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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby 

wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Wszyscy razem musimy budować nową kulturę 

życia: nową, to znaczy zdolną podejmować i rozwiązywać istniejące dziś, a dawniej nie znane 

problemy związane z ludzkim życiem; nową, to znaczy bardziej zdecydowanie i czynnie przyjętą 

przez wszystkich chrześcijan; nową, to znaczy zdolną pobudzić do poważnej i śmiałej konfrontacji 

kulturowej ze wszystkimi”. 

Jan Paweł II, enc. Evangelium vitae, 95, w: tegoż, Encykliki, t. 2, wyd. Wydawnictwo Św. 

Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 739-740. 

 

„Płodna miłość małżeńska wyraża się w różnych formach służenia życiu. Wśród nich 

najbardziej bezpośrednie, właściwe małżeństwu i zarazem takie, w których nic małżeństwa nie 

może zastąpić, to rodzenie i wychowanie. W istocie każdy akt prawdziwej miłości wobec 

człowieka potwierdza i doskonali duchową płodność rodziny, będąc aktem posłuszeństwa świętej 

miłości wobec człowieka potwierdza i doskonali duchową płodność rodziny”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 41, w: tegoż, Adhortacje, t. 1, wyd. Wydawnictwo Św. 

Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, s. 148. 

 

„Młodość trzeba poświęcić wielkim ideałom. Czy myślicie o tym? Czy się zgadzacie? 

Zapytaj Jezusa, czego chce od ciebie, i bądź odważny! Bądź odważna! Zapytaj Go o to! […] 

zapamiętajcie sobie, chłopcy i dziewczęta: życie trzeba poświęcić wielkim ideałom!”. 

Franciszek, Głos Jezusa. Modlitwa Maryjna z papieżem (21.04.2013), w: K. Pytlarz, Co 

Franciszek myśli o…?, wyd. WAM, Kraków 2014, s. 51. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej 

wieczności (Mdr 2,23)”. 

 

„Postępujcie jak dzieci światłości! [...] Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału  

w bezowocnych czynach ciemności (Ef 5,8)”. 
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4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg 

pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je 

ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami 

życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim (KKK 2280)”. 

Por. KKK 2270; 2319. 


