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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować 

zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: «Wolno zabijać», 

nawet: «Trzeba zabijać», tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu? Zauważmy 

jeszcze, że przykazanie: «Nie zabijaj» zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do 

określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie  

i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu 

inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij 

drugiego człowieka jako dar Boży − zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale 

raczej staraj się pomóc twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które − po ludzku 

biorąc − uważają, że pojawiło się nie w porę. [...] Musimy zwiększyć równocześnie naszą 

społeczną troskę nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza o jego matkę 

− jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad ich siły, przynajmniej 

tak myślą. Troska ta winna znaleźć wyraz zarówno w spontanicznych ludzkich postawach  

i działaniach, jak też w tworzeniu instytucjonalnych form pomocy dla tych rodziców poczętego 

dziecka, których sytuacja jest szczególnie trudna. Niech również parafie i klasztory włączają się  

w ten ruch solidarności społecznej z dzieckiem poczętym i jego rodzicami”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku wojskowym, 
Radom, 04.06.1991, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 
1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 622-623. 

 

„Nasze życie nie zostało nam dane jako libretto, w którym wszystko zostało napisane, ale 

jest wyjściem, chodzeniem, czynieniem, szukaniem, oglądaniem… Trzeba wejść w przygodę 

poszukiwania spotkania oraz pozwolić się szukać i spotkać Bogu. 

Bóg jest obecny w życiu każdej osoby, Bóg jest w życiu każdego. Również wtedy, gdy 

życie jakiejś osoby okazało się porażką, gdy jest zniszczone przez wady, przez narkotyki albo 

jakąś inną rzecz, Bóg jest w jej życiu. Można i trzeba szukać Boga w każdym ludzkim życiu. 

Także wtedy, gdy życie jakiejś osoby jest terenem pełnym cierni i chwastów, zawsze jest miejsce, 

gdzie dobre nasienie może wzrastać. Należy ufać Bogu”. 

Franciszek, Wywiad z papieżem Franciszkiem, tłum. J. Siepsiak, K. Nowak, A.P. Bieś, red.  
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D. Piórkowski, K. Stokłosa, Publikacja na portalu DEON.pl za zgodą jezuickiego czasopisma „La 
Civiltà Cattolica”. Prawa autorskie do wywiadu: Wydawnictwo WAM, [online:] 
http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/wywiady-franciszek/art,1,serce-wielkie-i-otwarte-na-
boga-calosc-wywiadu.html [dostęp: 19.10.2015]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, 

żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy 

do Pana (Rz 14,7-8)”. 

Por. Pwt 5,17; Hi 12,10; Mt 5, 21-22; Mt 25,14-30; Łk 19,12-27. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego 

działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego 

celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może 

rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej (KKK 2258)”. 

Por. KKK 2261; 2262; 2264; 2270. 
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