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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Chrystus (…) mówi: «Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8,32). Wśród 

słów zapisanych w Ewangelii te należą z pewnością do najważniejszych. Mówią bowiem 

równocześnie o całym człowieku. Mówią o tym, na czym buduje się od wewnątrz, w 

wymiarach ducha ludzkiego, właściwa człowiekowi godność i wielkość. Godność ta nie 

zależy tylko od wykształcenia, choćby uniwersyteckiego – może być udziałem nawet 

analfabety – równocześnie jednak wykształcenie, systematyczna wiedza o rzeczywistości, 

powinny służyć tej godności. Powinna więc służyć prawdzie”. 

 Jan Paweł II, Abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was, List apostolski Ojca Świętego Jana 

Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 31.03.1985, 12, w: 

Jan Paweł II, Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 38. 

 

 „Stwarzając człowieka «mężczyzną i niewiastą» (Rdz 1,27), Bóg obdarza godnością 

osobową w równej mierze mężczyznę i kobietę, ubogacając ich w niezbywalne prawa i 

odpowiedzialne zadania właściwe osobie ludzkiej”. 

 Jan Paweł II, Adh. Familiaris consortio, 22, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, Kraków 2006, s. 121. 

 

 „Lecz świętości osoby nie da się unicestwić, choćby nie wiem jak często spotykała się 

z pogardą i była gwałcona. Mocno osadzona w Bogu, Stwórcy i Ojcu, świętość osoby ujawnia 

się zawsze i od nowa. Dlatego właśnie widzimy, jak rozprzestrzenia się dziś i coraz bardziej 

umacnia poczucie osobistej godności każdej ludzkiej istoty”. 

 Jan Paweł II, Adh. Christifideles laici, 5, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, Kraków 2006, s. 359. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 

chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 

złożyłeś wszystko pod jego stopy: 

owce i bydło wszelakie, 
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a nadto i polne stada, 

ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza” (Ps 8,5-9). 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu zasady: Poszczególni 

ludzie powinni uważać swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za «drugiego samego siebie», 

zwracając przede wszystkim uwagę na zachowanie jego życia i środki do godnego jego 

prowadzenia. Żadne prawodawstwo nie jest w stanie samo przez się usunąć niepokojów, 

uprzedzeń oraz postaw egoizmu i pychy, stojących na przeszkodzie ustanowieniu prawdziwie 

braterskich społeczności. Postawy te przezwycięża jedynie miłość, która w każdym człowieku 

dostrzega «bliźniego», brata” (KKK 1931). 

 Por. KKK 225; 306; 357; 369; 1934; 1935; 1938; 1947; 1956; 1978; 2106; 2158; 2339; 2354; 2402; 

2736). 


