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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać upowszechnianiu wśród 

młodych ważnych wartości, takich jak lojalność, wytrwałość, przyjaźń, wspólnota, solidarność. 

Właśnie dlatego w ostatnich latach sport rozwija się coraz bardziej jako jedno 

z charakterystycznych zjawisk współczesności, swego rodzaju «znak czasu», wyrażający nowe 

potrzeby i nowe oczekiwania ludzkości. Sport rozpowszechnił się we wszystkich częściach świata, 

przekraczając bariery kultur i państw”. 

Jan Paweł II, Msza św. na stadionie olimpijskim w Rzymie, 29.10.2000, Rachunek sumienia dla 

sportu, „ L’Osservatore Romano” 2001, nr 1(229), s. 10. 

 

„Cieszę się, że powstaje coraz więcej parafialnych klubów sportowych, które gromadzą 

dzieci i młodzież. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba 

sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość, 

odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność 

obowiązkom – to wszystko zależy od cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, 

abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, 

uczciwymi, zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję”. 

Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowego, Elbląg, 6.06.1999, 5, w: Jan Paweł II, 

Pielgrzymki do Ojczyzny: 1978, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, 

homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 1035. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, 

co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy 

będą zdolni nauczać też innych. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz 

Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około utrzymania, żeby się 

spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko 

wtedy, gdy walczył przepisowo. Rolnik, który się trudzi, pierwszy powinien korzystać z plonów. 

Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa 

Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę 
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niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko 

przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną 

chwałą (2 Tm 2,1-10)”. 

Por. 1 Kor 9,24-27; 12,12-31. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowiadają bardziej bezpośrednio 

naturze człowieka. Są dla niego konieczne. Aby umożliwić jak największej liczbie osób 

uczestnictwo w życiu społecznym, należy zachęcać do tworzenia zrzeszeń i instytucji 

wybieralnych «dla celów gospodarczych i społecznych, kulturalnych i rozrywkowych,  

sportowych, zawodowych i politycznych. Są to społeczności albo o zasięgu krajowym, albo 

międzynarodowym»” (KKK 1882). 

Por. KKK 2187; 2289. 

 


