
1 

Program wychowawczy > Klasa I > Wartość XXII > Godność braterstwa 

 

 

 

 

IV. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Pulsuje w was, w waszych młodych sercach pragnienie prawdziwego braterstwa 

wszystkich ludzi, bez podziałów, przeciwstawień, dyskryminacji. Tak. Pragnienie braterstwa i 

wielorakiej solidarności przynosicie z sobą wy, młodzi – a nie pragnienie wzajemnej walki 

człowieka przeciw człowiekowi, w jakiejkolwiek postaci. Czyż to pragnienie braterstwa (…) 

nie świadczy o tym, że «znacie Ojca» (jak pisze apostoł). Bo tylko tam są bracia, gdzie jest 

Ojciec. I tylko tam, gdzie jest Ojciec, ludzie są braćmi”. 

 Jan Paweł II, Abyście 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, 15, w: 

Jan Paweł II, Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 50. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z 

powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z 

tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa 

Bożego i wypełniają je»” (Łk 8,19-21). 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a braterstwem, jakie 

ludzie powinni zaprowadzić między sobą, w prawdzie i miłości. Miłość bliźniego jest 

nieodłączna od miłości Boga. (...) Wolność nie daje nam prawa do mówienia i czynienia 

wszystkiego. Opiera się na fałszu przekonanie, że człowiek, «podmiot tej wolności, [jest] 

jednostką samowystarczalną i mającą na celu zaspokojenie swojego własnego interesu przez 

korzystanie z dóbr ziemskich». Poza tym, uwarunkowania ładu ekonomicznego i 

społecznego, politycznego i kulturowego, konieczne do właściwego korzystania z wolności, 

zbyt często są nie uznawane i gwałcone. te sytuacje zaślepienia i niesprawiedliwości 

obciążają życie moralne i wystawiają zarówno mocnych, jak i słabych na pokusę grzechu 

przeciw miłości. Człowiek, oddalając się od prawa moralnego, godzi we własną wolność, sam 

się zniewala, zrywa braterstwo z innymi ludźmi i buntuje się przeciw prawdzie Bożej”.  

 KKK 1878, por. KKK 1676; 1939; 2207; 2213. 


