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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Z wieloma ludźmi i przy wielu okazjach Papież mówi na temat niebezpieczeństwa wojny 

i konieczności ocalenia pokoju. Konieczności jego zabezpieczenia. Droga prowadzi do tego przez 

dwustronne (czy wielostronne) rozmowy i negocjacje. Jednakże u podstaw tych rozmów i 

negocjacji musimy odnaleźć i odbudować wzajemne zaufanie! A to jest sprawa trudna. Zaufania 

nie zdobywa się za pomocą siły. Nie zdobywa się go również przez same deklaracje. Na zaufanie 

trzeba zasłużyć! Pokój ludziom dobrej woli. Te słowa wypowiedziane kiedyś w momencie 

narodzin Chrystusa nie przestają być kluczem do wielkiej sprawy pokoju na świecie. trzeba, ażeby 

pamiętali o nich ci przede wszystkim, od których w tej dziedzinie najwięcej zależy”. 

Jan Paweł II, Prawda o człowieku jest wielką siłą działającą na rzecz pokoju. Homilia 

wygłoszona podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej, 01.01.1980, w: tegoż, Nauczanie 

papieskie, III, 1, wyd. Pallottinum, Poznań-Warszawa 1985. 

 

„Chrześcijanie mogą wychodzić naprzeciw światu, czy raczej naprzeciw ludzkości 

pooświeceniowej i nawiązać z nią konstruktywny dialog. Mogą także pochylać się, jak 

ewangeliczny Samarytanin, nad człowiekiem zranionym, usiłując leczyć jego rany na początku 

XXI stulecia. A zachęta do niesienia pomocy człowiekowi jest nieporównanie ważniejsza od 

polemik i oskarżeń dotyczących na przykład oświeceniowego podłoża wielkich katastrof 

dziejowych XX wieku. Bowiem duch Ewangelii wyraża się przede wszystkim w postawie 

gotowości do niesienia bliźniemu braterskiej pomocy”. 

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 114. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. twój kij i twoja 

laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi 

głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez 

wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na długie dni (Ps 23,4-6)”. 

Por. Ps 18; Ps 46; Ps 77. 
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4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w 

której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. 

Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i 

braterstwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można nauczyć się 

wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest 

wprowadzeniem do życia społecznego” (KKK 2207). 

Por. KKK 2290; 2381; 2402; 2431; 2489. 

 


