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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo, wieńczy i 

doprowadza do doskonałości dzieło swych rąk − powołuje ich do szczególnego uczestnictwa w 

swej miłości, a zarazem w swojej mocy Stwórcy i Ojca poprzez ich wolną i odpowiedzialną 

współpracę w przekazywaniu życia ludzkiego: «Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: »Bądźcie 

płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną« (Rdz 1,28)». 

Tak więc podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu 

dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania − poprzez rodzenie − obrazu 

Bożego z człowieka na człowieka (zob. Rdz 5,1-3)”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 28, w: Jan Paweł II, Adhortacje, t. 1, wyd. M, Kraków 

2006, s. 128. 

„Nikt z ludzi nie dał sobie życia sam ani też nie zdobył samodzielnie podstawowej wiedzy 

potrzebnej do życia. Wszyscy otrzymaliśmy od innych życie i jego niezbędne prawdy. Jesteśmy 

powołani, aby dążyć do doskonałości, połączeni z innymi w komunii miłości. Rodzina, 

zbudowana na fundamencie nierozerwalnego małżeństwa mężczyzny i kobiety, wyraża ten 

wymiar relacyjny, synowski i wspólnotowy, jest środowiskiem, w którym człowiek może się 

narodzić w sposób godny, wzrastać i rozwijać się w pełni. (…) U początków życia każdego 

człowieka, a więc także w każdym ludzkim ojcostwie i macierzyństwie jest obecny Bóg Stwórca. 

Dlatego rodzice winni przyjmować przychodzące na świat dziecko nie tylko jako własne, ale także 

jako dziecko Boga, który kocha je dla niego samego i powołuje do synostwa Bożego. Więcej: 

wszelkie przekazywanie życia, wszelkie ojcostwo i macierzyństwo, każda rodzina bierze początek 

z Boga — Ojca, Syna i Ducha Świętego”. 

Benedykt XVI, Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości. Homilia podczas Mszy św. 

na zakończenie V Światowego Spotkania Rodzin 9 lipca 2006 (Walencja, 9.07.2006), [online:] 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/walencja_zakonczenie_09072006.ht

ml 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje 

zmysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze 

nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i 
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kładziesz na mnie swą rękę. Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej 

pojąć. [...] Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 

godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w 

ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Mnie w zalążku widziały Twoje oczy i w Twojej 

księdze zostały spisane wszystkie dni, które zostały przeznaczone, chociaż żaden z nich jeszcze 

nie nastał” (Ps 139,1-6; 13-16). 

Por. Mt 18,12-14. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest 

tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny 

dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przymierza 

ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego 

dać (KKK 357)”. 

Por. KKK 357; 358; 362; 1048; 2208; 2214; 2215. 

 

 

 

  

 

 


