Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
PAŹDZIERNIK

Wybrane punkty z katechizmów dla młodych „YouCat” i „DoCat”

a) Życie jako dar:
„YouCat”:
- Na czym polega równość wszystkich ludzi? (punkt 61)
- Chrystus umarł za nas, abyśmy mieli życie (punkt 98)
- Godność człowieka (punkt 280)
„DoCat”:
- Kiedy rozpoczyna się życie człowieka? (punkt 71)
- Czynności i działania przeciwko życiu ludzkiemu (punkty 72-82, 296-300)
- Umieranie jako decydujący moment życia (punkt 83)
b) Życie wieczne:
„YouCat”:
- Zmartwychwstanie Chrystusa otwiera nam nadzieję na życie wieczne (punkt 108)
- Chrystus „drogą, prawdą i życiem” (punkt 136)
- Życie w perspektywie śmierci fizycznej (punkt 155)
- Co to jest życie wieczne? (punkt 156)
- Piekło jako stan absolutnej nieobecności miłości (punkt 161)
- Wiatyk – pokarm na drogę do wieczności (punkt 247)
- Szczęście niebieskie (punkt 285)
- Grzech ciężki – utrata życia w łasce (punkt 317)
- Co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (punkt 348)
„DoCat”:
- Umieranie jako decydujący moment życia i przejście do wiecznego życia (punkt 83)
c) Życie społeczne:
„YouCat”:
- Zasady życia w społeczności (punkt 324)
- Niedziela jako dzień zmartwychwstania i pamiątka stworzenia (punkt 364)
„DoCat”:
- Media i ich użycie w służbie życia (punkty 44 n.)
- Wymiar społeczny grzechu (punkt 51)
- Człowiek istotą społeczną (punkt 61)
- Kościół a bioetyka (punkt 70)
- Zasady katolickiej nauki społecznej (punkt 84)
- Czego potrzebuje człowiek, aby w życiu być produktywnym? (punkt 93)
- Wartości, które budują dobre społeczeństwo (punkt 104)
- Wolność (punkt 106)
- Sprawiedliwość (punkty 109 n.)
- Dlaczego Bóg chce, żebyśmy żyli w rodzinach? (punkt 112)
- Co rodzina daje poszczególnym osobom? (punkt 117)
- Własność prywatna a powszechne przeznaczenie dóbr ziemi (punkty 146, 174)
- Wolny rynek i globalizacja (punkt y 179-181)
- Współpraca globalna na rzecz życia (punkt 242)
- Standardy etyczne we wspólnocie międzynarodowej (punkt 243)
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