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Co to znaczy
być człowiekiem?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Ty myślisz o nas, że jesteśmy wspaniali
– wspanialsi niż moglibyśmy sobie wyobrazić!
Zdumiewa nas to, że nieustannie jesteśmy Twoimi
dziećmi – nie dlatego, że jesteśmy doskonali,
lecz dlatego, że TY jesteś doskonały.
Amen.

BIBLIA

Iz 43, 1b

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.

Nie bój się, gdyż cię odkupiłem!
Wezwałem cię po imieniu, jesteś mój!

Chwila ciszy.
Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

280

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT 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, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

DYSKUSJA
Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

Jak chrześcijanie uzasadniają ludzką godność?

Każdy człowiek od pierwszej chwili w łonie matki posiada
nienaruszalną godność, ponieważ Bóg w wieczności go zamierzył, ukochał, stworzył, odkupił i przeznaczył go do wiecznej
szczęśliwości. [1699-1715]
Gdyby szacunek dla człowieka zależał jedynie od sukcesów i osiągnięć, które dokonały poszczególne osoby, wówczas żadnym
szacunkiem nie cieszyliby się ci, którzy są słabi, chorzy i bezsilni.
Chrześcijanie wierzą, że szacunek dla człowieka wynika w pierwszym rzędzie z szacunku dla Boga. On szanuje każdego człowieka
i kocha go, jakby był jedynym stworzeniem na świecie. Ze względu na
to, że Bóg troszczy się nawet o najmniejsze ludzkie dziecko, posiada
ono godność, której żadnemu człowiekowi nie wolno naruszyć.

1. Co wyraża wypowiedź Manfreda Lütza: „Przez to, że człowiek
składa się tylko z wody, wart jest jednego centa. Jednak pod
względem swojej godności jest on wart nieskończenie więcej”?
2. Czy człowiek może utracić swoją godność, tak aby inni mogli
traktować go nieludzko?
3. Dlaczego żaden człowiek nie może sam zakończyć
swojego życia?
4. Dlaczego chrześcijanin nigdy nie może zgodzić się
na aborcję?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.
#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Przemyślcie wspólnie, w jaki sposób moglibyście zaangażować
się w obronę życia i przeciwko aborcji i eutanazji.
Czy zgadzacie się, że wasza konkretna pomoc osobom w takiej
sytuacji jest lepsza niż oskarżanie ich o grzech zabójstwa?

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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