
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kancelaria parafialna czynna:  środy i piątki od 15.30 do 17.00; 

czwartki od 7.30 do 9.00 
Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: (55) 235 32 73 

Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 
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PODSTAWY NASZEJ WIARY: 
 Temat 1. Istnienie Boga 
2. Od stworzeń materialnych do Boga 

 

udzki umysł może 

poznać istnienie Boga 

zbliżając się do niego 

drogą, która ma za 

punkt wyjścia świat 

stworzony i która 

posiada dwie marszruty – stworzenia mate-

rialne i istotę ludzką. Chociaż droga ta była 

rozwijana szczególnie przez autorów chrze-

ścijańskich, marszruty, które wychodząc od 

natury i od działań ludzkiego ducha prowadzą do Boga, zostały przedstawione 

i pokonane przez wielu filozofów i myślicieli różnych epok i kultur.  

 

Drogi ku istnieniu Boga noszą również nazwę „dowodów” nie w sensie, jaki 

temu terminowi nadają nauki matematyczne czy przyrodnicze, tylko w zna-

czeniu spójnych i przekonujących argumentów filozoficznych, które podmiot 

rozumie z mniejszą lub większą głębią w zależności od jego specyficznej for-

macji (por. Katechizm, 31). Fakt, że dowody na istnienie Boga nie mogą być 

rozumiane w tym samym sensie co dowody wykorzystywane w naukach do-

świadczalnych wnioskuje się z łatwością z faktu, że Bóg nie jest przedmiotem 

naszego poznania empirycznego.  

 

Każda droga ku istnieniu Boga dosięga tylko konkretnego aspektu lub wymia-

ru absolutnej rzeczywistości Boga, aspektu specyficznego kontekstu filozo-

ficznego, w którym rozwija się dana droga: „biorąc za punkt wyjścia ruch i 
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Niedziela, 06 październik 2013 
800 + Julian i rodzice z obojga stron 
930 + 4r.ś. Władysława (k) Szostek 
930 + 28r.ś. Ludwig Siwek o rodzice z obojga stron 
1100 + 5r.ś. Nina Studzińska 
1100  1r. urodzin Jagody o bł. Boże i potrzebne łaski 
1230  Ż.R. 
1230 Anna i Grzegorz Woszczyło z okazji 20 r. ślubu o bł. Boże i potrzebne 
łaski dla dzieci   
1800 + męża Zbigniewa Ponke   
Poniedziałek, 07 październik 2013 
700   
1800  + Piotr Szustek 
Wtorek,  08 październik 2013 
700 
1800 z okazji 11r. Urodzin Karoliny o bł. Boże i potrzebne łaski 
Środa 09 październik 2013 
700 
1800  ++ Franciszek, Albina(k), Izabela i dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek, 10 październik 2013 
700 
1800 + Renata Dylewska 
Piątek, 11 październik 2013 
700 
1800 + Olga Mazur z okazji urodzin 
Sobota, 12 września 2013 
700     
1800 Wincenty Malinowski z okazji 80r. ur. dziękczynna   
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stawanie się, przygodność, porządek i piękno świata, można poznać Boga jako 

początek i cel wszechświata” (Katechizm, 32). Bogactwo i bezmiar Boga są 

takie, że żadna z tych dróg sama w sobie nie może dojść do pełnego i osobi-

stego obrazu Boga, tylko do którejś z jego cech: istnienia, rozumu, Opatrzno-

ści, i tak dalej.  

 

Pośród tak zwanych dróg kosmologicznych – jednych z najbardziej znanych – 

znajduje się słynnych „pięć dróg” opracowanych przez Świętego Tomasza z 

Akwinu. Drogi te gromadzą w dużej mierze refleksje poprzedzających go fi-

lozofów. Dla ich zrozumienia potrzeba znać niektóre elementy metafizyki. 

Pierwsze dwie drogi głoszą ideę, że łańcuchy przyczynowe (przejście od 

możności do aktu, przejście od skutecznej przyczyny do skutku), jakie obser-

wujemy w przyrodzie, nie mogą zachodzić w przeszłości w nieskończoność, 

tylko muszą się opierać na pierwszym sprawcy i na pierwszej przyczynie. 

