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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„I dlatego nie przestaję prosić Chrystusa oraz Matki Pięknej Miłości za tę miłość, jaka 

rodzi się w młodych sercach. Wielokrotnie w życiu dane mi było niejako z bliska towarzyszyć tej 

miłości młodych ludzi. Poprzez to doświadczenie pojąłem, o jak istotną sprawę tutaj chodzi, o jak 

doniosłą, o jak wielką. Myślę, że przyszłość człowieka waży się w znacznej mierze na szalach tej 

zrazu młodzieńczej miłości, którą Ty i Ona, którą Ty i On odkrywacie na szlakach Waszej 

młodości. Jest to poniekąd wielka Przygoda, ale jest to też równocześnie wielkie zadanie”. 

Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati Semper, 31.03.1985, w: Jan Paweł II do 

Młodych. „Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie”, red. P. Słabek, wyd. M, Kraków 2005, 

s. 39. 

„Mamy tu do czynienia z dwoma ważnymi aspektami: eros jest niejako zakorzeniony w 

naturze człowieka; Adam poszukuje i «opuszcza ojca swego i matkę swoją», by odnaleźć 

niewiastę; jedynie razem przedstawiają oni całokształt człowieczeństwa, stając się «jednym 

ciałem». Nie mniej ważny jest drugi aspekt: ze względu na ukierunkowanie zawarte w akcie 

stwórczym, eros kieruje człowieka ku małżeństwu, związkowi charakteryzującemu się 

wyłącznością i definitywnością; tak i tylko tak urzeczywistnia się jego głębokie przeznaczenie. 

Obrazowi Boga monoteistycznego odpowiada małżeństwo monogamiczne. Małżeństwo oparte na 

miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji Boga do Jego ludu, i odwrotnie: sposób, 

w jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej miłości. Ten ścisły związek między erosem i 

małżeństwem występujący w Biblii prawie nie znajduje sobie podobnych w literaturze 

pozabiblijnej”. 

Benedykt XVI, enc. Deus caritas est, 11, Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2006. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Jak jabłoń wśród drzew 

leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc 

jego słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do sali biesiadnej, i godłem jego nade mną 

jest miłość. [...] Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak 

śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, uderzenie 
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boskiego gromu. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki” (Pnp 2,2-4; 8,  

6-7). 

Por. Rdz 1,27-29; 2, 21-25; 1 Kor 13,1. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby 

− impulsy ciała i instynktu, siły zmysłów i uczuć, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do 

jedności jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by 

było jedno serce i jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym 

wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności. Jednym słowem chodzi o normalne cechy 

charakterystyczne każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament 

nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie 

chrześcijańskich (KKK 1643)”. 

Por. KKK 1602; 1603; 1604; 1605; 1644; 1646. 

 

 

  

 

 


