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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„(…) Dekalog − dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem − został potwierdzony  

w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa. Ten moralny 

fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i Opatrzności. 

Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra 

prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia 

ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc 

poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich 

istnień”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św., Koszalin, 01.06.1991, w: tegoż, 

Pielgrzymki do Ojczyzny:1979,1983,1987,1991,1995,1997,1999,2002. Przemówienia, homilie, 

wyd. Znak, Kraków 2006, s. 564-565. 

 

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości 

duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie 

szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas 

nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela, 

profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego 

trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu?”. 

Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 6.06.1991,  

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

homilie, wyd. Znak, Kraków 2006, s. 564-565. 

 

„Co jednak znaczy wolność? Nie znaczy na pewno robić wszystko, co się chce, ulegać 

namiętnościom, przechodzić od jednego doświadczenia do drugiego bez rozeznania, iść za 

obowiązującą modą; wolność nie oznacza, że tak się wyrażę, wyrzucania wszystkiego, co się nam 

nie podoba,  przez okno. Nie, to nie jest wolność! Wolność jest nam dana, abyśmy potrafili 

dokonywać w życiu dobrych wyborów! […] Drodzy bracia i siostry, jak trudno jest w naszych 

czasach podejmować decyzje  ostateczne! Wszystkich nas pociąga  to, co tymczasowe. Padamy 

ofiarą tendencji skłaniającej nas do prowizoryczności... jakbyśmy chcieli zatrzymać się na etapie 

dojrzewania. Jest to trochę urok bycia w wieku młodzieńczym, i to przez całe życie! Nie bójmy się 
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zobowiązań na całe życie, zobowiązań, które angażują i obejmują całe życie! W ten sposób życie 

będzie owocne! I to jest wolność: mieć odwagę podejmować te decyzje w sposób wielki”.  

Franciszek, Nabożeństwo różańcowe w bazylice Matki Boskiej Większej (Rzym, 4 maja 2013, 

[online:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/modlitwy/rozaniec_04052013.html 

[dostęp: 17.07.2019]. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam 

czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden 

tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania». Zapytał Go: «Które?» 

Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij 

ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego». Odrzekł Mu młodzieniec: 

«Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?». Jezus mu odpowiedział: «Jeśli 

chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 

Potem przyjdź i chodź za Mną!». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał 

bowiem wiele posiadłości (Mt 19,16-22)”. 

Por. Mt 7,13-14; Ps 119. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono 

dziecko w poznawanie i praktykowanie wewnętrznego prawa, rozpoznawanego przez sumienie. 

Roztropne wychowanie kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, 

fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i win. 

Wychowanie sumienia zapewnia wolność i rodzi pokój serca (KKK 1784)”. 

Por. KKK 1731; 1732;1733;1734;1749; 1750; 1752;1753;1754;1762; 1763; 1764;1765. 

 

  

 

 