Trzecia droga wychodząc od obserwacji przygodności i ograniczenia bytów 

naturalnych wnioskuje, że ich przyczyną musi być Byt nieograniczony i ko-

nieczny. Czwarta, rozważając różne stopnie doskonałości, jakie są obecne w 

rzeczach, wnioskuje istnienie jakiegoś źródła tej doskonałości. Piąta droga, 

obserwując ład i celowość obecne w świecie, będące konsekwencją specy-

ficzności i stabilności jego praw, wnioskuje o istnieniu porządkującego rozu-

mu, będącego również ostateczną przyczyną wszystkiego.  

 

Te i inne analogiczne drogi były proponowane przez różnych autorów w róż-

nych językach i w różnej formie aż do naszych dni. W związku z tym zacho-

wują swoją aktualność, chociaż do ich zrozumienia należy wyjść od znajomo-

ści rzeczy opartej na realizmie (w odróżnieniu od form myślenia ideologicz-

nego), która nie redukuje znajomości rzeczywistości tylko do empirycznej 

płaszczyzny doświadczalnej (unikając redukcjonizmu ontologicznego), tak 

żeby ludzkie myślenie mogło ostatecznie wstąpić od widzialnych skutków do 

niewidzialnych przyczyn (afirmacja myślenia metafizycznego).  

 

Znajomość Boga jest również dostępna zdrowemu rozsądkowi, to znaczy, 

spontanicznemu myśleniu filozoficznemu, jakie uprawia każda ludzka istota w 

wyniku egzystencjalnego doświadczenia każdego człowieka – podziwu wobec 

piękna i ładu natury, wdzięczności za bezinteresowny dar życia, podstawę i 

rację dobra i miłości. Ten rodzaj poznania jest również istotny, żeby zrozu-

mieć, do jakiego podmiotu odnoszą się filozoficzne dowody na istnienie Bo-

ga. Na przykład Święty Tomasz kończy swoje pięć dróg łącząc je stwierdze-

niem: „taki byt wszyscy nazywają Bogiem”.  

 

Świadectwo Pisma Świętego (por. Mdr 13, 1-9, Rz 1, 18-20, Dz 17, 

22-27) oraz nauczanie Magisterium Kościoła potwierdzają, że ludzki rozum 

może dojść do poznania istnienia Boga Stwórcy wychodząc od stworzeń7 

(por. Katechizm, 36-38). Równocześnie zarówno Pismo, jak i Magisterium 

ostrzegają, że grzech i zła dyspozycja moralna mogą utrudnić to rozpoznanie. 
 

 

 

HUMOR 

Katolik, prawosławny i protestant łowią ryby z łodzi. Skończyły 

się robaki. Katolik przeżegnał się, zrobił krok za burtę, przeszedł 

po wodzie do brzegu, nakopał robaków i tak samo wrócił do 

łodzi. 

Za jakiś czas znów skończyły się robaki. Prawosławny przeżegnał się, zrobił 

krok za burtę, przeszedł po wodzie do brzegu, nakopał robaków i tak samo 

wrócił do łodzi. 

Niestety, ponownie skończyły się robaki. Protestant wstał i od razu dał krok 

za burtę. Poszedł pod wodę, utonął. Katolik i prawosławny milcząc wpatrują 

się w rozchodzące się po wodzie kręgi. Katolik po dłuższej chwili mówi w 

zadumie: 

- Trzeba mu było powiedzieć o palach... 

Prawosławny: 

- O jakich palach?! 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Nabożeństwo różańcowe codziennie o 17 30 

2. W sobotę o g.11.00 spotkanie osób starszych chorych i nie-

pełnosprawnych 

3. Dzisiaj przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na pomoc 

ofiarom wojny w Syrii 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę w kwocie 

1221 zł za tydzień druga niedziela miesiąca taca inwesty-

cyjna na spłatę długu i ogrzewanie kościoła 

5. Zmarli śp. Paweł Blaszkiewicz l 38 ul. Łęczycka 
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