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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, 

jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, 

jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego 

uczestnictwa”. 

Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 10, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 36. 

 

„We wzajemnych stosunkach członkowie wspólnoty rodzinnej są inspirowani i kierują się 

«prawem bezinteresowności», które szanując i umacniając we wszystkich i w każdym godność 

osobistą jako jedyna rację wartości, przybiera postać serdecznego otwarcia się, spotkania i dialogu, 

bezinteresownej gotowości służenia, wielkodusznej służby i głębokiej solidarności”. 

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

Kraków 2006, s. 100. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się 

z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie 

gońcie za wielkością, lecz niech w as pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za 

mądrych! Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. 

Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. umiłowani, 

nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano 

bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój 

cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. tak bowiem czyniąc, węgle żarzące 

zgromadzisz nad jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,14-21)”. 

Por. Rdz 43,1-34; Wj 20,1-7; Wj 32,1-14; Rz 15,1-6; Mt 21,28-32. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Człowiek posiada wiele uczuć. Najbardziej podstawowym uczuciem jest miłość 

spowodowana upodobaniem do dobra. Miłość wywołuje pragnienie nieobecnego dobra i nadzieję 

na jego uzyskanie. Pragnienie to kończy się przyjemnością i radością z posiadanego dobra. Bojaźń 
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przed złem wywołuje nienawiść, wstręt i lęk przed złem przyszłym. Bojaźń ta kończy się 

smutkiem z powodu istniejącego zła lub gniewem, który się mu sprzeciwia (KKK 1765)”. 

Por. KKK 1700, 1763; 1766. 


