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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Tak zwany «trzeci wiek» jest przede wszystkim wartością samoistną, jako że stanowi 

przedłużenie życia, a życie to dar Boży. Wiek ten niesie też z sobą szczególne «talenty», ponieważ 

człowiek starszy posiada bogaty zasób doświadczeń i wiedzy, której jest strażnikiem. Dlatego we 

wszystkich kulturach starzec to synonim mądrości i równowagi. Samą swoją obecnością człowiek 

starszy przypomina wszystkim, a zwłaszcza młodym, że życie na ziemi jest «epizodem», który ma 

swój początek i koniec: aby osiągnąć pełnię, potrzebuje odniesienia nie do wartości ulotnych 

i powierzchownych, ale trwałych i głębokich”. 

Jan Paweł II, Ludzie starsi są potrzebni. Przemówienie w czasie modlitwy Anioł Pański, Castel 

Gandolfo, 25.07.1999, 1, w: tegoż, Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, t. 7, 26 

października 1997-15 października 2000, wyd. Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2001, s. 220. 

 

„W rzeczywistości «życie osób starszych ułatwia nam zdanie sobie sprawy z hierarchii 

wartości ludzkich; ukazuje ciągłość pokoleń i wspaniale przedstawia wzajemną zależność ludu 

Bożego. Osoby starsze ponadto mają charyzmat przekraczania barier między pokoleniami, zanim 

one zaistnieją»”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 27, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 88. 

 

„Biblia ukazuje zwykle człowieka starego jako uosobienie kogoś, kto jest pełen mądrości 

i bojaźni Bożej (por. Syr 25,4-6). W tym sensie «dar» starości można by określić jako obecność 

w Kościele i społeczeństwie świadka tradycji wiary (por. Ps 44,2; Wj 12,26-27), nauczyciela życia 

(por. Syr 6,34; 8,11-12), krzewiciela miłości”. 

Jan Paweł II, adh. Christifideles laici, 48, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 273. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, 

wyczekujący pociechy Izraela: a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, 

że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnieniem więc Ducha przyszedł do 

świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 
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on wziął Je w objęcia błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze 

Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś 

przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, 

Izraela». A Jego Ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich 

i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 

w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. – Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw 

wyszły zamysły serc wielu» (Łk 2,25-35)”. 

Por. Sdz 19,11-22; Mk 8,1-8. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Chrześcijanie dysponujący wolnym czasem powinni pamiętać o swoich braciach, którzy 

mają te same potrzeby i te same prawa, a którzy nie mogą odpoczywać z powodu ubóstwa i nędzy. 

W pobożności chrześcijańskiej niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre uczynki i pokorne 

posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych. Chrześcijanie powinni także świętować 

niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia 

(KKK 2186)”. 

por. KKK 1723; 2186; 2448; 2727. 


