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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Czym jest powołanie? Jest wewnętrznym wezwaniem łaski, które zapada w duszę jak 

ziarno, aby w niej dojrzewać. Pan wzywa wszystkich chrześcijan do świętości, do 

naśladowania Go, do życia wedle Ewangelii. (…) Każde takie powołanie jest szczególnym 

darem dla tego, kto jest wezwany – a także dla całej wspólnoty Kościoła”. 

 Jan Paweł II, Czym jest powołanie? Przemówienie w czasie modlitwy Anioł Pański, 14.12.1980, w: Jan 

Paweł II, Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, Kraków 1983, s. 317. 

 

 „W szczególności Duch Święty objawia nam i przekazuje podstawowe powołanie, 

które Ojciec odwiecznie kieruje do wszystkich ludzi: powołanie «aby byli święci i nieskalani 

przed Jego obliczem», ponieważ «z miłości przeznaczył ich dla siebie jako przybranych 

synów przez Jezusa Chrystusa» (zob. Ef 1, 4-5)”. 

 Jan Paweł II, Adh. Pastores dabo vobis, 19, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, Kraków 2006, s. 563. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „On zaś im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. 

Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do 

małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa 

niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje” (Mt 19,11-12). 

 

 „Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To 

bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście 

do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa” (2P 1,10-11). 

 

 „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź 

udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas 

wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do 

własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed 

wiecznymi czasami” (2Tym 1,8-9). 
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 4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Więzy rodzinne, chociaż są ważne, nie mają charakteru absolutnego. Podobnie jak 

dziecko wzrasta coraz bardziej ku dojrzałości oraz samodzielności ludzkiej i duchowej, tak 

rozwija się i umacnia jego szczególne powołanie, które pochodzi od Boga. Rodzice powinni 

uszanować to powołanie i ułatwić dzieciom odpowiedź na nie. Trzeba uzmysłowić sobie, że 

pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem: «Kto kocha ojca lub matkę 

bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie 

jest Mnie godzien» (Mt 10,37)” (KKK 2232).  

 Por. KKK 27; 1533; 1603-1604; 2233. 


