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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1.  NAUCZANIE PAPIESKIE 

„W przyszłości nieraz będziecie musieli współdziałać z innymi, mierzyć się z innymi. 

Znajdziecie się w obliczu sytuacji, problemów i projektów czyniących życie tak podobnym do 

meczu, który musi być przecież rozegrany uczciwie; meczu, w którym gra rolę mądre użycie 

własnych energii, jasno sprecyzowany pogląd na ogólny kontekst społeczny; tego kontekstu jest 

się częścią; gra też rolę zdolność dostosowania tempa do innych oraz lojalny i szlachetny stosunek 

do sprawy współzawodnictwa”.  

Jan Paweł II, Niechaj wasze życie będzie hymnem radości, Przemówienie do uczniów szkół 

rzymskich i Lacjum, 1.03.1980, w: Nauczanie papieskie III, 1, 1980, Warszawa 1985, s. 205. 

„Starajcie się gorliwie o dobro drugiego człowieka, wiernie wypełniajcie przyjęte 

zobowiązania. Nie wahajcie się rezygnować z radością z niektórych waszych rozrywek, 

akceptujcie wielkodusznie konieczne ofiary, dawajcie świadectwo waszej wiernej miłości do 

Jezusa, głosząc Jego Ewangelię zwłaszcza wśród waszych rówieśników”.  

Benedykt XVI, Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem. Orędzie na XXII Światowy 

Dzień Młodzieży (Watykan, 27 I 2007 r.), w: Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, Tryptyk o 

wierze, wybór i oprac. S. Tasiemski, Kraków 2014, s. 141-142.   

„Czy niosę ewangeliczne słowo pojednania i miłości do środowisk, w których żyję i 

pracuję?” 

Franciszek, Twitter, 23 maja 2013, w: Alfabet Franciszka, oprac. P. Żyłka, Kraków 2013, s. 64. 

4.2.  PISMO ŚWIĘTE 

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy 

jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam 

sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 

oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,12-16). 

Por. Mt 22,34-40; 25,31-40; J 13,31-35; 15,1-11. 
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4.3.  KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

1931. „Poszanowanie osoby ludzkiej przejawia się w poszanowaniu zasady: «Poszczególni 

ludzie powinni uważać swojego bliźniego bez żadnego wyjątku za «drugiego samego siebie», 

zwracając przede wszystkim uwagę na zachowanie jego życia i środki do godnego jego 

prowadzeni». Żadne prawodawstwo nie jest w stanie samo przez się usunąć niepokojów, 

uprzedzeń oraz postaw egoizmu i pychy, stojących na przeszkodzie ustanowieniu prawdziwie 

braterskich społeczności. Postawy te przezwycięża jedynie miłość, która w każdym człowieku 

dostrzega «bliźniego», brata”. 

Por. KKK 1829; 1944. 

 

 

 


