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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„To właśnie prawda o «Bogu − Miłości» staje się źródłem nadziei świata i drogowskazem 

naszej odpowiedzialności. Człowiek może miłować, ponieważ został najpierw umiłowany przez 

Boga. Św. Jan nas poucza: «My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował» (1 J 4,19). 

Prawda o Bożej miłości rzuca światło również na nasze poszukiwanie prawdy, na pracę nad 

rozwojem nauki, nad całą naszą kulturą. Nasze poszukiwania i nasza praca potrzebują idei 

wiodącej, fundamentalnej wartości, która by nadała sens i połączyła w jeden nurt badania 

uczonych, refleksje historyków, twórczość artystów i rozwijające się w zawrotnym tempie 

odkrycia techników. Czy istnieje jakaś inna idea, inna wartość lub inne światło, które byłoby  

w stanie nadać sens wielorakim poszukiwaniom i działaniom ludzi nauki i kultury, nie 

ograniczając równocześnie ich twórczej wolności? Otóż miłość jest tą siłą, która nie narzuca się 

człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej 

wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił się jej narodzić i by umiał nasycić 

nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminaryjnej i wykładowej, a także 

przy warsztacie wielorakiej sztuki. 

Jan Paweł II, Przemówienie do rektorów wyższych uczelni zgromadzonych na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika, Toruń, 07.06.1999, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 
1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 1047. 

 

„Miłość nie wyklucza wiedzy, co więcej, domaga się jej, krzewi ją i ożywia od wewnątrz. 

Wiedza nie jest nigdy tylko dziełem inteligencji. Można ją oczywiście sprowadzić do kalkulacji 

lub doświadczenia, ale jeżeli ma być wiedzą zdolną ukierunkować człowieka w świetle 

pierwszych zasad i jego ostatecznych celów, powinna być «przyprawiona solą» miłości. Działanie 

bez wiedzy jest ślepe, a wiedza bez miłości jałowa. Istotnie, «Ten bowiem, kto kieruje się 

prawdziwą miłością, usilnie wytęża swój umysł, by odkryć przyczyny nędzy i znaleźć sposoby jej 

zwalczania i zdecydowanego przezwyciężenia». W obliczu zjawisk, które mamy przed sobą, 

miłość w prawdzie wymaga przede wszystkim poznania i zrozumienia, ze świadomością  

i poszanowaniem specyficznej kompetencji każdego poziomu wiedzy. Miłość nie jest późniejszym 

dodatkiem, załącznikiem do zakończonej już pracy różnych dyscyplin, lecz prowadzi z nimi dialog 
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od samego początku. Wymogi miłości nie sprzeciwiają się wymogom rozumu. Wiedza ludzka jest 

niewystarczająca, a konkluzje płynące z wiedzy nie będą mogły nigdy wskazywać samodzielnie 

drogi prowadzącej do integralnego rozwoju człowieka. Trzeba zawsze iść dalej: wymaga tego 

miłość w prawdzie. Jednak pójście dalej nie oznacza nigdy abstrahowania od konkluzji rozumu, 

zaprzeczania jego wynikom. Nie ma inteligencji, a potem miłości: istnieje miłość ubogacona 

inteligencją oraz inteligencja pełna miłości”. 

Benedykt XVI, enc. Caritas in veritate, 30, [online:] 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_29062009.html 
[dostęp: 17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 

na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 

będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 

czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam 

urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie, wszystko złe o was. Cieszcie się 

i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie (Mt 5, 3-12)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych. Zaprasza nas do 

oczyszczenia naszego serca ze złych skłonności i do poszukiwania nade wszystko miłości Bożej. 

Uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega ani na bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie 

czy władzy, ani na żadnym ludzkim dziele, choćby było tak użyteczne jak nauka technika sztuka, 

ani nie tkwi w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu, który jest źródłem wszelkiego 

dobra i wszelkiej miłości (...) (KKK 1723)”. 

Por. KKK 32; 35; 1731; 2115; 2116; 2128. 
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