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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Ta moc potrzebna jest, by żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji obiektywnie 

trudnej, aby dochować wierności sumieniu w studiach, pracy zawodowej, by nie ulec modnemu 

dziś konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć odwagę 

wyrażenia słusznego sprzeciwu i podjęcia obrony. «Więcej być». Dzisiejsze «więcej być» 

młodego człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy – nie możecie z tego zrezygnować – nie 

możecie z tego zrezygnować, od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich – trwania 

pulsującego świadectwa wiary i nadziei. «Więcej być» to na pewno nie ucieczka od trudnej 

sytuacji”. 

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na 

Westerplatte; Gdańsk, 12.06.1987, 7, w: tegoż, Do Młodych. «Szukałem Was, teraz wy 

przyszliście do mnie», wyd. M., Kraków 2005, s. 59. 

„Jeśli bowiem przykazania Dekalogu uczą nas podstawowych zasad sprawiedliwości, to 

Mądrość Boża objawiona w Chrystusie, Synu Maryi, ukazuje głębszy jeszcze wymiar moralności. 

Jest to wymiar miłości, w szczególności wymiar miłości miłosiernej. Chrystus uczy nas, że ponad 

poziomem dóbr, które można i trzeba dzielić wedle miar sprawiedliwości – człowiek jest 

powołany do miłości, która jest większa od wszystkich dóbr przemijających. Ona jedna nie 

przemija. Miłość nie przemija. Ona jest miarą życia wiecznego – to znaczy życia człowieka w 

Bogu samym. Albowiem Bóg jest miłością”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej matki Bolesławy Lament, 

Białystok, 5.06.1991, 6, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1978, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 

1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2002, s. 646. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Wówczas Jezus rzekł do nich: „Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest 

napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed 

wami do Galilei”. Odpowiedział Mu Piotr: „Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie 

zwątpię”. Jezus mu rzekł: „Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy 

razy się Mnie wyprzesz”. Na to Piotr: „Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się Ciebie”. 

Podobnie też mówili wszyscy uczniowie (Mt 26,31-35)”. 

Por. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Łk 18,18-23; 22,31-34. 
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4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Wzniosłe uczucia nie decydują ani o moralności, ani o świętości osób; stanowią 

niewyczerpany zasób wyobrażeń i odczuć, w których wyraża się życie moralne. uczucia są 

moralnie dobre, gdy przyczyniają się do dobrego działania; w przeciwnym razie – są moralnie złe. 

Prawa wola podporządkowuje dobru i szczęściu poruszenia zmysłowe, które uznaje za swoje. Zła 

wola ulega nieuporządkowanym uczuciom i potęguje je. Emocje i doznania mogą być 

przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady (KKK 1768)”. 

Por. KKK 1762; 1763; 1764; 1767; 1771; 2545. 


