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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1.  NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Powołaniem bowiem kobiety jest właśnie łączenie ludzi przez serce. Łączenie w różnych 

środowiskach, ale szczególnie w jednym środowisku, mianowicie w środowisku rodziny. Kobieta 

przez serce tworzy jej jedność. Kobieta łączy przez serce starsze i młodsze pokolenie, rodziców i 

dzieci. A czasem więcej pokoleń kobieta musi łączyć przez serce. I dlatego trzeba pielęgnować 

zalety serca. Trzeba zwalczać jego wady. Wiecie bowiem dobrze, że to jest ta dziedzina napięć, 

którą psychika kobieca najgłębiej odczuwa: napięcia uczuciowe, napięcia serca pomiędzy miłością 

i nienawiścią, pomiędzy szlachetnością, gotowością do poświęceń, egoizmem i zazdrością. Tu na 

tych napięciach dokonuje się wielki proces kształtowania waszej osobowości, waszego 

człowieczeństwa, waszego chrześcijańskiego powołania”.  

K. Wojtyła, Posłannictwo kobiety, Przemówienie w czasie ogólnopolskiej pielgrzymki młodzieży 

żeńskiej na Jasną Górę, 1972, w: K. Wojtyła, Oto Matka twoja, Jasna Góra-Rzym 1979, s. 227. 

„Wzajemny dar osoby w małżeństwie otwiera się na dar nowego życia, nowego człowieka, 

który również jest osobą na podobieństwo swoich rodziców. Macierzyństwo zawiera w sobie od 

samego początku szczególne otwarcie na nową osobę: ono właśnie jest udziałem kobiety.  

W otwarciu tym, w poczęciu i urodzeniu dziecka kobieta „odnajduje siebie przez bezinteresowny 

dar z siebie samej”. Dar wewnętrznej gotowości na przyjęcie i wydanie na świat dziecka jest 

związany ze zjednoczeniem małżeńskim, które – jak powiedziano, winno stanowić szczególny 

moment wzajemnego obdarowywania się sobą ze strony kobiety i mężczyzny”.    

Jan Paweł II, List Mulieris dignitatem, 18, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Listy, t. 3, Kraków 

2007, s. 312. 

„Z kolei Bóg w najwyższym stopniu objawia godność kobiety, gdy On sam przyjmuje ciało 

ludzkie z Maryi Dziewicy, którą Kościół czci jako Matkę Bożą, nazywając ją nową Ewą  

i stawiając jako wzór kobiety odkupionej”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 22, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, Kraków 2006,  

s. 121.  

4.2.  PISMO ŚWIĘTE 

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, 

żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc,  
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i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować 

tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego 

gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Napisane jest, 

bowiem: Na moje życie – mówi Pan – przede Mną zegnie się wszelkie kolano. A  każdy język 

wielbić będzie Boga. Tak, więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu” (Rz 14,7-12).  

Por. Kpł 19, 11-18; Syr 4,7; J 13,1-18; 13,34-35; 15,13; Rz 12,3-21. 

4.3.  KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

239. „Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz że 

równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska 

tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia 

immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie więc  

z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi 

przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że 

mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg 

przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza 

także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą: nikt nie jest ojcem, 

tak jak Bóg”. 

Por. KKK 171; 501; 963; 964; 975; 1683; 2040; 2674; 2197. 

 


