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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„W imię promocji kulturalnej każdego mężczyzny i każdej kobiety, głoszonej przez 

instancje międzynarodowe jako cel, należy uzmysłowić współczesnym ludziom, że Ewangelia 

Chrystusa jest dla każdego człowieka źródłem postępu i rozwoju. Nie zadajemy gwałtu żadnej 

kulturze, proponując każdej dobrowolne przyjęcie zbawczego i wyzwalającego orędzia”. 

Jan Paweł II, Spotkanie z nowożytnymi kulturami i inkulturacja. Przemówienie do Papieskiej 
Rady ds. Kultury, Rzym, 17.01.1987, w: tegoż, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, 
homilie, wyd. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Fundacja Jana Pawła II, Rzym-Lublin 
1988, s. 398. 

 

„Dialog to wyzwanie polegające w istocie na przekształcaniu relacji między ludźmi, 

między narodami i ludami w życiu religijnym, politycznym, gospodarczym i społecznym 

i kulturalnym. Jest to wyzwanie miłości Chrystusa do ludzi, którą uczeń musi odtworzyć we 

własnym życiu: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali» (J 13,35)”. 

Jan Paweł II, adh. Ecclesia in Africa, 79, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 
Kraków 2006, s. 462. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego 

będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: «Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 

i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 

będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż 

szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 

doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5,43-47)”. 

Por. Kpł 19,10. 34; 23, 22; Pwt 1,16-18; 10,18-19; Ez 47,21-23; Mt 5, 43-48. 

 



2 

Program wychowawczy > Klasa III > Wartość XXX > Wartość spotkania z człowiekiem innej 

kultury i rasy 

 

 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą rozumną duszą, 

mają tę samą naturę i to samo pochodzenie. Wszyscy, odkupieni przez ofiarę Chrystusa, są 

wezwani do uczestniczenia w tym samym Boskim szczęściu; wszyscy więc cieszą się równą 

godnością (KKK 1934)”. 

Por. KKK 847-848; 854; 856; 1267; 1935; 1938; 1939; 1957. 
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