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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

 4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia 

ludzi. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, kloty wraz z utratą pracy, dachu 

nad głową, możliwość godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia 

opuszczenia, zagubienia i beznadziei”. 

Jan Paweł II, Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień, red. P. Słabek, K. Chojnacka, wyd. M, 

Kraków 2002, s. 158. 

„«Jeden drugiego brzemiona noście» – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla 

międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, 

to brzemię niesione razem, we wspólnocie. Więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw 

drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”. 

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla świata pracy, Zaspa 12.06.1987, 

w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 

Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 494. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś 

z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im Tego, czego 

koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? (Jk 2,15-16)”. 

Por. Pwt 15,11; Łk 3,11; 11,41; Rz 12,9-13; Jk 2,15-16. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia nie może przeniknąć 

do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Miłość, podobnie 

jak Ciało Chrystusa, jest niepodzielna: nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli nie 

miłujemy brata i siostry, których widzimy. Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom 

i siostrom, nasze serce zamyka się, a Jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla 

miłosiernej miłości Ojca: przez wyznanie grzechu nasze serce otwiera się na jego łaskę 

(KKK 2840)”. 

Por. KKK 3; 84; 815; 821; 877; 929; 930; 1469; 1657; 1934-1935. 

 


