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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Otóż odpoczynek człowieka – jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych – 

musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego „nowego stworzenia”,  

o którym mówi św. Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez słowo Boże odczytywane  

i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko  

w Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez zrozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii  

z ludźmi, która rodzi się z komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Droga do tego wiedzie także 

poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli „diakonii”. Obyście, moi drodzy, nie 

ustawali w tym szlachetnym wysiłku, który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św., Nowy targ, 8.06.1979,  

w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 

Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 160. 

 

„Turystyka ma w sobie coś z «nowego humanizmu» o ile mianowicie przyczynia się do 

rozwoju wartości osobowych i o ile ułatwia prawdziwe i autentyczne życie społeczne wśród ludzi. 

Przy pomocy turystyki, między innymi usiłują ludzie zdobywać to, na co czują zapotrzebowanie, 

aby «więcej być». Doświadczają pewnego niedosytu, który skłania istotę obdarzoną rozumem do 

podróżowania, aby osiągnąć własne pełniejsze udoskonalenie. Mając to właśnie na uwadze Sobór 

Watykański II upomniał ludzi, aby „wykorzystywali czas wolny w celu odprężenia duchowego, 

wzmocnienia zdrowia fizycznego i psychicznego... Przez podróże w obce strony (turystyka), 

dzięki którym doskonali się umysł i ludzie wzbogacają się przez wzajemne poznanie (KDK 61)”. 

Jan Paweł II, Z okazji czwartej sesji generalnego zebrania Światowej Organizacji turystyki,  

w: tegoż, Nauczanie papieskie IV, 2, 1981, wyd. Pallottinum, Poznań 1989, s. 108. 

 

„Są wakacje i jutro wyjadę do Lorenzago di Cadore, gdzie będę gościem biskupa Treviso 

w domu, w którym mieszkał przedtem czcigodny Jan Paweł II. Górskie powietrze dobrze mi zrobi 

i będę mógł – przynajmniej mam taką nadzieję – swobodniej oddać się refleksji i modlitwie. Życzę 

wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy czują większą tego potrzebę, by mogli pojechać na wakacje, 

odzyskać siły fizyczne i duchowe oraz mieć uzdrawiający kontakt z naturą. Góry przywołują  

w szczególności obraz wznoszenia się ducha, dosięgania «wysokiej miary» naszego 
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człowieczeństwa, którą życie codzienne usiłuje niestety obniżyć”. 

Benedykt XVI, Wakacje – czas refleksji i modlitwy. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 

(8.07.2007), [online:] 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_08072007.html [dostęp: 

17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Jeśli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest 

wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie (Koh 10,10)”. 

 

„A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 

Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana  

z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 

Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.  

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także 

Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która 

była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. ujrzał  

i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać  

z martwych. uczniowie zatem wrócili znowu do siebie (J 20,1-10)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Znosząc trud pracy w łączności z Jezusem, rzemieślnikiem z Nazaretu i ukrzyżowanym 

na Kalwarii, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem Bożym w Jego dziele Odkupienia. 

Potwierdza, że jest uczniem Chrystusa, niosąc krzyż każdego dnia w działalności, do której 

wypełniania został powołany (KKK 2427)”. 

Por. KKK 1004; 2168; 2172. 


