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PODSTAWY NASZEJ WIARY: 
 Temat 1. Istnienie Boga 
3. Ludzki duch objawia Boga 

stota ludzka dostrzega 

swoją wyjątkowość i 
pierwszeństwo nad resztą 
przyrody. Chociaż dzieli 
wiele aspektów swojego 
życia biologicznego z 
innymi gatunkami 

zwierząt, uznaje się za jedyną w swojej 
fenomenologii. Dokonuje refleksji nad samą sobą, 
jest zdolna do rozwoju kulturalnego i 
technicznego, dostrzega moralność własnych 
działań, przenika swoją wiedzą i swoją wolą, ale 
przede wszystkim swoją wolnością, resztę materialnego wszechświata8. 
Ostatecznie istota ludzka jest podmiotem życia duchowego przenikającym 
materię, od której jednak zależy. Od początku kultura i religijność narodów 
wyjaśniały tę transcendencję istoty ludzkiej stwierdzając jej zależność od Boga, 
którego odblask zawiera życie ludzkie. Zgodnie z tym wspólnym odczuwaniem 
przyczyny judeochrześcijańskie Objawienie naucza, że istnienie człowieka 
zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26-28). 

 
Osoba ludzka jest sama w sobie drogą do Boga. Istnieją drogi, które 

prowadzą do Boga wychodząc od własnego doświadczenia egzystencjalnego: 
„Człowiek: zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę i 
piękno, swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim 
dążeniem do nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej otwartości dostrzega 
znaki swojej duchowej duszy” (Katechizm¸ 33). 

 

Kalendarz liturgiczny: 

18 października - św. 
Łukasz, Ewangelista  
 

Cytat tygodnia: 
 
„Trudniej jest po-
wściągnąć ducha niż 
ciało.” 

  
św. Ignacy  Loyola 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 13 październik 2013 
800 + Stanisław Marczak 
930 + Mieczysław Barański 27r.ś. zm. Franciszkę, Antoniego, Zdzisław   
1100 z okazji 21r. Urodzin Anny 
1230 + 17r.ś. Antoni Tomczyk 
1800 + Rajmund 
Poniedziałek, 14 październik 2013 
700   
1800 + Ryszard Bizunowicz 30d.p.p. 
Wtorek,  15 październik 2013 
700   
1800 dziękczynna z okazji 20 r. urodzin Maksymiliana Ślozień 
Środa 16 październik 2013 
700 
1800  + Jadwiga Cylc 
Czwartek, 17 październik 2013 
700 
1800  + Teresa w 16r.ś. 
Piątek, 18 październik 2013 
700 + Barbara Mohr 
1800  ++ Gertruda i zm. z rodziny, Lidia i zm. z rodziny   
Sobota, 19 września 2013 
700     
1800 
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Obecność sumienia, które aprobuje dobro, jakie czynimy i karci zło, jakie 
popełniamy albo chcielibyśmy popełnić, prowadzi do uznania Najwyższego 
Dobra. Jesteśmy powołani do tego, żeby się do Niego dostosować, a nasze 
sumienie jest jakby posłańcem. Wychodząc od doświadczenia sumienia 
ludzkiego i nie znając Objawienia biblijnego, różni myśliciele rozwijali od 
starożytności refleksję na temat etycznego wymiaru ludzkiego działania, 
refleksję, do której zdolny jest każdy człowiek jako stworzony na obraz Boga. 

 
Obok własnego sumienia istota ludzka uznaje swoją wolność osobistą 

jako warunek własnego moralnego działania. W tym uznaniu się za wolną istota 
ludzka odczytuje w sobie stosowną odpowiedzialność za własne czyny oraz 
istnienie Kogoś, przed kim jest odpowiedzialna. Ten Ktoś powinien być większy 
niż przyroda materialna, a także nie niższy, tylko wyższy niż nasi bliźni, również 
wezwani do odpowiedzialności tak jak my. Istnienie ludzkiej wolności i 
odpowiedzialności prowadzi do istnienia Boga będącego gwarantem dobra i zła, 
Stwórcy, Prawodawcy i Sędziego. 

