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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1.  NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Im bardziej wnikamy we wnętrze człowieka, tym bardziej stwierdzamy, że w większym 

stopniu różni się on od przyrody niż jest do niej podobny. Człowiek posiada umysł, inteligencję, 

wolność, świadomość, tak więc bardziej podobny jest do Boga niż świata stworzeń”. 

Jan Paweł II, Przemówienie na audiencji dla dzieci i młodzieży w Bazylice Św. Piotra, 6.12.1978, 

w: Jan Paweł II, Bardzo pragnę przybyć do was, Częstochowa 1979, s. 27.   

„Kiedy komfort techniczny osiąga szczyty, rodzi się tęsknota za pierwotną tęsknotą. 

Otaczający człowieka świat, który sam sobie utworzył, staje się dla niego więzieniem. Rozlega się 

w nim krzyk za wolnością, za czymś zupełnie innym niż to, co człowiek ma wokół siebie. Okazuje 

się, że czas wolny od zajęć nie oznacza jeszcze wolności i swobody, że trzeba uczyć się mieć czas 

wolny, jeżeli praca ma nie stracić sensu”. 

Elementarz Benedykta XVI dla pobożnych, zbuntowanych i szukających prawdy, oprac. M. 

Zawada, Kraków 2008, s. 28. 

„Strata puszcz i lasów pociąga za sobą równocześnie stratę gatunków, które mogłyby 

w przyszłości stanowić zasoby niezwykle ważne nie tylko dla wyżywienia, ale także dla leczenia 

chorób i wielu usług. Różne gatunki zawierają geny, które mogą być kluczem do zaspokojenia 

w przyszłości pewnych ludzkich potrzeb lub uregulowania pewnych problemów ekologicznych”. 

Franciszek, enc. Laudato si’, 32. 

4.2.  PISMO ŚWIĘTE 

„Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, 

a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was martwiąc się, 

może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio 

troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: 

nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele 

polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym 

bardziej was, ludzie małej wiary?” (Mt 6,26-31). 

Por. Rdz 1,9-12; Rdz1,20-26; 6,9-22; 30,37-43; 41,1-43; Kpł 11,29-38; 19,19; Lb 22,21-35; Mdr 



2 

Program wychowawczy > Klasa II > Wartość XXVI > Wartość, piękno i bogactwo przyrody 

ożywionej: roślin i zwierząt 

 

 

4,1-6; J 10,11-15. 

4.3.  KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

2416. „Zwierzęta są stworzeniami Bożymi. Bóg otacza je swoją opatrznościową troską. 

Przez samo swoje istnienie błogosławią Go i oddają Mu chwałę. Także ludzie są zobowiązani do 

życzliwości wobec nich. Warto przypomnieć, z jaką delikatnością traktowali zwierzęta tacy 

święci, jak św. Franciszek z Asyżu czy św. Filip Nereusz”. 

Por. KKK 2415; 2417; 2418. 

 

 

 

 


