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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie 

uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, 

odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność 

młodym, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi 

prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie nabożeństwa czerwcowego, Elbląg 6.06.1999,  
w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 
Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 1035. 

 

„W Liście do Rzymian Apostoł Paweł szerzej jeszcze wypowie się na temat owego 

«kształtowania się mocy w słabości», owego duchowego hartowania się człowieka wśród 

doświadczeń i ucisków, które jest szczególnym powołaniem uczestników cierpień 

Chrystusowych”. 

Jan Paweł II, List Salvifici doloris, 23, w: tegoż, Dzieła zebrane. Listy, t. 3, wyd. M, Kraków 
2007, s. 236. 

 

„Serdecznie witam pielgrzymów angielskojęzycznych obecnych na tym spotkaniu na 

modlitwie «Anioł Pański». Ze szczególną radością pozdrawiam uczestników turnieju piłki ręcznej 

«Interamnia World Cup», który odbywa się w Teramo we Włoszech. Uczestnicy tego turnieju 

pochodzą z przeszło stu krajów, z których niektóre są w konflikcie. To pokojowe spotkanie 

zawodników jest jednakże przykładem, że sport może nas połączyć w duchu przyjaźni między 

narodami i kulturami. Sport to rzeczywiście znak, że pokój jest możliwy”. 

Benedykt XVI, Wakacje – czas refleksji i modlitwy. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 
(8.07.2007), [online:] 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_08072007.html [dostęp: 
17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest,  

a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę 
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zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele (1 Kor 6,19-20)”. 

 

„Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz 

jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do 

zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś – 

nieprzemijającą (1 Kor 9,24-25)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Chociaż nauka moralna wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego 

wartości absolutnej. Sprzeciwia się ona mentalności neopogańskiej, która zmierza do szerzenia 

kultu ciała, do poświęcenia mu wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku do sprawności 

fizycznej sukcesu sportowego. Z powodu selektywnego wyboru, jakiego dokonuje między silnymi 

a słabymi, mentalność ta może prowadzić do wypaczenia stosunków międzyludzkich  

(KKK 2427)”. 

Por. KKK 990; 1004; 2289; 2291. 


	IV. NAUCZANIE RELIGIJNE
	4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE
	4.2. PISMO ŚWIĘTE
	4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