 
We współczesnym kontekście kulturowym często neguje się prawdę o 

ludzkiej wolności redukując osobę do trochę bardziej rozwiniętego zwierzęcia, 
którego działanie byłoby jednak regulowane zasadniczo koniecznymi popędami 
albo utożsamia się siedzibę życia duchowego (umysł, sumienie, dusza) z 
cielesnością organu mózgu i procesami neurofizjologicznymi, negując w ten 
sposób istnienie moralności człowieka. Na tę wizję można odpowiedzieć 
argumentami, które udowadniają na płaszczyźnie rozumu i ludzkiej 
fenomenologii autotranscendencję osoby ludzkiej, wolną wolę, która działa 
również w wyborach uwarunkowanych naturą oraz niemożliwość 
zredukowania umysłu do mózgu. 

 
Również w obecności zła oraz niesprawiedliwości na świecie wielu widzi 

dzisiaj dowód na niestnienie Boga, dlatego że gdyby istniał, nie pozwoliłby na to. 
W rzeczywistości ten niepokój i ten znak zapytania są również „drogami” do 
Boga. W rzeczywistości osoba postrzega zło i niesprawiedliwość jako 
niedostatek, jako bolesne niezasłużone sytuacje, które domagają się dobra i 
sprawiedliwości, do której się dąży. Otóż gdyby najgłębsza struktura naszej 
istoty nie dążyła ku dobru, nie widzielibyśmy w złu szkody i niedostatku. 

 
W istocie ludzkiej istnieje naturalne pragnienie prawdy, dobra i 

szczęścia, będących przejawami naszego naturalnego dążenia, aby ujrzeć Boga. 
Gdyby takie dążenie się nie powiodło, stworzenie ludzkie zamieniłoby się w 
istotę egzystencjalnie sprzeczną, ponieważ te dążenia stanowią najgłębsze jądro 
życia duchowego i godności osoby. Ich obecność w najskrytszej głębi serca 

potwierdza istnienie Stworzyciela, który wzywa nas ku Sobie poprzez nadzieję 
w Nim. Jeżeli drogi „kosmologiczne” nie potwierdzają możliwości dotarcia do 
Boga jako istoty osobowej, drogi „antropologiczne” wychodzące od człowieka i 
od jego naturalnych pragnień, pozwalają dojrzeć, że Bóg, od którego naszą 
zależność uznajemy, powinien być osobą zdolną miłować, osobową istotą wobec 
osobowych stworzeń. 

 
Pismo Święte zawiera nauczanie wprost na temat istnienia prawa 

moralnego wpisanego przez Boga w serce człowieka (por. Syr 15, 11-20, Ps 19, 
Rz 2, 12-16). Filozofia o chrześcijańskiej inspiracji nazwała je „moralnym 
prawem naturalnym”, dostępnym dla ludzi z każdej epoki i kultury, chociaż jego 
uznanie, tak jak w przypadku istnienia Boga, może pozostawać w ciemności z 
powodu grzechu. Magisterium Kościoła podkreślało wielokrotnie istnienie 
ludzkiego sumienia i wolności jako dróg do Boga. 

 

 

HUMOR 

W pewnym mieście obok siebie znajdowała się synagoga żydow-

ska i kościół. W sobotę idzie rabin do synagogi patrzy a ksiądz 

myje mu samochód, no to się rabin ucieszył, ale i zastanowił... 

Następnego dnia czyli w niedziele idzie ksiądz na msze, patrzy a rabin odcina 

rurę wydechowa w jego samochodzie. 

- Rabin, co ty robisz z moim samochodem ? - krzyczy ksiądz. 

Na to rabin odpowiada: 

- Ty mi wczoraj ochrzciłeś samochód to ja Ci dzisiaj twój obrzezam. 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. w piątek święto św. Łukasza patrona służby zdrowia 

2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o 17 30 

3. Bóg zapłać za ofiary na tacę w kwocie 1298 zł 

Za tydzień taca na misje 

4. Zmarli śp. Franciszek Morawski z ul Grunwaldzkiej l 76 
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