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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

 „Trzeba aby młodość była «wzrastaniem». Ogromne znaczenie posiada dlatego 

obcowanie ze światem widzialnym: z przyrodą. Obcowanie to wzbogaca nas w młodości  

w inny sposób jeszcze niż sama «książkowa» wiedza o świecie. Wzbogaca nas w sposób 

bezpośredni. Można by powiedzieć, że obcując z przyrodą przejmujemy w siebie, w nasze 

ludzkie bytowanie, samą tajemnicę stworzenia, która odsłania się przed nami niesłychanym 

bogactwem i różnorodnością istnień widzialnych a równocześnie wciąż zaprasza w stronę 

tego, co ukryte, co niewidzialne”.  

 Jan Paweł II, Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was, List Apostolski do młodych całego 

świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 31.03.1985, 14, w: Jan Paweł II, Młodzież 

nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 43. 

 

 „Wymowa morza. Przemawia ono bez słów. Przemawia językiem głębi. Nad morzem 

św. Augustyn prowadził swe rozważania na temat niezgłębionej tajemnicy, jaką jest Bóg –  

i tej tajemnicy, jaką jest człowiek. Ludzka dusza… Człowiek współczesnej cywilizacji 

zagrożony jest chorobą powierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia. Trzeba pracować 

dla odzyskania tej głębi, która właściwa jest ludzkiej istocie. Tej głębi, która wzywa jego 

umysł i serce, podobnie jak morze wzywa. Jest to właśnie głębia prawdy i wolności, 

sprawiedliwości i miłości. Głębia pokoju”.  

 Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do ludzi morza, Gdynia, 11.06.1987, w: Jan 

Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997,1999, 2002. Przemówienia, 

homilie, Kraków 2006, s. 468-469. 

 

 „Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu – i dlatego też nic dziwnego, że 

ciągną tutaj ludzie z całej Polski, a także spoza Polski. Ciągną latem i zimą. Szukają 

odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły  

w zdrowym wysiłku fizycznym: marszu, w podejściu, we wspinaczce, w zjeździe 

narciarskim”. 

 Jan Paweł II, Prawo człowieka do pracy i do ziemi, Nowy Targ, 8.06.1979, w: Jan Paweł II, Nauczanie 

papieskie II, 1, 1979, Poznań 1990, s. 687. 
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4.2. PISMO ŚWIĘTE 

 „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 

ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy 

Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest 

dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.  

I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie 

sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!» Uczyniwszy to 

sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się 

stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.  

A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże 

powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią,  

a zbiorowisko wód nazwał morzem. (...) A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała 

niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory 

roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». 

I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, 

aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad 

ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były 

dobre” (Rdz 1,1-10.14-17). 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym z dzieł 

«sześciu dni» jest powiedziane: «A widział Bóg, że było dobre». «Wszystkie rzeczy bowiem 

z samego faktu, że są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie 

własne prawa i porządek». Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, 

każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Z tego powodu 

człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego 

wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla 

ludzi i ich środowiska” (KKK 339). 

 Por. KKK 295; 299; 319; 341. 


