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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1.  NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Drodzy młodzi, dziś musicie opierać się subtelnej a zarazem śmiertelnej pokusie, by 

wyłączyć Boga z życia, albo sprowadzić wiarę do okazjonalnych i formalnych gestów. Kościół 

potrzebuje świadków gotowych pójść za Chrystusem aż po krzyż”. 

Jan Paweł II, Tylko Chrystus ukazuje drogę do pełnego szczęścia. Przesłanie Ojca Świętego Jana 

Pawła II do młodzieży katolickiej z Federacji Rosyjskiej przed XX Światowym Dniem 

Młodzieży, 26.07.2004, 2, w: Jan Paweł II, Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 218.  

 

„Jak przeżywamy to, że jesteśmy Kościołem? Jesteśmy żywymi kamieniami czy jesteśmy, 

żeby tak powiedzieć, kamieniami zmęczonymi, znudzonymi, obojętnymi? Czy zwróciliście 

uwagę, jaki smutny jest widok chrześcijanina zmęczonego, znudzonego, obojętnego? Taki 

chrześcijanin to nie to, chrześcijanin musi być żywy, pełen radości z tego, że jest chrześcijaninem; 

musi żyć tym pięknem, że należy do ludu Bożego, którym jest Kościół. Czy otwieramy się na 

działanie Ducha Świętego, by odgrywać czynną rolę w naszych wspólnotach, czy też zamykamy 

się w sobie, mówiąc: «Mam tyle rzeczy do zrobienia, to nie moje zadanie»”?  

Franciszek, Audiencja generalna, 26 czerwca 2013, w: Alfabet Franciszka, oprac. P. Żyłka, 

Kraków 2013, s. 12. 

4.2.  PISMO ŚWIĘTE 

„Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je 

wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, 

bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach 

powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma 

bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród  ma prawa i 

nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które Ja wam dziś daję?” (Pwt 4,5-8).  

Por. 1 Krl 8,10-21; Ps 145,18. 

 

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim 

wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 

nadziei:  do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane 

dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla 
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zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie 

doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.  Przez to wartość waszej wiary okaże 

się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę 

i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.  Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego 

teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały 

 wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.” 

1P 1,3-9 

4.3.  KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

28 „W ciągu historii, aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób wyrażali swoje 

poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne (modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd.). 

Mimo niejednoznaczności, jaką one mogą w sobie zawierać, te formy wyrazu są tak powszechne, 

że człowiek może być nazwany istotą religijną. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj 

ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich 

zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest 

On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. 

Por. KKK 39, 842-845, 2244, 2569. 

 

 


