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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Nie istnieje jednak żadna sprzeczność między radością chrześcijańską a prawdziwymi 

radościami ludzkimi. Przeciwnie, te ostatnie znajdują swą pełnię i najgłębszy fundament właśnie 

w radości uwielbionego Chrystusa (por. Dz 2,24-31), który jest doskonałym obrazem 

i objawieniem człowieka wedle zamysłu Bożego”. 

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini do biskupów, kapłanów i wiernych o świętowaniu 

niedzieli, 68, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 3, Listy, wyd. M, Kraków 2007, s. 480. 

 

„Jeżeli pragniecie, ażeby tajemnica Kany Galilejskiej miała znaczenie również dla was, by 

łaska tamtego dnia trwała w was i wydawała owoce szczęścia – zaproście Jezusa! Zaproście Go do 

waszych serc. Zaproście Go do waszych rodzin. Niech będzie pierwszym Gościem waszych 

radości i trosk. Co dnia Go zapraszajcie razem z Maryją pod dach waszego domu. Gdzie gości 

Jezus, tam jest i prawdziwe wesele”. 

Jan Paweł II, Zaproście Jezusa. Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Polach 

Lednickich, Watykan, 18.05.2002, w: tegoż, Wypłyń na głębię. Ojciec Święty do młodych 

Polaków, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006, s. 234. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła 

do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub twoja sprawa, 

Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?». Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych 

przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy 

miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą!». I napełnili je aż po brzegi. Potem 

powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Ci więc zanieśli. Gdy 

starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedząc, skąd ono pochodzi, ale 

słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy 

człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. ty zachowałeś dobre wino 

aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
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chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego 

udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni (J 2,1-12)”. 

Por. 1 Krn 13,6-8; 2 Sm 6,3-5; Mk 6,22-25. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Błogosławieństwa odsłaniają cel życia ludzkiego, ostateczny cel czynów ludzkich: Bóg 

powołuje nas do swojego własnego szczęścia. Powołanie to jest skierowane do każdego osobiście, 

ale także do całego Kościoła, nowego ludu tych, którzy przyjęli obietnicę i żyją nią w wierze 

(KKK 1719)”. 

Por. KKK 736; 832. 


