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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Chrystus objawił człowieka człowiekowi, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca, bo 

nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on Boskiego 

pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem samego Boga, że jest przez Boga stworzony, przez 

Boga-Człowieka odkupiony, że jest stale nawiedzany przez Ducha Prawdy, Ducha Świętego. To 

jest prawda o człowieku, to jest prawda o człowieku europejskim. I my, my Polacy, tej prawdy  

o człowieku nie możemy zdradzić”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego, 

Warszawa, 9.08.1991, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, 

Kraków 2006, s. 756. 

 

„Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało 

formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej 

zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości 

duchowej”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 11, w: tegoż, Adhortacje, t. 1, wyd. Znak, Kraków 2006, 

s. 104. 

 

„Prawda rozwoju tkwi w jego integralności: jeśli nie obejmuje całego człowieka i każdego 

człowieka, rozwój nie jest prawdziwym rozwojem. Takie jest główne przesłanie Populorum 

progressio, aktualne dzisiaj i zawsze. Integralny rozwój ludzki na płaszczyźnie naturalnej, 

odpowiedź na powołanie Boga Stwórcy musi znaleźć odbicie w «transcendentnym humanizmie, 

który udziela [człowiekowi] największej pełni życia; taki jest najwyższy cel osobistego rozwoju». 

Tak więc powołanie chrześcijańskie do owego rozwoju obejmuje zarówno wymiar przyrodzony, 

jak i nadprzyrodzony; dlatego właśnie, «kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan, nasza 

zdolność rozeznania naturalnego porządku, celu i »dobra« zaczyna słabnąć»”.  

Benedykt XVI, enc. Caritas in veritate, 18, [online:] 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_29062009.html 

[dostęp: 17.07.2019]. 
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4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden  

z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie  

w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym 

swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. to jest największe i pierwsze 

przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy» (Mt 22,34-40)”. 

 

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości (J 10,10)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchową. 

Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że «Bóg ulepił 

człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek 

istotą żywą» (Rdz 2,7). Cały człowiek jest więc chciany przez Boga (KKK 362)”. 

Por. KKK 357; 2338; 2339; 2340; 2270; 2271; 2274; 2275; 2346. 

 

  

 

 


