
Dlaczego Kościół jest przeciw?

Są takie tematy, które od lat nie schodzą ze stron różnych gazet, nie znikają
w potocznych rozmowach i w publicznych debatach. Nie dają o sobie zapomnieć.
To eutanazja i aborcja. Wydawało nam się jeszcze niedawno, że przynajmniej ten
pierwszy  problem naszego  kraju  nie  będzie  dotyczyć.  Ale  w realiach  globalnej
wioski – co na świecie, to i u nas. Eutanazja zaczyna być problemem.

Kościół zdecydowanie występuje przeciw śmierci „zadawanej”. Broni życia
od  poczęcia  do  naturalnej  śmierci.  Odpowiedzią  Kościoła  na  eutanazję  jest
zataczający  coraz  większe  kręgi  ruch  hospicyjny  i  –  opieka  paliatywna.
Wyspecjalizowały  się  w  tym  niektóre  zakony  i  –  coraz  więcej  lekarzy.  

Najcenniejsze jest – od zawsze – umieranie w domu, w otoczeniu bliskich, ich
pomoc pielęgnacyjna i duchowa. Płomyk świecy i modlitwa. Tylko tyle i aż tyle.
Zjawisko eutanazji niesie ogromne zagrożenie, jakim jest granica, którą człowiek
nieświadomie  przekracza.  Czy  chcemy  wrócić  do  realiów  antycznej  Sparty,
w której eliminowano ze społeczeństwa osoby starsze, niepełnosprawne, zrzucając
je ze skały. Pogaństwo wraca?

Grozą napawa fakt,  jak zostały już przekroczone wszelkie  granice aborcji.
Można po prostu pozostawić dopiero urodzone dziecko samemu sobie. Nie u nas,
w Nowym Jorku. Ale początek zrobiono.

Przemysł aborcyjny,  jaki  i  przemysł antykoncepcyjny,  dysponuje potężnym
budżetem. Większym niż przemysł zbrojeniowy. Jak walczyć z taką nawałą?
Kościół, broniąc kobiet, zwraca uwagę na tzw. syndrom postaborcyjny. Z etycznego
punktu  widzenia  są  to  wyrzuty  sumienia,  prowadzące  do  różnych  zaburzeń
emocjonalnych,  psychicznych.  Rodzaj  kary?  Dramat  dodany  do  wcześniejszego
dramatu? Miało być łatwiej i lepiej, a jest gorzej?

Kościół  nie  akceptuje  również  poczęcia  poprzez  „in  vitro”.  Dlaczego?
Przyczyn jest kilka. Człowiek nie powinien poprawiać Pana Boga. To, co wbrew
naturze – dobre nie jest. A tu zakłóca się naturalną selekcję plemników. Człowiek
wybiera  je  na  oślep,  niekoniecznie  te  najmocniejsze,  najwartościowsze.  Cała
procedura  „in  vitro”  jest  niezwykle  bolesna  i  upokarzająca  dla  kobiety,  a  co
najgorsze  –  skuteczność  sięga  zaledwie  20%.  Osobny  dylemat,  zapłodnione
jajeczka. Co z nimi?

Alternatywą  jest  naprotechnologia,  czyli  leczenie  niepłodności.
A skuteczność? 80%! W ten dział  medycyny angażuje  się  coraz więcej  lekarzy
i naukowców. To wielka szansa. To nadzieja, i wiara, i miłość.

na podst. konferencji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
zebrała: Leokadia Pawliszak

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 18, 1-8)

Jezus  opowiedział  swoim uczniom przypowieść  o  tym,  że  zawsze  powinni  się

modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie

liczył  się  z  ludźmi.  W tym samym mieście  żyła  wdowa,  która  przychodziła  do

niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie

chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie

liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby

nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».I Pan dodał: «Słuchajcie, co

mówi  ten  niesprawiedliwy  sędzia.  A Bóg,  czyż  nie  weźmie  w  obronę  swoich

wybranych,  którzy dniem i  nocą  wołają  do Niego,  i  czy będzie  zwlekał  w ich

sprawie?  Powiadam  wam,  że  prędko  weźmie  ich  w  obronę.  Czy  jednak  Syn

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
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W  tym  tygodniu  we  wtorek obchodzimy  wspomnienie  św.  Jana  Pawła  II,  papieża.
Obchodzącym w tym tygodniu imieniny i jubileusze życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
21. 10. poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  1700:  O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Wilka
z racji rocznicy urodzin i pół roku po śmierci

