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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1.  NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Życzę wam, młodym, aby wasze «wzrastanie w latach i mądrości» dokonywało się przez 

obcowanie z przyrodą. Miejcie na to czas! Nie żałujcie go! Podejmujcie również trud i wysiłek, 

jaki to obcowanie niesie czasem z sobą, zwłaszcza gdy pragniemy docierać do rejonów 

szczególnie eksponowanych. Ten trud jest twórczy, stanowi on zarazem element zdrowego 

odpoczynku, który jest wam potrzebny, na równi ze studiami i z pracą”.  

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

Międzynarodowego Roku Młodzieży, 31.03.1985, 14, w: Jan Paweł II, Młodzież nadzieją 

Kościoła, Warszawa 2005, s. 44. 

„Wypoczywa się zaś w całej pełni – lepiej może powiedzieć w całej głębi, kiedy ów 

kontakt z przyrodą staje się kontaktem z Bogiem obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy 

ludzkiej. (…) Ludzie w wyprawach szukają często oddalenia od grzechu, od jego zalążków 

i zaczątków, które tkwią nie tylko w złej woli, ale w całym zdenerwowaniu współczesnego życia, 

w podniecających zabawach i rozrywkach”.  

K. Wojtyła, Listy do redakcji w sprawie campingu, „Homo Dei” 1957, nr  3 (81), s. 13-14. 

„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 (Josepha Ratzingera) dla pobożnych, zbuntowanych i szukających 

prawdy, oprac. M. Zawada, Kraków 2008, s. 28. 

„Jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez tego otwarcia na zadziwienie i podziw, 

jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna w naszej relacji ze światem, to nasze postawy 

będą postawami władcy, konsumenta lub jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego 

do postawienia ograniczeń swoim doraźnym interesom. Jednakże jeśli czujemy się ściśle związani 

ze wszystkim, co istnieje, to umiar i troska pojawiają się spontanicznie. Ubóstwo i prostota 

świętego Franciszka nie były ascezą jedynie zewnętrzną, ale czymś bardziej radykalnym: 

wyrzeczeniem się czynienia z rzeczywistości jedynie przedmiotu użytku i panowania”. 

Franciszek, enc. Laudato si’, 11. 

4.2.  PISMO ŚWIĘTE 

„Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest 

szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, 

ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani 
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przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 

morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan 

dzień szabatu i uznał go za święty (Wj 20, 9-11)”. 

Por. Rdz 2,2-3; Wj 34,21; Lb 28,25; Pwt 5,13-15; Mk 6,31. 

4.3.  KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

2184. „Jak Bóg «odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął» (Rdz 2,2), 

tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego 

przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, 

który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu”.  

Por. KKK 337; 1166-1167; 2169; 2172; 2185-2187.  

 

 


