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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Przykazanie miłości konkretyzuje się także w poszanowaniu drugiego, poszanowaniu jego 

osobowości, jego sumienia: konkretyzuje się w dialogu z drugim, umiejętności poszukiwania 

i uznania tego, co może być dobre i pozytywne także w kimś, kto wyznaje idee różniące się od 

naszych; a nawet w kimś, kto w dobrej wierze – błądzi”. 

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w Oświęcimiu, Oświęcim 7.06.1979, 

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

Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 154. 

„Osoba ludzka posiada naturalny i strukturalny wymiar społeczny, jako że jest powołana 

w głębi swe istoty do wspólnoty z innymi oraz do dawania siebie innym: «Bóg troszczący się po 

ojcowsku o wszystko chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie w 

duchu braterskim» (KDK 24). Tak więc społeczeństwo, owoc i znak społecznej natury człowieka, 

ukazuje swoją pełną prawdę we wspólnocie osób”. 

Jan Paweł II, adh. Christifideles laici, 40, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 263. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36)”. 

„Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo 

jesteście nawzajem dla siebie członkami.  Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym 

gniewem nie zachodzi słońce!  Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już 

przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać 

potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, 

zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha 

Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was 

wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie 

dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył 

w Chrystusie (Ef 4, 25-32)”. 

Por. Mt 5,48; Ga 5,25. 
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4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany 

w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem 

(KKK 374)”. 

Por. KKK 396; 1023. 


