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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Zadaniem rodziców jest wychowywanie samych siebie oraz swoich dzieci do zrozumienia 

informacji i umiejętności wyboru przekazu, jakie one zawierają, bez poddawania się im, lecz 

w sposób niezależny i odpowiedzialny. tam, gdzie zadanie to jest wykonane właściwie, środki 

informacji społecznej przestają być w życiu rodziny niebezpiecznym rywalem, który zastawia 

sidła na podstawowe zadania rodziny, a stanowią cenne okazje do rozsądnej konfrontacji 

z rzeczywistością i stają się pożytecznymi składnikami w procesie stopniowego dojrzewania 

ludzkiego, które jest niezbędne we wprowadzenie młodzieży w życie społeczne”. 

Jan Paweł II, Rola komunikacji społecznej wobec zadań rodziny, „L’Osservatore Romano” 1980, 

nr 1 (5), s. 5. 

 

„Wiadomo, że środki przekazu społecznego oddziałują na psychikę odbiorców tak pod 

względem uczuciowym i intelektualnym, jak moralnym, a nawet religijnym, zwłaszcza młodych. 

Mogą zatem mieć dobroczynny wpływ na życie i zwyczaje rodzin oraz na wychowanie dzieci, lecz 

jednocześnie kryją zasadzki i niebezpieczeństwa, których nie należy lekceważyć, i mogą stać się 

nosicielami – czasem, zręcznie i systematycznie wmanewrowanymi, co niestety zdarza się 

w różnych krajach świata – ideologii rozkładających i zniekształcających poglądy na życie, 

rodzinę, religię, moralność, nieszanujących prawdziwej godności i przeznaczenia człowieka”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 76, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 122-123. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz 

dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo 

jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 

wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić 

białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 

pochodzi (Mt 5,33-37)”. 

Por. Mt 26,69-75; J 4,16-19. 8,42-47. 18, 33-40; Ef 4,25; 1 P 2,1; 1 J 5-7; 42. 
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4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę mają obowiązek przy 

rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie i nie obrażać miłości. Powinny starać się, by 

szanować z równą troską istotę faktów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny 

uciekać się do oszczerstw (KKK 2497)”. 

Por. KKK 2489; 2493; 2494; 2495; 2499. 


