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Nikt nie jest kopią –
każdy jest wyjątkowy
MODLITWA
Dobry Boże, Ty kochasz każdego człowieka i strzeżesz
go jak oka w głowie. Dałeś każdemu z nas coś ze
swojej wyjątkowości. Ty, Boże, stworzyłeś tylu ludzi,
a każdy jest niepowtarzalny. Jakie to cudowne!
Pozwól nam znów zachwycić się tym, że każdy,
ale to każdy człowiek jest kimś jedynym w swoim
rodzaju – stworzonym przez Ciebie, Boże.
Amen.

BIBLIA

Iz 43, 1

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

Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i ukształtował cię,
Izraelu: „Nie bój się, gdyż cię odkupiłem! Wezwałem cię
po imieniu, jesteś mój!”.

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.
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Co mamy na myśli, mówiąc o osobie?

Słowem „osoba” wyrażamy fakt, że człowiek posiada niezbywalną
godność. Człowiek jest stworzony na obraz Boga (por. Rdz 1, 27).
Dlatego jest tym Bożym stworzeniem, które reprezentuje samego
Stwórcę. Jest on „na ziemi jedynym stworzeniem, którego Bóg
chciał dla niego samego” (Gaudium et spes, 24). Wśród Bożych
stworzeń nie jest czymś, ale kimś, i dlatego stanowi nieporównywalną wartość. Człowiek jako osoba ma zdolność do autorefleksji
i poznania samego siebie, do wolności wyboru i współistnienia
z innymi. Jest powołany do tego, by odpowiedzieć Bogu w wierze.
Podobieństwo do Boga oznacza również, że człowiek zawsze ma
odniesienie do Boga i tylko w Bogu może wypełnić wszystkie
osobowe wartości.
1. Grzech społeczny przeciwko osobie polega na niszczeniu życia
i jej godności. Dlaczego zawsze zwracamy uwagę najpierw na
wartość pojedynczego człowieka, a potem na społeczeństwo?
2. Jaka jest różnica między „godnością”, którą daje nam Bóg,
a „wartością”, którą przywiązujemy do siebie nawzajem?
3. Co to znaczy, że ludzie mają twarze? Co miał na myśli filozof
Emmanuel Levinas, gdy powiedział: „Twarz Drugiego niesie
ze sobą komunikat «Nie zabijaj»”?
4. Czy w waszej miejscowości lub kraju są sytuacje, w których
odbiera się ludziom ich godność czy szanse na życie?
Czy znacie takie konkretne sytuacje?

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

Kiedy w nadchodzącym tygodniu będziecie wychodzić z domu,
codziennie przetrzyjcie wodą oczy (może to być woda święcona).
Będzie to znak, że chcecie spojrzeć na wszystkich ludzi, których
spotkacie, kochającymi oczami Jezusa.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.
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