
 

Jeśli później dochodzi jeszcze bolesne doświadczenie, że w Kościele są ryby 
dobre i złe, pszenica i kąkol, i jeśli spojrzenie zatrzyma się na rzeczach ne-
gatywnych, wówczas już się nie dostrzega wielkiej i pięknej tajemnicy Ko-
ścioła (…)Kościół jako głosiciel Słowa Bożego i szafarz sakramentów jed-
noczy nas z Chrystusem, prawdziwą winoroślą. Kościół jako „pełnia i uzu-
pełnienie Odkupiciela” – jak nazywał go Pius XII (…) – jest naszą rękojmią 
życia Bożego i pośrednikiem owoców, o których mówi przypowieść o wino-
rośli. Kościół jest najpiękniejszym darem Bożym. Dlatego św. Augustyn 
mógł powiedzieć: „Każdy ma Ducha Świętego w takim stopniu, w jakim 
kocha Kościół” (…). Wraz z Kościołem i w Kościele możemy głosić wszyst-
kim, że Chrystus jest źródłem życia, że jest On obecny, że jest tą wielką rze-
czywistością, której szukamy, za którą tęsknimy. On daje samego siebie, a 
w ten sposób daje Boga, szczęście i miłość. 
 

Fragment homilii Ojca Świętego Benedykta XVI na Stadionie Olimpijskim, Berlin 
 

Dlaczego Kościół jest czymś więcej niż instytucją? 
 
 Kościół jest czymś więcej niż instytucją, ponieważ jest tajemnicą, która jest 

jednocześnie ludzka i boska. 
Prawdziwa miłość nie czyni ślepcem, lecz widzącym. Z patrzeniem na Kościół jest tak 
samo: postrzegany z zewnątrz jest tylko instytucja historyczną, z historycznymi struktura-
mi, ale też z błędami, a nawet przestępstwami – jest Kościołem grzeszników. Nie jest to 
jednak wnikliwe spojrzenie. Chrystus tak mocno związał się z nami, grzesznikami, że nig-
dy nie opuści Kościoła, nawet jeżeli my byśmy codziennie go zdradzali. Ta nierozerwalna 
więź tego, co ludzkie, i tego, co boskie, grzechu i łaski, jest tajemnicą Kościoła. Dlatego 
patrząc oczami wiary, Kościół jest niezniszczalnie święty. 
 
Dodatkowe teksty: 24, 121, 122, 123, 128, 132, 133, 138 /YOUCAT - Katechizm Kościoła 
Katolickiego dla młodych/ 
 
 

O G Ł O S Z E N I A  
 

1. W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 zapraszamy na Mszę św. a później na 
spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego; 

2. W każdy CZWARTEK od 20:00 - 21:00 zapraszamy na adorację Naj-
świętszego Sakramentu prowadzoną przez Duszpasterstwo Akademic-
kie; 

 www.wysockiego8.pl 

„Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość” 

TEMAT  MIESIĄCA 

 W O L N O Ś Ć 
 

(…) Wolność potrzebuje nawiązania do wyższej instancji. Prawdziwą gwa-
rancją naszej wolności jest fakt, że istnieją wartości, którymi nikt nie może 
manipulować.(…) Wolności nie można przeżywać bez relacji. We współży-
ciu międzyludzkim nie ma wolności bez solidarności. To, co czynię kosztem 
innych, nie jest wolnością, ale postępowaniem karygodnym, które szkodzi 
innym, ale także mnie samemu. Mogę rozwijać się jako osoba prawdziwie 
wolna tylko wtedy, gdy używam moich sił także dla dobra innych (…)  

 
 Fragment przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI, Ceremonia powitania, Berlin 

 
Czy dozwolona jest eutanazja? 
 
 Zadanie śmierci zawsze jest wkroczeniem przeciw przykazaniu „Nie popełnisz 
morderstwa” (Wj 20, 13). Bycie z drugim człowiekiem wtedy, gdy umiera, to wręcz zasada 
humanitarna. 
 Pojęcie eutanazji bezpośredniej i eutanazji pośredniej zaciemniają debatę. Właści-
wie chodzi o to, czy można zabić umierającego człowieka, czy pozwolić mu umrzeć. Kto 
pomaga człowiekowi umrzeć (tzw. eutanazja bezpośrednia) występuje przeciwko piątemu 
przykazaniu. Kto pomaga człowiekowi w umieraniu (tzw. eutanazja pośrednia) posłuszny 
jest nakazowi miłości bliźniego. Oznacza to, że w obliczu pewnej, rychłej śmierci pacjenta, 
rezygnuje się ze środków nadzwyczajnych, kosztownych i niegwarantujących żadnego 
skutku z medycznego punktu widzenia. Decyzję w tej sprawie musi podjąć sam pacjent 
względnie określić to wcześniej. Jeśli ten nie jest w stanie tego zrobić, orzeczoną lub do-
mniemaną wolę umierającego musi wykonać jego pełnomocnik. Z otaczania chorego opie-
ką nie można zrezygnować nigdy. Wynika to zarówno z przykazania miłości bliźniego, jak 
też nakazu okazywania miłosierdzia.  
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 Jest przy tym rzeczą uprawnioną i odpowiadającą godności człowieka, aby podawać 
medykamenty łagodzące ból, nawet wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że przez to skró-
ci się życie pacjenta. Decyduje tu fakt, że przez te działania nie dąży się do śmierci ani jako 
celu, ani jako środka. 
 
