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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Dziś doświadczacie w sposób szczególny prawdy, że zostaliście wyposażeni w wielorakie 

dary i talenty. Nie przestawajcie za nie dziękować Temu, który „hojnie darzy łaską i chwałą, nie 

odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie, (Ps 84,12). Odkrywajcie w sobie te zdolności, 

cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą. Nieście je jako dary Ducha Świętego wszystkim, 

którzy potrzebują waszego miłosierdzia. Niech owocują w waszych rodzinach, szkołach i 

środowiskach”. 

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich, Watykan, 

7.06.2003, Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga, w: Jan Paweł II, Wypłyń na głębię! Ojciec 

Święty do młodych Polaków, wyd. Diecezjalne, Warszawa 2006, s. 247. 

„Drodzy młodzi, nie zakopujcie waszych talentów, darów, które Bóg wam dał! Nie lękajcie 

się marzyć o wielkich rzeczach!” 

Franciszek, Wpis na Twitterze z 26.04.2013, [online:] http://papiez.wiara.pl/doc/1535126.Papiez-

do-mlodych-nie-zakopujcie-talentow [dostęp: 24.11.2015].  

„W sławnej przypowieści o talentach, przekazanej przez Ewangelistę Mateusza (por. 25, 

14-30), Jezus mówi o trzech sługach, którym pan, przed wyruszeniem w długą podróż, powierza 

swój majątek. Dwaj z nich zachowują się dobrze, gdyż podwajają otrzymane dobra; trzeci 

natomiast zakopuje pieniądz w ziemi. Po powrocie do domu pan prosi sługi, aby rozliczyli się z 

zadania, które im powierzył i o ile jest zadowolony z pierwszych dwóch, to jest rozczarowany 

postawą trzeciego. Sługa ów bowiem, ukrywając talent, zamiast zwiększyć jego wartość, zrobił zły 

użytek z tego daru: zachował się tak, jakby jego pan miał już nie wrócić, jakby nie miał nadejść 

ów dzień, w którym trzeba będzie się rozliczyć ze swej działalności. Za pomocą tej przypowieści 

Jezus chce nauczyć uczniów dobrego wykorzystania swych darów: Bóg powołuje każdego 

człowieka do życia i obdarza go talentami, powierzając mu zarazem jakąś misję do spełnienia. 

Byłoby głupotą myślenie, że dary te nam się należą tak, jakby wyrzekanie się ich oznaczałoby o 

jedną drogę mniej do celu własnego istnienia”. 

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (Watykan, 13.11.2011), [online:] 

http://papiez.wiara.pl/doc/1006964.Milosc-musi-owocowac [dostęp: 24.11.2015].      
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4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Podobnie też jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się 

udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, 

drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który 

otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa 

otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy 

ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął 

rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i 

rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem,,. Rzekł mu pan: 

„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: 

wejdź do radości twego pana!, Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: 

„Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem,. Rzekł mu pan: „Dobrze, 

sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do 

radości twego pana!, Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś 

jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc 

się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!, Odrzekł mu pan 

jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie 

rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z 

zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 

dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu 

zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w 

ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Mt 25, 14-30)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Społeczność jest pewną grupą osób powiązanych w sposób organiczny zasadą jedności, 

która przekracza każdą z nich. Społeczność, zgromadzenie widzialne i zarazem duchowe, trwa w 

czasie; dziedziczy przeszłość i przygotowuje przyszłość. Każdy człowiek staje się dzięki niej 

„dziedzicem” otrzymuje „talenty”, które wzbogacają jego tożsamość i których owoce powinien 

pomnażać. Słusznie więc każdy człowiek jest zobowiązany do poświęcania się na rzecz wspólnot, 

do których należy, i do szacunku wobec władz troszczących się o dobro wspólne (KKK 1880)”. 

Por. KKK 791; 1879; 1936; 1937. 


