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PODSTAWY NASZEJ WIARY: 
 Temat 1. Istnienie Boga 

4. Negacja Boga – przyczyny ateizmu 
 

ozmaite argumentacje 

filozoficzne używane w celu 
„udowodnienia” istnienia 
Boga nie powodują 
koniecznie wiary w Boga, ale 
tylko zapewniają, że taka 
wiara jest racjonalna. Dzieje 
się tak zaś z różnych 
przyczyn: a) prowadzą 
człowieka do uznania 
niektórych cech 

filozoficznych obrazu Boga (dobroć, rozum, i tak 
dalej), a pośród nich samego Jego istnienia, ale nie 
wskazują niczego na temat Kim jest osobowa 
istota, ku której kieruje się akt wiary; b) wiara jest 
wolną odpowiedzią człowieka Bogu, który się 
objawia, a nie koniecznym wnioskowaniem 
filozoficznym; c) sam Bóg jest przyczyną wiary – 
to On objawia się bezinteresownie i porusza swoją łaską serce człowieka, żeby 
ten przylgnął do Niego; d) należy rozważać ciemność i niepewność, z jaką grzech 
rani rozum człowieka przeszkadzając zarówno w uznaniu istnienia Boga, jak też 
w odpowiedzi wiary na Jego Słowo (por. Katechizm, 37). Z tych przyczyn, a 
zwłaszcza z tej ostatniej, zawsze jest możliwa negacja Boga przez człowieka11. 

 
Ateizm posiada odmianę teoretyczną (próbę pozytywnej negacji Boga na 

drodze rozumowej) oraz praktyczną (negacja Boga własnym zachowaniem, 

Kalendarz liturgiczny: 

  
21 września - św. Ma-
teusz, Apostoł i Ewan-
gelista 

Cytat tygodnia: 
 
„Tak dalece winni-
śmy być w zgodzie z 
Kościołem katolic-
kim, ażeby uznać za 
czarne to, co naszym 
oczom wydaje się 
białe, jeśliby Kościół 
określił to jako czar-
ne.” 

  
św. Ignacy  Loyola 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 20 październik 2013 
800 ++  Janina Witold Frydę, Teresa i Tadeusz Wytrwał 
930   dziękczynna z okazji 50r. ślubu Mari I Edmunda Meyer 
1100  1r.ś. Stanisława(k) Kicińska   
1230  4r.ś. Stanisław Koszyc, teściów Marianna i Wawrzyniec  Puchalscy 
1230 + Tadeusz Jaworski rodzice z obu stron Urszula Nachorna i Maria   
1800 13r. urodzin Marleny o bł. Boże i potrzebne łaski 
Poniedziałek, 21 październik 2013 
700   
1800 o bł. Boże dary Ducha Św. Dla Ryszarda, Józefy ich synów z 
rodzinami, o łaskę uzdrowienia dla Tadeusza 
Wtorek,  22 październik 2013 
700   
1800   
Środa 23 październik 2013 
700 
1800 + Ryszard Fiłoniwicz 
Czwartek, 24 październik 2013 
700 + Franciszek Morawski 
1800    
Piątek, 25 październik 2013 
700   
1800    
Sobota, 26 październik 2013 
700     
1800 

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


przez życie, jakby Bóg nie istniał). Wyznawanie ateizmu pozytywnego jako 
konsekwencja rozumowej analizy typu naukowego, empirycznego jest 
sprzeczne samo w sobie, dlatego że, jak powiedziano, Bóg nie jest przedmiotem 
wiedzy naukowo-doświadczalnej. Pozytywna negacja Boga na podstawie 
rozumowania filozoficznego jest możliwa przez szczególne aprioryczne wizje 
rzeczywistości, o charakterze niemal zawsze ideologicznym, przede wszystkim, 
przez materializm. Niespójność tych wizji można ukazać przy pomocy 
metafizyki i realistycznej gnoseologii. 