22. 10. wtorek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1700:  1)  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Alfreda
Kuźniaka (intencja siostry Czesławy z rodziną. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Beaty
Cyganik

23. 10. środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: Za Parafian

24. 10. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Alfreda Kuźniaka

25. 10. piątek 
Nowolesie - Msza św. o godz.  1700:  O wieczną szczęśliwość dla śp. dziadków Emilii
i Macieja Czajków oraz Władysławy i Zbigniewa Łozów

26. 10. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz.  1700 : dziękczynna i prośbą o dalsze błogosławieństwo
z  racji  50  rocznicy  ślubu  państwa:  Józefy  i  Józefa  Gabinowskich  oraz  Stanisławy
i Mariana Żabickich

28. 10. niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Andrzeja
Sagułów oraz Ludwiki i Jana Ciuła

Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1000:  1)  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  rodziców
Stanisławy i Mieczysława Tenetów i ich zmarłych Rodziców. 2) O wieczną szczęśliwość
dla śp. Bronisławy i Stanisława Białych i ich zmarłych Rodziców

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tomasza i Beaty
Cyganik oraz ich zmarłych Rodziców (intencja od kuzynki z Dankowic) 

1. Do  sakramentu  małżeństwa  pragną  przystąpić:  Piotr  Michał  Poprawski
zamieszkały w Dębnikach i Ewelina Niemczyk zamieszkała w Mirsku. Zapowiedź
pierwsza. 



2. Nabożeństwa  Różańcowe  w  dni  powszednie  odprawiane  są  o  godz.  1630.
W poniedziałki,  wtorki  i  czwartki  nabożeństwa  z  wystawieniem Najświętszego
Sakramentu w Białym Kościele; w środy, piątki i soboty w Nowolesiu. W niedziele
w Nowolesiu różaniec o godz. 930, w Białym Kościele o godz. 1130. 

3. Dzieci  pierwszokomunijne  i  szkolne prowadzą różaniec  w Białym Kościele  we
wtorki, a w Nowolesiu w środy. Panie należące do Różańca prowadzą modlitwy
w te dni, kiedy nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu.

4. W  poniedziałek  rozpoczniemy  montowanie  ogrzewanie  w  ławkach  świątyni
w Białym Kościele.  Inwestycja ta jest  możliwa dzięki  zbiórce podczas festynu,
złożonej na ten cel ofierze przez indywidualnego sponsora, jak również złożonym
ofiarom z racji tegorocznych wypominek. 

5. Bardzo dziękuję za naprawienie lampy oświetlającej budynek świątyni w Białym
Kościele. 

6. Od 4 listopada rozpoczniemy modlitwę wypominkową za zmarłych. O godz. 1630

odmawiany będzie różaniec za zmarłych. Plan tegorocznych wypominek podany
zostanie w niedzielę, 3 listopada. Prosimy o czytelne wypisywanie imion i nazwisk
zmarłych  oraz  podawanie  miejscowości  zamieszkania  składających  wypominki.
Za polecanych zmarłych zostaną odprawione Msze z uwzględnieniem miejscowo-
ści zamieszkania składających wypominki.

W minionym tygodniu z naszej społeczności odszedł świętej pamięci:               
+Ryszard Borecki.                                                                                       
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”

Wiara podpowiada, że sama sprawiedliwość nie wystarczy. Ale jej brak staje się często 

przeszkodą w wierze. Widok wszelkiej ludzkiej niesprawiedliwości może być pytaniem o 

nieobecność Boga, wzdychaniem z głębi serca o Jego sprawiedliwość. Wołaniem, które nie jest 

ucieczką przed wysiłkiem i własną odpowiedzialnością, ale znakiem realizmu, bo wypływa z 

uznania własnej słabości i niewystarczalności. Znakiem świadomości, że tego przeciwnika 

Jezus już pokonał i ma nad nim władzę. Jest też znakiem wiary, bo wołający wierzy i ufa, że 

Bóg pragnie jego szczęścia, jego życia z Nim na wieczność. Wytrwała modlitwa jest 

budowaniem murów obronnych wobec zasadzek złego ducha. Stanięcie w prawdzie o mojej 

kruchości i niewystarczalności otwiera drogę ku odnowie całego mojego życia. Odnowie, która 

płynie z wytrwałej wiary, relacji z Bogiem żywym.

Dziękuję Ci, Panie, za dar wiary. Niech Twoja łaska wspomaga mnie, aby moja wiara była 

zawsze żywa, umacniała mnie na drodze życia i abym z radością dzielił się tym darem z innymi. 


