
1 

Program wychowawczy > Klasa VII > Wartość XVI > Wartość miłości w moim życiu 

 

 

IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety 

jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie 

rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób. 

Wewnętrzną zasadą, trwałą mocą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość: tak jak bez miłości 

rodzina nie jest wspólnotą osób, tak samo bez miłości nie może ona żyć, wzrastać i doskonalić się 

jako wspólnota osób”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 18, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, wyd. Znak, Kraków 

2006, s. 114. 

„W historii miłości, którą opowiada nam Biblia, Bóg wychodzi nam naprzeciw, próbuje 

nas zdobyć — aż do Ostatniej Wieczerzy, aż do Serca przebitego na krzyżu, aż do objawień 

Zmartwychwstałego i wielkich dzieł, za pośrednictwem których, poprzez działanie Apostołów, 

przewodził rodzącemu się Kościołowi. Również w późniejszej historii Kościoła Pan nie był 

nieobecny: zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw — poprzez ludzi, w których objawia swą 

obecność; poprzez Słowo, w Sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii. W liturgii 

Kościoła, w jego modlitwie, w żywej wspólnocie wierzących doświadczamy miłości Boga, 

odczuwamy Jego obecność i tym samym uczymy się również rozpoznawać Go w naszej 

codzienności. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my również 

możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie 

wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego 

«pierwszeństwa» miłowania ze strony Boga może, jako odpowiedź, narodzić się miłość również w 

nas”. 

Benedykt XVI, enc. Deus caritas est, 17, wyd. Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2006. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, 

narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym 

objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie 

mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam 

nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1 J 4,7-10)”. 
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Por. Mt 5,3-11; Mk 10,41-45; Łk 6,27-36; J 10,11-16; 17-18. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 „Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest 

podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem 

stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam «jest miłością» (1 J 4,8.16) (KKK1604)”. 

Por. 1709; 1769; 1789; 1794; 1822; 1823; 1825; 1827. 

 

 

  

 

 


