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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę  

i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny 

«szkołę bogatszego człowieczeństwa». Dokonuje się to poprzez łaskę i miłość wobec dzieci, 

wobec chorych i starszych; poprzez wzajemną codzienną służbę wszystkich; poprzez 

dzielenie się dobrami, radościami i cierpieniami”. 

 Jan Paweł II, Adh. Familiaris consortio, 21, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, Kraków 2006, s. 119. 

 

 „(…) Modlitwa wspólnoty rodzinnej, może się stawać miejscem wspólnej pamięci  

i wzajemnej pamięci: rodzina wszakże jest wspólnotą pokoleń. Trzeba ażeby w modlitwie 

wszyscy byli obecni – i ci, którzy żyją, i ci którzy już odeszli, i ci także którzy mają przyjść 

na świat. Trzeba, aby każdy człowiek był w rodzinie «omadlany» na miarę dobra jakie 

stanowi – na miarę dobra jakim jest dla niego rodzina i on dla rodziny”. 

 Jan Paweł II, List Gratissimam sane, 10, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Listy, t. 3, Kraków 2007,  

s. 368. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych – jak braci, 

starsze kobiety – jak matki; młodsze – jak siostry, z całą czystością. Miej we czci te wdowy, 

które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one 

uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania rodzicom 

wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych” (1Tm 5,1-5).  

  

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Chrześcijanie są zobowiązani do szczególnej wdzięczności tym, od których otrzymali 

dar wiary, łaskę chrztu i życie w Kościele. Wdzięczność ta dotyczy rodziców, dziadków, 

innych członków rodziny, duszpasterzy, katechetów, nauczycieli lub przyjaciół. «Napełniła 

mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała 
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najpierw w twej babce, Lois, i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie»” 

(KKK 2220). 

 Por. KKK 1936; 2199; 2200; 2205; 2206. 


