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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Potrzebna jest dziś nowa «wyobraźnia miłosierdzia», której przejawem będzie nie tyle 

i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, 

solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale 

jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”. 

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte do biskupów, duchowieństwa i wiernych na 

zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 50, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 3, Listy, wyd. M, 

Kraków 2007, s. 556. 

 

„Dlatego autentyczne duszpasterstwo powołań będzie starać się nieustannie wychowywać 

chłopców i ludzi młodych do ochotniczego podejmowania obowiązków, ukazywać im sens 

bezinteresownej służby, wartość poświęcenia, bezwarunkowego oddania siebie. Szczególnie 

pożyteczne jest tu doświadczenie wolontariatu, który spotyka się z rosnącym zainteresowaniem 

młodzieży”. 

Jan Paweł II, adh. Pastores dabo vobis, 40, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 370. 

 

„W ślad za teologią idzie szeroka i wieloraka posługa słowa w Kościele: «kaznodziejstwo, 

katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie». Cała ta posługa winna «żywić się słowem Pisma 

Świętego» (KO 22). Stąd zalecenie pod adresem wszystkich spełniających posługę słowa – aby 

dzielili się z wiernymi ogromnymi bogactwami słowa Bożego. W tym celu nieodzowna jest 

lektura, studium i modlitewna medytacja, aby żaden nie stał się «próżnym głosicielem słowa 

Bożego na zewnątrz, nie będąc wewnątrz jego słuchaczem»”. 

Jan Paweł II, Wiara chrześcijańska: wiara ugruntowana w Słowie Bożym, 19, 6, w: tegoż, Dzieła 

zebrane, t. 6, Katechezy, cz. 1, wyd. M, Kraków 2007, s. 502. 

 4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już 

nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może 

się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
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świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. tak niech wasze światło świeci przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,13-

16)”. 

Por. Mt 5,41-48; 25,1-46; Dz 2,44-46. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Obowiązek traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia mu jest 

szczególnie naglący wtedy, gdy będąc pozbawiony czegoś, znajduje się on w potrzebie. 

«Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili 

(Mt 25,40)» (KKK 1932)”. 

Por. KKK 51; 52; 1913; 1914; 1933. 


