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15 Są prawa, które
nie podlegają negocjacjom

Przewodnik

Skąd pochodzą prawa człowieka?

Prawa człowieka nie są odkryciem prawników ani przypadkowym 
porozumieniem dobrodusznych przywódców państw. Prawa 
człowieka są raczej zakorzenionymi w naturze ludzkiej prawami 
pierwotnymi. Dziś są one przyjęte jako fundamentalna zasada 
porozumienia ponad granicami w tym, co dotyczy życia w wolnoś-
ci, godności i równouprawnieniu. Można je poznać za pomocą 
rozumu i mają one swoje korzenie w godności, którą człowiek 
otrzymał od Boga, będąc do Niego podobnym. Dlatego są one 
uniwersalne i niezależne od czasu i przestrzeni. Są nienaruszalne 
podobnie jak nienaruszalna jest godność człowieka, od której one 
pochodzą. Wreszcie są niezbywalne, to znaczy, że nikt nie ma 
prawa odbierać drugiemu człowiekowi tych praw (czy też komuś 
je przyznać albo ich odmówić). Prawa człowieka muszą być 
przyjęte w pełni i chronione przed ideologicznymi fałszerstwami. 
Wszyscy, a szczególnie chrześcijanie, powinni podnosić głos, kiedy 
dowiadują się o naruszaniu praw człowieka albo gdy w niektórych 
krajach pewne prawa człowieka (jeszcze) nie są uznawane.

Panie Jezu Chryste, Ty sam doświadczyłeś, 
co to znaczy być ofiarą niesprawiedliwego systemu 
i poddać się niesprawiedliwości. Ześlij nam swojego 
Ducha Świętego, abyśmy z większą odwagą i deter-
minacją stawali w obronie wszystkich ludzi, 
którzy są krzywdzeni przez złe prawo i którzy stają 
przed sądem niesprawiedliwych ludzi. 
Amen.

1. Ile praw człowieka znacie? Gdzie w sieci można sprawdzić,
czy doszło do naruszeń praw człowieka?

2. Dlaczego chrześcijanie mają szczególne powody, aby z mocą
angażować się w przestrzeganie praw człowieka?

3. Dlaczego prawa człowieka dotyczą również embrionu?

4. Co możecie zrobić w miejscu waszego zamieszkania, aby głos
miały ofiary łamania ich praw?

Dowiedzcie się więcej o prześladowaniu Kościoła w serwisie 
PKWP.org i podzielcie się waszymi wnioskami w mediach 
społecznościowych.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Am 5, 24
Niech sprawiedliwość rozleje się jak woda, 
a prawość niech będzie jak potok, 
który nie wysycha!

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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Przewodnik

Skąd pochodzą prawa człowieka?

Prawa człowieka nie są odkryciem prawników ani przypadkowym 
porozumieniem dobrodusznych przywódców państw. Prawa 
człowieka są raczej zakorzenionymi w naturze ludzkiej prawami 
pierwotnymi. Dziś są one przyjęte jako fundamentalna zasada 
porozumienia ponad granicami w tym, co dotyczy życia w wolnoś-
ci, godności i równouprawnieniu. Można je poznać za pomocą 
rozumu i mają one swoje korzenie w godności, którą człowiek 
otrzymał od Boga, będąc do Niego podobnym. Dlatego są one 
uniwersalne i niezależne od czasu i przestrzeni. Są nienaruszalne 
podobnie jak nienaruszalna jest godność człowieka, od której one 
pochodzą. Wreszcie są niezbywalne, to znaczy, że nikt nie ma 
prawa odbierać drugiemu człowiekowi tych praw (czy też komuś 
je przyznać albo ich odmówić). Prawa człowieka muszą być 
przyjęte w pełni i chronione przed ideologicznymi fałszerstwami. 
Wszyscy, a szczególnie chrześcijanie, powinni podnosić głos, kiedy 
dowiadują się o naruszaniu praw człowieka albo gdy w niektórych 
krajach pewne prawa człowieka (jeszcze) nie są uznawane.

Panie Jezu Chryste, Ty sam doświadczyłeś, 
co to znaczy być ofiarą niesprawiedliwego systemu 
i poddać się niesprawiedliwości. Ześlij nam swojego 
Ducha Świętego, abyśmy z większą odwagą i deter-
minacją stawali w obronie wszystkich ludzi, 
którzy są krzywdzeni przez złe prawo i którzy stają 
przed sądem niesprawiedliwych ludzi. 
Amen.

1. Ile praw człowieka znacie? Gdzie w sieci można sprawdzić,
czy doszło do naruszeń praw człowieka?

2. Dlaczego chrześcijanie mają szczególne powody, aby z mocą
angażować się w przestrzeganie praw człowieka?

3. Dlaczego prawa człowieka dotyczą również embrionu?

4. Co możecie zrobić w miejscu waszego zamieszkania, aby głos
miały ofiary łamania ich praw?

Dowiedzcie się więcej o prześladowaniu Kościoła w serwisie 
PKWP.org i podzielcie się waszymi wnioskami w mediach 
społecznościowych.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Am 5, 24
Niech sprawiedliwość rozleje się jak woda, 
a prawość niech będzie jak potok, 
który nie wysycha!

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:


