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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„W historii kontynentu europejskiego widoczny jest ożywiający wpływ Ewangelii. Kierując 

spojrzenie ku minionym stuleciom, nie możemy nie dziękować Bogu za to, że chrześcijaństwo było 

na naszym kontynencie głównym czynnikiem jedności ludów i kultur oraz integralnej promocji 

człowieka i jego praw. Z pewnością nie można wątpić, że wiara chrześcijańska należy w sposób 

radykalny i decydujący do fundamentów kultury europejskiej. Chrześcijaństwo bowiem nadało 

kształt Europie, zaszczepiając w niej pewne podstawowe wartości. także współczesna Europa, która 

dała światu ideał demokracji i prawa człowieka, czerpie swe wartości z dziedzictwa 

chrześcijańskiego. Bardziej niż jako miejsce geograficzne można ją określić jako pojęcie w głównej 

mierze kulturowe i historyczne, które znamionuje rzeczywistość zrodzoną jako kontynent również 

dzięki jednoczącej sile chrześcijaństwa, które zdołało zintegrować między sobą różne ludy i kultury, 

i jest ściśle związane z całą kulturą europejską”. 

Jan Paweł II, adh. Ecclesia in Europa, 108, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 905. 

 

„Dlaczego w tym miejscu naszych rozważań o Europie odwołujemy się do Chrystusowej 

przypowieści o szczepie winnym i latoroślach? Chyba właśnie dlatego, że ta przypowieść pozwala 

nam najlepiej wyjaśnić dramat europejskiego oświecenia. Odrzucając Chrystusa, a przynajmniej nie 

biorąc pod uwagę Jego działania w dziejach człowieka i kultury, pewien prąd myśli europejskiej 

dokonał jakiegoś wyłomu. Pozbawiono człowieka szczepu winnego, tego zaszczepienia w Krzewie, 

które zapewnia osiągnięcie pełni człowieczeństwa”. 

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 104. 

 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie 

na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 

jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły 

po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni 

u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!  

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
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byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 

Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, 

lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do 

Ciebie?» A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z 

tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili». Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 

«Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie». 

Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 

przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie?». Wtedy odpowie 

im: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 

tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego (Mt 

25,31-46)”. 

Por. Mk 15,15-17; J 12,31-32. 16,33; Ef 4,14-16. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Spotęgowanie wrażliwości na Boga i poznanie siebie znajduje się u podstaw wszelkiego 

pełnego rozwoju społeczności ludzkiej. Pomnaża on dobra materialne i oddaje je na służbę osobie i 

jej wolności” (KKK 2441). 

Por. KKK 1917; 1957; 2527. 


