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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś 

podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże 

ojcostwo. Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w 

darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Do prawdziwej miłości 

wychowuje się wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Dlatego też ze względu na dobro 

przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją 

wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć kiedyś prawdziwie 

chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie, 

3.06.1991, w: tegoż, Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień, oprac. P. Słabek, K. Chojnacka, 

wyd. M, Kraków 2002, s. 199. 

 

„Zakorzeniona w osobowym i całkowitym obdarowaniu się małżonków i wymagana dla 

dobra dzieci nierozerwalność małżeństwa znajduje swoją ostateczną prawdę w zamyśle Bożym 

wyrażonym w Objawieniu: Bóg chce nierozerwalności małżeństwa i daje ją jako owoc, jako znak i 

wymóg miłości absolutnie wiernej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego 

Kościoła”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 20, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 83. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. I nie upijajcie 

się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie 

wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w 

waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane 

swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca 

Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie 

miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, 

oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawił Kościół 
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jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty 

i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, 

siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz 

każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego 

opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. tajemnica 

to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również 

każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego 

męża (Ef 5,17-33)”. 

Por. Pwt 22,13-29; łk 16,18; 1 Kor 7,1-6; Hbr 13,4-6. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, duchowego i 

nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice są 

głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. W tym sensie podstawowym zadaniem 

małżeństwa i rodziny jest służba życiu (KKK 1653)”. 

Por. KKK 2221. 


