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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Jezus prowadzi do wypełnienia Bożych przykazań, zwłaszcza przykazania miłości 

bliźniego, nadając jego wymaganiom charakter wewnętrzny i bardziej radykalny: miłość bliźniego 

wypływa z serca, które kocha i które – właśnie dlatego, że kocha gotowe jest spełniać w życiu 

najwyższe wymagania”. 

Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor, 15, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 462. 

„Poprzez praktykowanie miłości bliźniego świeccy przeżywają i wyrażają swoje 

uczestnictwo w królewskim urzędzie Chrystusa. (…) Miłość bowiem ożywia i wspiera czynną 

solidarność, wrażliwą na całokształt potrzeb istoty ludzkiej Tak pojęta miłość, praktykowana nie 

tylko przez poszczególne jednostki, lecz także w sposób solidarny przez grupy i wspólnoty, jest 

i zawsze będzie potrzebna”. 

Jan Paweł II, adh. Christifideles laici, 41, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 264. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Radujcie się zawsze w Panu: jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana 

wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność׃ Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale 

w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 

Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co 

miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli. 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, 

a Bóg pokoju będzie z wami (Flp 4,4-9)”. 

Por. Mk 6,30-34; Dz 2, 41-47; 1 Kor 1,31; 2,1-16; 13,1-2; 14,1-40; Flp 1,27-30; Tt 3,1-7; Jk 3,13-

18; 1 J 1,1-4. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Owocami miłości są radość, pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci i upomnienia 

braterskiego: jest życzliwością: rodzi wzajemność trwa bezinteresowna i hojna. Miłość jest 

przyjaźnią i komunią (KKK 1829)”. 
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Por. KKK 425; 953; 1804; 1821; 2648; 2319. 

 


