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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby 

do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. W świecie silnie zsekularyzowanym nastąpiło «stopniowe 

zeświecczenie zbawienia», dlatego walczy się, owszem, o człowieka, ale o człowieka 

pomniejszonego, sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego. My natomiast wiemy, że 

Jezus przyszedł, by przynieść zbawienie całkowite, które obejmuje całego człowieka i wszystkich 

ludzi, otwierając ich na wspaniałe horyzonty usynowienia Bożego”. 

Jan Paweł II, enc. Redemptoris missio, w: tegoż, Encykliki, t. 1, wyd. Wydawnictwo św. 
Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 388-389. 

 

„Bardzo ważnym zadaniem jest uznanie prymatu wartości duchowych nad materialnymi  

i ekonomicznymi, ponieważ wartości ducha przyczyniają się w prostej linii do rozwoju 

najszlachetniejszych i najbardziej wartościowych elementów ludzkiej osoby. Wartości duchowe 

nadają znaczenie materialnym. (…) Prymat duchowych wartości wpływa na to, że rozwój 

materialny, techniczny, cywilizacyjny służy temu wszystkiemu, co kształtuje człowieka, to znaczy 

temu co umożliwia mu pełny dostęp do prawdy, rozwój moralny, pełne korzystanie z całego 

dziedzictwa dóbr kultury i pomnażania ich przez własną twórczość”. 

Jan Paweł II, Prymat wartości duchowych w wychowaniu młodych roku 2000, 18.03.1982,  
w: tegoż, Nauczanie papieskie V,1,1982, wyd. Pallottinum, Poznań 1993, s. 388. 

 

„Problem rozwoju jest ściśle związany również z naszym pojmowaniem duszy ludzkiej, 

ponieważ nasze «ja» jest często sprowadzane do psychiki, a zdrowie duszy mylone jest z dobrym 

samopoczuciem emocjonalnym. U podłoża tych redukcji leży wielkie niezrozumienie życia 

duchowego, a prowadzą one do niedostrzegania, że rozwój człowieka i narodów zależy również od 

rozwiązania problemów o charakterze duchowym. Oprócz wzrostu materialnego rozwój musi 

obejmować również wzrost duchowy, ponieważ osoba ludzka stanowi «jedność cielesną  

i duchową», zrodzoną ze stwórczej miłości Boga i przeznaczoną do życia wiecznego. Człowiek 

rozwija się, gdy wzrasta duchowo, gdy jego dusza poznaje samą siebie oraz prawdę, której 

zarodek Bóg w niej umieścił, gdy prowadzi dialog z samym sobą oraz ze swym Stwórcą. 

Pozostając z dala od Boga, człowiek jest niespokojny i chory. Wyobcowanie społeczne  
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i psychologiczne oraz tak liczne nerwice występujące w bogatych społeczeństwach mają również 

przyczyny natury duchowej. Społeczeństwo dobrobytu, rozwinięte materialnie, ale przytłaczające 

dla duszy, nie jest ze swej natury ukierunkowane na autentyczny rozwój. Nowe formy zniewolenia 

przez narkotyki i rozpacz, w jaką popada tak wiele osób, znajdują wyjaśnienie nie tylko 

socjologiczne i psychologiczne, ale zasadniczo duchowe. Pustka, w jakiej dusza czuje się 

pozostawiona, mimo licznych terapii dla ciała i dla psychiki, przynosi cierpienie. Nie ma pełnego 

rozwoju i powszechnego dobra wspólnego bez dobra duchowego i moralnego osób, pojmowanych 

w ich pełni duszy i ciała”. 

Benedykt XVI, enc. Caritas in veritate, 76, [online:] 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_29062009.html 
[dostęp: 17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz 

poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany (1 Kor 13,12)”. 

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się 

modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 

słowami (Rz 8,26)”. 

„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 

których nie widzimy (Hbr 11,1)”. 

Por. Mt 19,16-22. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Obraz Boży jest obecny w każdym człowieku. Jaśnieje we wspólnocie osób na 

podobieństwo jedności Osób Boskich między sobą (KKK 1702)”. 

Por. KKK 1700; 1701; 1703; 1704; 1705; 1706. 
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