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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Istnieje antynomia pomiędzy młodością a śmiercią. Śmierć wydaje się daleka od 

młodości. Tak, skoro jednak młodość oznacza projekt całego życia, projekt zbudowany wedle 

kryterium sensu i wartości, nieodzowne jest również w młodości pytanie o kres. Pozostawione 

samemu sobie doświadczenie ludzkie mówi to samo, co Pismo Święte: «postanowione jest 

człowiekowi raz umrzeć» (Hbr 9,27). Pisarz natchniony dodaje: «a potem sąd» (Hbr 9,27). 

Chrystus zaś mówi: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby  

i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki» (J 11,25 n.). Pytajcie 

zatem Chrystusa, jak młody człowiek w Ewangelii: «Co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?» 

Jan Paweł II, List Parati semper, 5, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Listy, t. 3, wyd. M, Kraków 

2007, s. 256. 

„Pewnego razu zadałem wam pytanie: Gdzie jest wasz skarb, gdzie spoczywa wasze serce? 

(por. wywiad udzielony grupie młodych Belgów, 31 marca 2014 r.). Tak, nasze serca mogą 

przywiązać się do prawdziwych lub fałszywych skarbów, mogą znaleźć prawdziwy odpoczynek 

albo się uśpić, stając się leniwe i odrętwiałe. Najcenniejszym dobrem, jakie możemy mieć w 

życiu, jest nasza relacja z Bogiem. Czy jesteście o tym przekonani? Czy zdajecie sobie sprawę z 

nieocenionej wartości, jaką macie w oczach Boga? Czy wiecie, że jesteście kochani i akceptowani 

przez Niego bezwarunkowo, tacy, jakimi jesteście? Kiedy zanika postrzeganie tego, istota ludzka 

staje się niezrozumiałą zagadką, ponieważ właśnie świadomość, że jesteśmy bezwarunkowo 

kochani przez Boga, nadaje sens naszemu życiu. Czy pamiętacie rozmowę Jezusa z bogatym 

młodzieńcem (por. Mk 10, 17-22)? Ewangelista Marek pisze, że Pan spojrzał na niego z miłością 

(por. w. 21), a następnie zachęcił go do pójścia za Nim, aby znalazł prawdziwy skarb. Drodzy 

młodzi, życzę wam, aby to spojrzenie Chrystusa, pełne miłości, towarzyszyło wam przez całe 

życie”. 

Franciszek, Orędzie na XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, 2, [online:] 

http://archive.krakow2016.com/oredzie-papieza-franciszka-do-mlodych-na-xxx-swiatowe-dni-

mlodziezy-w-2015-roku.html [dostęp: 19.10.2018]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

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

http://archive.krakow2016.com/oredzie-papieza-franciszka-do-mlodych-na-xxx-swiatowe-dni-mlodziezy-w-2015-roku.html
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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)”. 

Por. Wj 12,24-34; Mdr 11,24-26; J 11,1-44; Rz 6,1-19; 8,1-13. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg 

pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je 

ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami 

życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim (KKK 2280)”. 

Por. KKK 336; 338; 362; 1691; 2363; 2367. 

 

 


