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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„I dlatego też trzeba gruntownie śledzić wszystkie procesy rozwoju współczesnego, trzeba 

niejako prześwietlić poszczególne jego etapy pod tym właśnie kątem widzenia. Chodzi o rozwój 

osób, a nie tylko o mnożenie rzeczy, którymi osoby mogą się posługiwać. Chodzi o to, aby – jak to 

sformułował współczesny myśliciel, a powtórzył Sobór – nie tylko «więcej mieć», ile «bardziej 

być». Istnieje bowiem bardzo realne i wyczuwalne niebezpieczeństwo, że wraz z olbrzymim 

postępem w opanowaniu przez człowieka świata rzeczy, człowiek gubi istotne wątki swego wśród 

nich panowania, na różne sposoby podporządkowuje im swoje człowieczeństwo, sam staje się 

przedmiotem wielorakiej – czasem bezpośrednio nieuchwytnej – manipulacji poprzez całą 

organizację życia zbiorowego, poprzez system produkcji, poprzez nacisk środków przekazu 

społecznego. Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca w świecie 

widzialnym, nie może stać się niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych 

wytworów. Cywilizacja o profilu czysto materialistycznym – z pewnością nieraz wbrew intencjom 

i założeniom swych pionierów – oddaje człowieka w niewolę. u korzenia współczesnej troski  

o człowieka leży z pewnością ta sprawa. Nie chodzi tu o abstrakcyjną odpowiedź na pytanie, kim 

jest człowiek, ale o cały dynamizm życia i cywilizacji, o sens różnych poczynań życia 

codziennego, a równocześnie założeń wielu programów cywilizacyjnych, politycznych, 

ekonomicznych, społecznych, ustrojowych i wielu innych”. 

Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 16, w: tegoż, Encykliki, t. 1, wyd. Wydawnictwo Św. 
Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 27-28. 

 

„Opisana tu materialistyczna wizja prowadzi do prawdziwego zubożenia relacji między 

osobami. Szkodę ponoszą tu przede wszystkim kobiety, dzieci, chorzy lub cierpiący, starcy. 

Właściwe kryterium, które powinno przesądzać o uznaniu godności osoby – to znaczy kryterium 

szacunku, bezinteresowności i służby – zostaje zastąpione przez kryterium wydajności, 

funkcjonalności i przydatności: drugi człowiek jest ceniony nie za to, kim «jest», ale za to, co 

«posiada, czego dokonuje i jakie przynosi korzyści». Oznacza to panowanie silniejszego nad 

słabszym”. 

Jan Paweł II, enc. Evangelium vitae, 23, w: tegoż, Encykliki, t. 2, wyd. Wydawnictwo Św. 
Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 664. 
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„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 

„Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, 

drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu  

i Mamonie! (Łk 16,13-14)”. 

 

„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam 

czynić, aby otrzymać życie wieczne?». Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden 

tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» 

Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij 

ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: 

«Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli 

chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 

Potem przyjdź i chodź za Mną!». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał 

bowiem wiele posiadłości (Mt 19,16-22)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Jezus nakazuje swoim uczniom, by przekładali Go nad wszystko i nad wszystkich, oraz 

proponuje im «wyrzeczenie się wszystkiego co posiadają», ze względu na Niego i Ewangelię. Na 

krótko przed swą męką pokazał im przykład ubogiej wdowy jerozolimskiej, która ze swego 

niedostatku dała wszystko, co miała na utrzymanie. Wypełnienie zalecenia wolności serca wobec 

bogactw jest konieczne, by wejść do Królestwa niebieskiego (KKK 2544)”. 

Por. KKK 2536; 2545; 2546; 2547. 
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