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PODSTAWY NASZEJ WIARY: 
 Temat 1. Istnienie Boga 

6. Pluralizm religijny – jest jeden 
prawdziwy Bóg, który objawił się w Jezusie 
Chrystusie 

 
Ludzka 

religijność, która gdy 
jest autentyczna, 
stanowi drogę ku 
uznaniu jedynego 
Boga, wyrażała się i 

przejawia się w historii i w kulturze narodów na 
różne sposoby a czasami również w kulcie 
rozmaitych obrazów i idei bóstwa. Religie ziemi, 
które przejawiają szczere poszukiwanie Boga i 
szanują transcendentną godność człowieka 
powinny cieszyć się szacunkiem. Kościół katolicki 
uważa, że jest w nich obecny promień będący 
niemal udziałem Prawdy Bożej. Zbliżając się do 
tych różnych religii ziemskich rozum ludzki 
sugeruje stosowne rozróżnienie: rozpoznanie obecności przesądu i niewiedzy, 
form nieracjonalności, praktyk, które są niezgodne z godnością i wolnością 
osoby ludzkiej. 

 
Dialog międzyreligijny nie sprzeciwia się misji i ewangelizacji. Co więcej, 

przy poszanowaniu wolności każdego człowieka, celem dialogu musi być zawsze 
głoszenie Chrystusa. Ziarna prawdy, które mogą zawierać religie 
niechrześcijańskie, są w rzeczywistości ziarnami Jedynej Prawdy, jaką jest 
Chrystus. W związku z tym te religie otrzymują prawo przyjmowania 
Objawienia i mogą być prowadzone do dojrzałości poprzez głoszenie Chrystusa 
– Drogi, Prawdy i Życia. Jednak Bóg nie odmawia zbawienia tym, którzy bez 

Kalendarz liturgiczny: 

9 listopada - rocznica 
poświęcenia bazyliki 
laterańskiej 
 

Cytat tygodnia: 

„Doświadczenie uczy 
nas, że tam, gdzie 
napotyka się na liczne 
przeszkody, można 
zazwyczaj spodziewać 
się większych owo-
ców.” 

  
św. Ignacy  Loyola 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 03 listopada 2013 
800 + Barbara Mohr 
930 + Adam Kostrzewa, Czesławę, Henryk i rodziców z obojga stron 
930 + Jarosław Rodziewicz w 23r.ś. Z obojga stron 
1100 + Zbigniew Ponke 
1230 ++ Jan Miciak i Aleksander Miciak 
1230 Ż.R 
1800 greg. 
Poniedziałek, 04 listopada 2013 
700   
1800 greg.   
Wtorek, 05 listopada 2013 
700  + Jadwiga Stasiak 
1800  greg. 
Środa 06 listopada 2013 
700 + Stanisława (k) Rybacka 
1800 + Olga Mazur 
1800 greg. 
Czwartek, 07 listopada 2013 
700 
1800 greg. 
Piątek, 08 listopada 2013 
700 
1800 + Władysław Falkiewicz 8r.ś Mirosław i Marianna, Stefan zm. z rodziny 
Falkiewicz 
1800 greg. 
Sobota, 09 listopada 2013 
700   
1800 + Franciszek Morawski w 30d.p.p. 
1800 greg. 
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własnej winy nie znając przesłania Ewangelii żyją według naturalnego prawa 
moralnego uznając jego podstawę w jedynym i prawdziwym Bogu. 

W dialogu międzyreligijnym chrześcijaństwo może postępować 
wykazując, że ziemskie religie, jako autentyczne przejawy więzi z prawdziwym i 
jedynym Bogiem, osiągają swoje spełnienie w chrześcijaństwie. Tylko w 
Chrystusie Bóg objawia człowiekowi samego człowieka, ofiarowuje odpowiedź 
na jego zagadki i odkrywa przed nim głęboki sens jego dążeń. To Chrystus jest 
jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 

