
www.youcat.org

71  

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.

23 Człowiek jest człowiekiem
od początku

Przewodnik

Kiedy człowiek staje się osobą?

Niektórzy twierdzą, że o osobie ludzkiej można mówić dopiero 
wtedy, gdy przyjdzie na świat. Inni zaprzeczają temu i mówią 
nawet, że człowiekiem jest dopiero ten, kto potrafi myśleć i decy-
dować. Inni znów przenoszą początek bytu osobowego na mo-
ment wyodrębnienia się pnia mózgu lub też wykluczenia płodu 
bliźniaczego. Kościół odrzuca wszystkie te stanowiska i mówi, 
że życie ludzkie rozpoczyna się w chwili połączenia plemnika 
z komórką jajową. Kościół uznaje życie już od najwcześniejszego 
momentu okresu embrionalnego po zapłodnieniu jako nienaru-
szalne i wymagające ochrony. Embrion ludzki jest zatem już 
w pełni człowiekiem wyposażonym w godność, która właściwa 
jest każdej osobie. Szacunek dla tej godności należy się zatem 
również nienarodzonym i najsłabszym członkom społeczeństwa.

Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty ukształtowałeś 
moje sumienie, przygarnąłeś mnie już w łonie matki! 
Nie była zakryta żadna kość przed Tobą, kiedy 
powstawałem w ukryciu, tkany w głębinach ziemi! 
Oczy twoje widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku; 
w Twej księdze były zapisane wszystkie dni przezna-
czone dla mnie, gdy jeszcze żaden z nich nie istniał! 
(Ps 139, 1. 13. 15-16)

1. Czy Kościół ma rację, gdy twierdzi, że życie człowieka zaczyna
się od połączenia plemnika ojca i komórki jajowej w ciele
matki?

2. Jakie dwa przykazania z Dekalogu łamie tzw. aborcja?

3. Dlaczego powiedzenie: „Mój brzuch należy do mnie” stanowi
tak naprawdę śmiertelne zagrożenie dla „najsłabszych
członków społeczeństwa”?

4. Dlaczego jako chrześcijanie musimy robić wszystko,
aby wesprzeć kobiety w potrzebie, a jednocześnie
nigdy nie akceptować aborcji?

Zróbcie akcję pocztówkową skierowaną do matek. 
Hasłem i jednocześnie przesłaniem akcji może być: „Oczekujesz 
dziecka i potrzebujesz pomocy? Tutaj znajdziesz pomoc!” 
(wpiszcie odpowiedni adres zwrotny). 
Rozłóżcie pocztówki w miejscach, które odwiedza 
wiele młodych kobiet.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Ps 139, 16
Oczy twoje widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku; 
w Twej księdze były zapisane wszystkie dni przeznaczone 
dla mnie, gdy jeszcze żaden z nich nie istniał!

MODLITWA

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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