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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! 

Musicie być mocni mocą wiary! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce 

dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala 

zasmucać Ducha Świętego!” 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. na Błoniach, Kraków, 10.06.1979, w: Jan 

Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 

Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 203. 

„Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześcijanin nigdy nie może być smutny! Nie 

ulegajcie nigdy zniechęceniu! Nasza radość nie pochodzi z posiadania wielu rzeczy, ale rodzi się 

ze spotkania Osoby: Jezusa, który jest pośród nas; rodzi się z tego, że wiemy, iż z Nim nigdy nie 

jesteśmy sami, nawet w chwilach trudnych, nawet kiedy na drodze życia napotykamy problemy 

czy przeszkody, które wydają się nie do pokonania, a jest ich tak wiele!” 

Franciszek, Nie bądźcie nigdy ludźmi smutnymi. Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w 

Niedzielę Palmową i Światowy Dzień Młodzieży (Watykan, 24.03.2013), w: Co Franciszek myśli 

o…?, wybór i oprac. Katarzyna Pytlarz, wyd. WAM, Kraków 2014, s. 177. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22)”. 

„Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! 

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwiękach harfy, przy graniu trąb  

i głosie rogu − radujcie się przed obliczem Pana, Króla! Niech huczy morze i to, co je napełnia, 

świat i jego mieszkańcy! Nich rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie przed 

obliczem Pana, bo nadchodzi sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i według 

słuszności – narody (Ps 98, 4-9)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać radości i światła wizji 

uszczęśliwiającej, będącej celem naszej ziemskiej wędrówki. Zobaczymy wtedy Boga «twarzą  

w twarz» (1 Kor 13,12), «takim jakim jest» (1 J 3,2) (KKK 163)”. 
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Por. KKK 425; 1763; 2015. 

 

 

  

 

 


