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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Dzieje ludzkości przebiegają od początku – i przebiegać będą do końca – poprzez rodzinę. 

Człowiek wchodzi w nią przez narodzenie, które zawdzięcza rodzicom: ojcu i matce – ażeby w 

odpowiednim momencie „opuścić” to pierwsze środowisko życia i miłości i przyjść ku nowemu. 

«Opuszczając ojca i matkę», każdy i każda z Was równocześnie poniekąd zabiera ich w sobie, 

przejmuje wielorakie dziedzictwo, które w nich i w rodzinie ma swój bezpośredni początek 

i źródło. W ten sposób też, opuszczając, pozostaje: dziedzictwo, jakie przejmuje, łączy go trwale z 

tymi, którzy mu je przekazali i którym tyle zawdzięcza. On zaś sam – ona i on – będą dalej 

przekazywać to samo dziedzictwo. Stąd też wielkie znaczenie posiada owo czwarte przykazanie 

Dekalogu: «czcij ojca swego i matkę»[...]”. 

Jan Paweł II, Parati semper. List do młodych całego świata, 31.03.1985, 11, w: tegoż, 

Do Młodych. «Szukałem Was, teraz wy przyszliście do mnie», wyd. M., Kraków 2005, s. 40. 

 

„Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, jaką katecheza stara się zbadać 

i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być 

również stale oświecana, wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za 

którą są odpowiedzialni. Aby zaś katecheza mogła być skuteczna, powinna być ciągła; będzie 

bowiem rzeczywiście daremna, jeśli zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego; albowiem, 

oczywiście w innej formie, niemniej niezbędna okazuje się dla dorosłych”. 

Jan Paweł II, adh. Catechesi tradende, 43, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 43. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała 

wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i 

w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,51-52)”. 

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co 

usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, 

którzy też będą zdolni nauczać i innych.  Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry 

żołnierz Chrystusa Jezusa!  Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia 
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utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, 

otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeżeli walczył przepisowo. Rolnik pracujący w znoju pierwszy 

powinien korzystać z plonów.  Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we 

wszystkim.  Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej powstał 

z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo 

skrępowaniu.  Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia 

w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę (2 Tm 2,1-10)”. 

Por. Ps 34,12-1 3; Ps 78,1 -8; Oz 11,1 -6; 1 Kor 2,1 -9, 12. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do Apostołów: „Kto was słucha, Mnie 

słucha” (Łk 10,16), wierni z uległością przyjmują nauczanie i wskazania, które są im 

przekazywane w rożnych formach przez ich pasterzy (KKK 87)”. 

por. KKK 239; 544; 2038; 2214. 