Dodatkowe teksty: 286, 287, 290, 378, 382, 383, 407 /YOUCAT - Katechizm Kościoła Kato-
lickiego dla młodych/ 
 

M I Ł O S I E R D Z I E 
 

(…) Drodzy przyjaciele, Chrystus interesuje się nie tyle tym, ile razy w życiu 
się potykacie, ale ile razy powstajecie na nowo. Nie wymaga wspaniałych 
wyczynów, ale chce, aby Jego światło w nas jaśniało, abyśmy Go naślado-
wali. On was nie wzywa, ponieważ jesteście dobrzy i doskonali, ale ponie-
waż to On jest dobry i chce uczynić was swoimi przyjaciółmi. Tak, wy jeste-
ście światłem świata, gdyż Jezus jest waszym światłem. Jesteście chrześcija-
nami nie dlatego, że dokonujecie rzeczy szczególnych i niezwykłych, ale dla-
tego, że On - Chrystus jest naszym życiem. Jesteście świętymi, ponieważ 
działa w was Jego łaska (…)  
 

Spotkanie Benedykta XVI na czuwaniu modlitewnym w Fryburgu 
 
  
Skąd wiemy, że Bóg jest miłosierny? 
 
W wielu miejscach w Piśmie Świętym Bóg przedstawia się jako miłosierny, zwłaszcza w 
przypowieści o miłosiernym ojcu (Łk 15), który wychodzi naprzeciw syna marnotrawnego, 
bezwarunkowo go przyjmuje i wydaje wspaniałą ucztę z powodu odzyskania syna i pojed-
nania się z nim. 
 Już w Starym Testamencie Bóg powie przez proroka Ezechiela: „Nie mam upodoba-
nia w śmierci bezbożnego, ale chcę, aby bezbożny porzucił swoje niegodziwe postępowanie 
i ocalił życie” (Ez 33, 11). Jezus został posłany do „owiec, które zginęły z domu Izra-
ela” (Mt 15, 24) i wie, że „lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym” (Mt 9, 12). Dla-
tego jada z celnikami i grzesznikami, a pod koniec swojego ziemskiego życia nawet swoją 
Mękę wyjaśnia jako inicjatywę miłosiernej miłości Boga: „ To jest bowiem moja krew przy-
mierza, która za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). 
 
Dodatkowe teksty: 2, 33, 60, 224, 314, 337, 524 /YOUCAT - Katechizm Kościoła Katolickie-
go dla młodych/ 
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P O K O R A 
 

(…) Pokora jest cnotą, która nie jest w dzisiejszym świecie na wagę złota. 
Ale uczniowie Pana wiedzą, że ta cnota jest, jeśli tak można powiedzieć, oli-
wą, która czyni procesy dialogu owocnymi, współpracę - łatwą, a jedność - 
po prostu serdeczną. Łacińskie określenie pokory "humilitas" ma nieco 
wspólnego z "humus", to znaczy z próchnicą glebową. Ludzie pokorni stoją 
obiema nogami na ziemi. Ale przede wszystkim słuchają Chrystusa, Słowa 
Bożego, które nieustannie odnawia Kościół i każdego z jego członków (…) 
 

Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone w czasie spotkania z niemieckimi katolikami 
świeckimi zaangażowanymi w życie kościelne i społeczne, Fryburg Bryzgowijski 

 
 
Dlaczego powinniśmy adorować Boga? 

 
 Każdy człowiek, który pojmuje, że jest stworzeniem Bożym, pokornie uznaje 
Wszechmogącego i adoruje Go. W chrześcijańskiej adoracji nie tylko dostrzega się wiel-
kość, wszechmoc i świętość Boga, ale z wdzięcznością chwali się również Jezusa, w któ-
rym Bóg nas najpierw ukochał i który jest naszym zbawicielem. 
Kto naprawdę adoruje Boga, przychodzi do Niego na kolanach lub rzuca się na ziemię. 
Przez to wyraża się prawda o relacji między człowiekiem a Bogiem: On jest wielki, a my 
mali. Jednocześnie człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy w postawie dobrowol-
nego poświęcenia klęka przed Bogiem. Niewierzący, który szuka Boga i zaczyna się mo-
dlić, może Go w ten sposób znaleźć. 
 
Dodatkowe teksty: 218, 235, 279, 313, 463, 467, 478, 485, 488 /YOUCAT - Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego dla młodych/ 
 

K O Ś C I Ó Ł 
 

(…) I tak oto, jak mówi Sobór Watykański II, Kościół jest „powszechnym sakramentem 
zbawienia” (LG 48), istniejącym dla grzeszników, dla nas, aby otwierać nam drogę nawró-
cenia, uzdrowienia i życia. To jest nieustanna i wielka misja Kościoła, powierzona mu 
przez Chrystusa. Niektórzy, spoglądając na Kościół, zatrzymują się na jego aspekcie ze-
wnętrznym. Kościół jawi się wówczas tylko jako jedna z wielu organizacji w społeczeń-
stwie demokratycznym, w którym – zgodnie z jego normami i przepisami – nawet postać 
tak trudna do zrozumienia jak „Kościół” winna być następnie oceniana i traktowana.  
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