 
Opus Dei - 
Rozpowszechnioną przyczyną ateizmu pozytywnego jest uważanie, że 

afirmacja Boga oznacza karę dla człowieka. Jeżeli Bóg istnieje, wówczas nie 
bylibyśmy wolni ani nie cieszylibyśmy się pełną autonomią w istnieniu 
ziemskim. To podejście ignoruje fakt, że zależność stworzenia od Boga jest 
podstawą wolności i autonomii stworzenia12. Prawdą jest raczej coś 
przeciwnego: jak ukazuje historia narodów i nasza ostatnia epoka kulturowa, 
kiedy neguje się Boga, na koniec neguje się również człowieka i jego 
transcendentną godność. 

 

Inni dochodzą do negacji Boga uważając, że religia, a zwłaszcza 
chrześcijaństwo, stanowi przeszkodę w rozwoju człowieka, dlatego że jest 
owocem niewiedzy i przesądu. Na tę obiekcję można odpowiedzieć w oparciu o 
podstawy historyczne. Można wykazać pozytywny wpływ chrześcijańskiego 
Objawienia na koncepcję osoby ludzkiej i jej prawa, a nawet na początek i 
rozwój nauk. Kościół katolicki zawsze uważał niewiedzę – i słusznie – za 
przeszkodę na drodze prawdziwej wiary. Na ogół ci, którzy negują Boga, żeby 
potwierdzać doskonalenie i postęp człowieka, robią to, żeby bronić 
immanentnej wizji rozwoju historycznego mającej na celu polityczną utopię albo 
czysto materialny dobrobyt, które są niezdolne w pełni zaspokoić oczekiwania 
ludzkiego serca. 

 
Pośród przyczyn ateizmu, zwłaszcza ateizmu praktycznego, należy 

zawrzeć również zły przykład wierzących, „o ile skutkiem zaniedbań w 
wychowaniu religijnym albo fałszywego przedstawiania nauki wiary, albo też 
braków w ich własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym, powiedzieć o 
nich trzeba, że raczej przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i 
religii”13. W sposób pozytywny, od II Soboru Watykańskiego Kościół zawsze 
wskazywał świadectwo chrześcijan jako główny czynnik dla realizacji 
koniecznej „nowej ewangelizacji”14. 

 
 

HUMOR 

Pastor nie mógł być na ślubie przyjaciół, wiec posłał im tele-

gram, a że miał mało pieniędzy, napisał tylko 1J 4.18 

Chciał w ten sposób uspokoić młodych czy aby na pewno pora-

dzą sobie w małżeństwie. 

Niestety podczas wysyłania telegramu zginęła gdzieś jedynka i państwo 

młodzi otrzymali J 4.18 

(1 Jn 4:18 W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponie-

waż lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w mi-

łości.(BT) 

Jn 4:18 Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest 

twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.(BT)) 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. We wtorek wspomnienie bł. Jana Pawła II uroczysta msza 

święta o godz. 18.00 

2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o 17:30. 

3. Za tydzień w poniedziałek o godz. 18:00 wspólnota Odnowy w 

Duchu Św. Zaprasza na msze świętą z modlitwa o uzdrowienie 

duszy i ciała 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę inwestycyj-

na w kwocie 2467 zł 

5. Zapraszamy nowych chłopców na przygotowanie na ministra 

ta w sobotę o 9.00 i dziewczynki do scholii w sobotę o 16.00 

6. Na ławkach wyłożone są koperty z kartkami na wypominki i 

msze św. gregoriańską zbiorową wypisane czytelnie imiona i 

nazwiska naszych zmarłych prosimy składać w kopercie na ta-

cę z wpisem daty kiedy cała rodzina zgromadzi się na modli-

twie 

7. Osoby chętne na pielgrzymkę do Rzymu na uroczystości ka-

nonizacji Jana Pawła II prosimy o odbiór programu i zgłosze-

nie w zakrystii kościoła liczba miejsc ograniczona 

8. Poszukujemy chętne osoby do wolontariatu szlachetna paczka 

prosimy o zgłoszenia w zakrystii kościoła 
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