
1 

Program wychowawczy > Klasa VI > Wartość X > Postawa empatyczna 

 

 

IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, 

dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia 

opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą 

dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, 

którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, 

pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. 

Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca 

miłosierdzia: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Oby dzięki bratniej miłości tego 

chleba nikomu nie brakowało! «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» 

(Mt 5,7)”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej abpa Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, O. Jana Beyzyma, Jana Balickiego i S. Sancji Janiny Szymkowiak, 
odprawionej na Błoniach, Kraków, 18.08.2002, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 
1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. M, Kraków 2006,  
s. 1215. 

 

„Trzeba, aby w obliczu tej sytuacji chrześcijanin uczył się wyrażać swą wiarę w Chrystusa 

przez odczytywanie ukrytego wezwania, jakie on kieruje do niego ze świata ubóstwa. W ten 

sposób będzie można kontynuować tradycję miłosierdzia, która już w minionych dwóch 

tysiącleciach wyraziła się na wiele różnych sposobów, ale która obecnie wymaga może jeszcze 

większej inwencji twórczej. 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 Novo millennio ineunte, 50, w: tegoż, Dzieła zebrane. Listy, t. 3, wyd. M, 
Kraków 2007, s. 556. 

 

„Zaakceptować drugiego, który cierpi, oznacza […] przyjąć na siebie w jakiś sposób jego 

cierpienie, tak że staje się ono również moim. Właśnie dlatego jednak, że staje się ono teraz 

cierpieniem podzielanym, że jest w nim obecny ktoś inny, oznacza to, że światło miłości przenika 
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moje cierpienie. Łacińskie słowo con-solatio, pocieszenie, wyraża to w piękny sposób, sugerując 

«bycie-razem» w samotności, która już nie jest samotnością. Ale także zdolność akceptacji 

cierpienia z miłości do dobra, prawdy i sprawiedliwości stanowi o mierze człowieczeństwa, jeżeli 

bowiem ostatecznie mój dobrobyt, moja nietykalność jest ważniejsza od prawdy i sprawiedliwości, 

wówczas panuje prawo mocniejszego; wówczas dominuje przemoc i kłamstwo. Prawda  

i sprawiedliwość winny być ważniejsze od mojej wygody i nietykalności, w przeciwnym razie 

moje własne życie staje się kłamstwem”. 

Benedykt XVI, enc. Spe salvi, 38, [online:] 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/spe_salvi-30112007.html [dostęp: 
17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg  

i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł». Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała 

ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go 

położyli?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak 

go miłował!» Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie 

mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do 

grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra 

zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». 

Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» 

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie 

wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud 

to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym 

głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, 

a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu 

chodzić!» (J 11,32-44)”. 

Por. Wj 2,23-25; 1 Krn 21,1-30; Łk 10,30-37; 15,11-24. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są 

wymownym znakiem, że «Bóg łaskawie nawiedził lud swój» (Łk 7,16), i że Królestwo Boże jest 

bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł, by 
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uleczyć całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego 

współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: 

«Byłem chory, a odwiedziliście Mnie» (Mt 25,36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych 

słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy 

cierpią na ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by 

ulżyć im w cierpieniu (KKK 1503)”. 

Por. KKK 1505; 2358; 2448; 2575; 2843-2844. 
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