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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„W każdym swoim wymiarze przykazanie miłości jest odniesione do ludzkiej woli, która 

jest wolna. Człowiek, kierując się światłem rozumu, czyli sądem sumienia, wybiera, a w ten 

sposób rozstrzyga i stanowi o sobie. Nadaje kształt swym uczynkom. Przykazanie miłości jest 

skierowane do wolnej woli, od niej bowiem zależy, czy człowiek nada swym uczynkom, swemu 

postępowaniu, kształt miłości lub też inny kształt, miłości przeciwny. Może to być kształt 

egoizmu, kształt obojętności na potrzeby drugiego, obojętności na dobro wspólne. Może to być 

wreszcie kształt nienawiści czy zdrady – wbrew temu, czego uczy Chrystus: „Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół” (Mt 5,44). […] Wolności nie można tylko posiadać. trzeba ją stale, stale, stale 

zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko 

„prawda czyni wolnymi” (por. J 8,32) ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. tak uczy 

Chrystus”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Ojca Rafała Chylińskiego, 
Warszawa, 9.06.1991, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 
1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 751-752. 

 

„Jednakże nie tylko świat, ale i sam człowiek został powierzony własnej trosce  

i odpowiedzialności. Bóg pozostawił go w ręku rady jego (por. Syr 15, 14), aby szukał swego 

Stwórcy i dobrowolnie dochodził do doskonałości. Dochodzić – znaczy własnym wysiłkiem 

budować w sobie tę doskonałość. Istotnie, podobnie jak rządząc światem człowiek kształtuje go 

wedle własnego rozumienia i woli, tak też spełniając czyny moralnie dobre potwierdza, rozwija  

i umacnia w sobie podobieństwo do Boga”. 

Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor, 39, w: tegoż, Encykliki, t. 2, wyd. Wydawnictwo Św. 
Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996, s. 567. 

 

„Żaden człowiek nie jest monadą zamkniętą w sobie samej. Istnieje głęboka komunia 

między naszymi istnieniami, poprzez wielorakie współzależności są ze sobą powiązane. Nikt nie 

żyje sam. Nikt nie grzeszy sam. Nikt nie będzie zbawiony sam. Nieustannie w moje życie wkracza 

życie innych: w to, co myślę, mówię, robię, działam. I na odwrót, moje życie wkracza w życie 

innych: w złym, jak i w dobrym. Tak więc moje wstawiennictwo za drugim nie jest dla niego 



2 

Program wychowawczy > Klasa VI > Wartość II > Autonomiczność i zależność w moim życiu 

 

 

czymś obcym, zewnętrznym, również po śmierci. W splocie istnień moje podziękowanie, moja 

modlitwa za niego mogą stać się niewielkim etapem jego oczyszczenia. I dlatego nie potrzeba 

przestawiać czasu ziemskiego na czas Boski: w obcowaniu dusz zwykły czas ziemski po prostu 

zostaje przekroczony”. 

Benedykt XVI, enc. Spe salvi, 48, [online:] 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/spe_salvi-30112007.html [dostęp: 
17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. tylko nie bierzcie tej wolności jako 

zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!  

Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 

samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, 

czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego 

innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 

nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się  

w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, 

wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa 

pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki, i tym podobne. Co do 

nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, 

królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, 

którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 

Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich 

drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc (Ga 5,13-24)”. 

Por. Mk 10,44-45; Rz 7,13. 8,18-22; 1 Kor 10,23-25; Ga 4,1-7. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Wolność nie daje nam prawa do mówienia i czynienia wszystkiego. Opiera się na fałszu 

przekonanie, że człowiek, podmiot tej wolności, jest jednostką samowystarczalną i mającą na celu 

zaspokojenie swojego własnego interesu przez korzystanie z dóbr ziemskich. Poza tym, 

uwarunkowania ładu ekonomicznego i społecznego, politycznego i kulturowego, konieczne do 

właściwego korzystania z wolności, zbyt często są nieuznawane i gwałcone. Te sytuacje 
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zaślepienia i niesprawiedliwości obciążają życie moralne i wystawiają zarówno mocnych, jak  

i słabych na pokusę grzechu przeciw miłości. Człowiek, oddalając się od prawa moralnego, godzi 

we własną wolność, sam się zniewala, zrywa braterstwo z innymi ludźmi i buntuje się przeciw 

prawdzie Bożej (KKK 1740)”. 

Por. KKK 160; 311; 406; 1036; 1712. 
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