 
Opus Dei - 
Chrześcijanin może stawić czoła dialogowi międzyreligijnemu z 

optymizmem i nadzieją, o ile wie, że każda istota ludzka została stworzona na 
obraz jedynego i prawdziwego Boga i że każdy, jeżeli umie dokonywać refleksji 
w ciszy swojego serca, może słuchać świadectwa własnego sumienia, które 
również prowadzi do jedynego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. „Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat – mówi Jezus przed obliczem 
Piłata – aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 
głosu” (J 18, 37). W związku z tym chrześcijanin może mówić o Bogu nie 
ryzykując nietolerancji, dlatego że Bóg, do którego uznania w naturze i w 
sumieniu każdego zachęca, Bóg, który stworzył niebo i ziemię, jest tym samym 
Bogiem w historii zbawienia, który objawił się narodowi Izraela i stał się 
człowiekiem w Chrystusie. Taka była droga, którą szli pierwsi chrześcijanie. 
Odrzucali, żeby wielbiono Chrystusa jako jeszcze jednego z bogów rzymskiego 
Panteonu, dlatego że byli przekonani o istnieniu jedynego i prawdziwego Boga, a 
równocześnie z uporem udowadniali, że Bóg postrzegany przez filozofów jako 
przyczyna, racja i fundament świata, to był i jest ten sam Bóg Jezusa Chrystusa. 

 
Giuseppe Tanzella-Nitti 
Podstawowa bibliografia Katechizm Kościoła Katolickiego, 27-49II Sobór 

Watykański, konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 4-22Jan Paweł II, 
encyklika Fides et ratio, 14 IX 1998, 16-35Benedykt XVI, encyklika Spe salvi, 30 
XI 2007, 4-12   

 
1 Por. Jan Paweł II, encyklika Fides et ratio, 14 IX 1998, 1 
 
2 „Mimo wszelkich różnic dzielących ludzi i narody istnieje między nimi 

pewna podstawowa wspólnota, jako że różne kultury nie są w istocie niczym 
innym jak różnymi sposobami podejścia do pytania o sens istnienia człowieka. 
Właśnie tutaj możemy znaleźć uzasadnienie dla szacunku, jaki należy się każdej 
kulturze i każdemu narodowi: każda kultura jest próbą refleksji nad tajemnicą 
świata, a w szczególności człowieka; jest sposobem wyrażania 

transcendentnego wymiaru ludzkiego życia. Sercem każdej kultury jest jej 
stosunek do największej tajemnicy: tajemnicy Boga”, Jan Paweł II, Od praw 
człowieka do praw narodów, Przemówienie Ojca Świętego do Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 5 X 1995, w: L’Osservatore Romano. wydanie polskie, 
1995:11-12, str. 4-9. 
 

8 „Uznajemy z wdzięcznością, ponieważ rozumiemy szczęście, do 
którego jesteśmy przeznaczeni, że wszystkie stworzenia zostały powołane do 
istnienia z nicości przez Boga i dla Boga: my, ludzie, stworzenia rozumne, 
chociaż tak często tracimy rozum, i stworzenia nierozumne, te które biegają po 
powierzchni ziemi lub mieszkają w morskich głębinach czy też szybują po 
błękicie nieba, wzbijając się aż ku słońcu. Ale spośród tej cudownej 
różnorodności stworzeń jedynie my, ludzie — nie mówię tutaj o aniołach — 
zdolni jesteśmy zjednoczyć się w wolności z naszym Stwórcą. Możemy oddać 
należną Mu jako Stwórcy wszechrzeczy chwałę, albo Mu jej odmówić”, Św. 
Josemaría Escrivá, Przyjaciele Boga, 24. 

 

 

HUMOR 

Pewna para w średnim wieku, mieszkająca w północnej części USA, 
zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała się poje-
chać na Florydę i mieszkać w tym hotelu, w którym spędziła noc 
poślubną 20 lat wcześniej. Mąż miał dłuższy urlop i pojechał dzień wcześniej. Po 
zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i postanowił 
wysłać maila do żony. Niestety, pomylił się o jedną literę. Mail znalazł się w ten 
sposób w Houston u wdowy po pastorze, która właśnie wróciła do domu z po-
grzebu męża i chciała sprawdzić, czy w poczcie elektronicznej są jakieś kondo-
lencje od rodziny i przyjaciół. Jej syn znalazł ją zemdloną przed komputerem i 
przeczytał na ekranie: Do: Moja ukochana żona. Temat: Jestem już na miejscu, 
Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. Teraz mają tu 
komputery i wolno wysłać maila do najbliższych. Właśnie się zameldowałem. 
Wszystko jest przygotowane na Twoje przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. 
Mam nadzieję, że Twoja podróż będzie równie bezproblemowa jak moja. 
 PS. Tu na dole jest naprawdę gorąco. 

 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Bóg zapłać za ofiary na tacę w kwocie 1731 zł. 
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