakość życia» jest interpretowana najczęściej lub wyłącznie w 

kategoriach wydajności ekonomicznej, nieuporządkowanego konsumpcjonizmu, atrakcji i 

przyjemności czerpanych z życia fizycznego, natomiast zapomina się o głębszych – 

relacyjnych, duchowych i religijnych – wymiarach egzystencji. W takim klimacie cierpienie, 

które nieustannie ciąży nad ludzkim życiem, ale może też stać się bodźcem do osobowego 

wzrostu, zostaje «ocenzurowane», odrzucone jako bezużyteczne, a nawet jest zwalczane jako 

zło, którego należy unikać zawsze i we wszystkich okolicznościach”. 

 Jan Paweł II, Enc. Evangelium vitae, 23, w: Jan Paweł II, Encykliki, t. 2, Kraków 2006, s. 42. 

  

 „Nasze czasy są dramatyczne i zarazem fascynujące. Podczas gdy z jednej strony 

wydaje się, iż ludzie zabiegają o dobrobyt materialny i pogrążają się coraz bardziej w 

konsumistycznym materializmie, to z drugiej strony ujawnia się dziś pełne niepokoju 

poszukiwanie sensu istnienia, potrzeba życia wewnętrznego, pragnienie nauczenia się 

koncentracji i modlitwy”. 

 Jan Paweł II, Enc. Redemptoris missio, 38, w: Jan Paweł II, Encykliki, t. 1, Kraków 2006, s. 413. 

 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także i psy przychodziły i lizały jego 

wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został 

pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i 

Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza; 

aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym 

płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a 

Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A 

ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do 

was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas». Tamten rzekł: 



2 

Program wychowawczy > Klasa I > Wartość XVI > Wartość materialnego wymiaru życia 

ludzkiego, wartość pieniądza 

 

 

 

 

«Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich 

ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i 

Proroków, niechże ich słuchają!». «Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z 

umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie 

słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»” (Łk 16,19-31). 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych. Zaprasza 

nas do oczyszczenia naszego serca ze złych skłonności i do poszukiwania nade wszystko 

miłości Bożej. Uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega ani na bogactwie czy dobrobycie, 

na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym ludzkim dziele, choćby było tak użyteczne jak 

nauka, technika czy sztuka, ani nie tkwi w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym 

Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej miłości. Bogactwo jest wielkim 

bożyszczem dzisiejszych czasów; to jemu właśnie wielu ludzi składa hołd. Mierzą oni 

szczęście według stanu posiadania, a także według stanu posiadania odmierzają szacunek... 

Wszystko to bierze się z przekonania, że będąc bogatym można wszystko. Bogactwo jest więc 

jednym z bożków dzisiejszych czasów. Innym jest uznanie... Doszło do tego, że uznanie, fakt 

bycia znanym, czynienia wrzawy w świecie (co można by nazwać rozgłosem prasowym) 

uważa się za dobro samo w sobie, za najwyższe dobro, za przedmiot najwyższej czci”.  

 KKK 1723, por. 226; 339; 2402; 2456; 2535-2537; 2544-2546; 2552; 2556. 

 


