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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„«A oto podszedł pewien człowiek». W młodzieńcu, którego Ewangelia Mateusza nie 

podaje, możemy rozpoznać każdego człowieka, zbliżającego się świadomie lub nieświadomie do 

Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i stawiającego Mu pytanie moralne. Młodzieniec pyta nie tyle  

o to, jakich zasad należy przestrzegać, ale jak osiągnąć pełny sens życia. to dążenie bowiem 

stanowi rzeczywiste podłoże każdej ludzkiej decyzji i działania, to ukryte poszukiwanie  

i wewnętrzny impuls porusza ludzką wolność. Pytanie młodzieńca odwołuje się ostatecznie do 

Dobra absolutnego, które nas pociąga i wzywa, jest echem Bożego powołania, źródła i celu życia 

człowieka”. 

Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor, 7, w: tegoż, Encykliki, t. 2, wyd. Wydawnictwo Św. 

Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 538-539. 

 

„Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca − nie wedle jakichś tylko doraźnych, 

częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty 

− musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem  

i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie 

„przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli 

dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, 

ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym”. 

Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 10, w: tegoż, Encykliki, t. 1, wyd. Wydawnictwo Św. 

Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 15. 

 

„W zsekularyzowanym społeczeństwie, które zagubiło sens religijny oraz także sens 

moralności, istnieje przynaglająca potrzeba edukacji wartości religijnych, edukacji, która umożliwi 

obdarzonych taką edukacją do zwrócenia uwagi na wołanie wiary. Przez katolicką szkołę należy 

wychowywać młodzież do wartości życia wewnętrznego tak, żeby mogli sami odpowiedzieć na to 

zawołanie wiary, z entuzjazmem i wielkodusznością”. 

Jan Paweł II, Prymat wartości duchowych w wychowaniu młodych roku 2000, Watykan, 

18.03.1982, w: tegoż, Nauczanie papieskie V,1, 1982, wyd. Pallottinum, Poznań 1993,  

s. 389. 
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„Wolność religijna z pewnością oznacza prawo do oddawania czci Bogu, indywidualnie  

i we wspólnocie tak, jak nam dyskutuje nasze sumienie. Ale z drugiej strony wolność religijna, ze 

swej natury wykracza poza miejsca kultu i sferę prywatną osób i rodzin, ponieważ fakt religijny, 

wymiar religijny nie jest subkulturą, ale jest częścią kultury każdego narodu i każdego państwa. 

(…) Nasze tradycje religijne przypominają nam, że jako ludzie, jesteśmy wezwani, aby uznawać 

Innego, który odsłania naszą tożsamość relacyjną w obliczu wszelkich prób narzucenia 

«jednolitości, jaką starają się nam narzucić egoizm możnych, konformizm słabych, lub ideologia 

utopistów» (M. de Certeau)”. 

Franciszek, Przemówienie podczas spotkania na rzecz wolności religijnej (Filadelfia, 

26.09.2015), [online:] http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-

wygloszone-podczas-spotkania-na-rzecz-wolnosci-religijnej-w-independence-mall-w-filadelfii/ 

[dostęp: 17.07.2019]. 

 

„Tej więzi z Panem nie należy pojmować jako obowiązku lub czegoś narzuconego. Ta 

więź rodzi się we wnętrzu. Jest to relacja przeżywana sercem: to nasza przyjaźń z Bogiem, 

ofiarowana nam przez Jezusa, przyjaźń, która zmienia nasze życie i napełnia nas entuzjazmem, 

radością. Dlatego dar pobożności wzbudza w nas przede wszystkim wdzięczność i uwielbienie. 

Jest to bowiem przyczyna i najbardziej autentyczny sens naszego kultu i naszej adoracji. Kiedy 

Duch Święty daje nam odczuć obecność Pana i całą Jego miłość do nas, rozgrzewa nasze serca  

i w sposób niemal naturalny wzbudza w nas pragnienie, by się modlić i sprawować kult Boży. 

Pobożność jest zatem synonimem autentycznego ducha religijnego, synowskiej zażyłości  

z Bogiem, zdolności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, właściwej ludziom pokornego 

serca”. 

Franciszek, Katecheza podczas audiencji generalnej (Watykan, 4.06.2014), [online:] 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/audiencje/ag_04062014.html [dostęp: 

17.07.2019].  

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co 

powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: 

«Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów»  

(Wj 24,7-8)”. 
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„A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: 

„Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili  

z niego wszyscy. I rzekł do nich: „to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 

Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego 

dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym (Mk 14,22-25)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez 

Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek 

znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka: «Szczególny charakter godności ludzkiej 

polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do rozmowy  

z Bogiem już od chwili narodzin: istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga  

z miłości jest zawsze z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli  

w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi» (27) KDK 19”. 

Por. KKK 1880; 1888; 2426; 2427; 2433; 2434; 2820. 


