
Sprawiedliwości, tylko w 2019r. doszło w Polsce do 64 przypadków naruszenia prawa do
wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. "Kierowane wobec duchownych akty
agresji  kończyły  się  pobiciem,  a  ośmieszania,  parodiowanie  i  dyskryminowanie
chrześcijan w przestrzeni publicznej (tak w rzeczywistości jak i w Internecie) stało się
niemal powszechne" - podaje raport. 

Zdarzenia  te  łamią  zapisane  w  Konstytucji  RP  prawo  do  wolności  sumienia  
i wyznania. Dlatego proponowane zmiany w Kodeksie karnym, które zwiększą ochronę
wolności religijnej. 

Precyzyjne przepisy

Obecne  przepisy  Kodeksu  karnego  dotyczące  obrazy  uczuć  religijnych  i  zakłócania
ceremonii związanych z wiarą są nieprecyzyjne, rozmywają odpowiedzialność lub nie
obejmują niektórych nagannych zachowań. 

Ochrona dogmatów i obrzędów

Znamiona przestępstwa obrazy uczuć religijnych zostana rozszerzone o publiczne lżenie
lub wyszydzanie dogmatów lub obrzędów Kościoła.  dziś nie jest  to objęte przepisem
karnym, choć stanowi czyn obrażający uczucia religijne. 

Zróżnicowanie kar

Nowelizacja nie zmieni zagrożeń karnych za podstawowe typy przestępstw przeciwko
wolności sumienia i wyznania. nie chodzi o surowsze karanie, ale o bardziej skuteczne
przepisy. 

Za zakłócanie nabożeństw nadal grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do 2 lat. 

Za publiczne lżenie lub wyszydzanie kościoła (związku wyznaniowego), jego dogmatów
lub  obrzędów  grozić  będzie  grzywna,  kara  ograniczenia  wolności  albo  pozbawienia
wolności do 2 lat. tej samej karze podlegał będzie ten, kto publicznie znieważa przedmiot
czci  religijnej  lub  miejsce  przeznaczone  do  publicznego  wykonywania  obrzędów
religijnych. 

Ochrona przekonań religijnych

Zgodnie  z  projektem,  nie  będzie  przestępstwem  publiczne  wyrażenie  przekonań  lub
opinii związanych z wyznawaną religią. to realizacja konstytucyjnej zasady stanowiącej,
że  wolność  religii  obejmuje  jej  publiczne  lub  prywatne  uzewnętrznienie.  oczywiście
prawo  to  nie  może  być  nieograniczone.  z  ochrony  prawnej  nie  będą  korzystać
wypowiedzi  skierowane  przeciw  wyznawcom  innych  religii  i  mające  charakter
przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.  ponadto swoboda wypowiedzi
nie będzie mogła łączyć się z publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa
lub pochwały jego popełnienia. 

Akcja Katolicka

(Wyłącznie do użytku Kościoła) Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl 

http://www.bialykosciol.pl/
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 12, 32-48)

Gotowość na przyjście Pana

Jezus powiedział  do swoich uczniów: «Nie bój  się,  mała
trzódko,  gdyż  spodobało  się  Ojcu  waszemu  dać  wam
królestwo.  Sprzedajcie  wasze  mienie  i  dajcie  jałmużnę.
Sprawcie  sobie  trzosy,  które  nie  niszczeją,  skarb
niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani
mól  nie  niszczy.  Bo  gdzie  jest  skarb  wasz,  tam będzie  
i  serce  wasze.  Niech  będą  przepasane  biodra  wasze  i
zapalone  pochodnie.  A  wy  bądźcie  podobni  do  ludzi
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci,
aby  mu  zaraz  otworzyć,  gdy  nadejdzie  i  zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających,
gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i  każe im zasiąść do stołu,  
a  obchodząc,  będzie  im  usługiwał.  Czy  o  drugiej,  czy  o  trzeciej  straży  przyjdzie,
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o
której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też
bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi
nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa,
którego pan,  powróciwszy,  zastanie  przy  tej  czynności.  Prawdziwie  powiadam wam:
Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój
pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,
to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna;
surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę
swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką
chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą
chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono,
tym więcej od niego żądać będą». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 07.08.2022r.
W tym tygodniu w poniedziałek przypada wspomnienie św. Dominika; we wtorek święto 

św. Teresy Benedykty od Krzyża; w środę św. Wawrzyńca; w czwartek wspomnienie św. Klary.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE
08. 08. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz.  1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców
Anny i Pawła Foltyńskich 
09. 08. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800: O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski
oraz  opiekę  Matki  Bożej  dla  solenizantów  i  jubilatów  z  rodziny  Gieruń  
i Zieniewicz: Czesława, Anny, Krzysztofa, Marka, Marty, Agnieszki i Doroty
10. 08. środa 
Nowolesie -  Msza św. o godz.  1800:  O wieczną szczęśliwość dla  śp.  zmarłych  
z rodziny Zagrodnych, brata Henryka w 33. rocznicę śmierci oraz śp. Rodziców 
i Dziadków
11. 08. czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: 
12. 08. piątek 
Nowolesie –  Msza  św.  o  godz.  800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej
13. 08. sobota 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O dar nawrócenia i zbawienia duszy dla Jacka
14. 08. niedziela
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  męża
Stanisława Staszczyszyna
Nowolesie  -  Msza  św.  o  godz.  1000:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Andrzeja
Michułka w rocznicę śmierci oraz zmarłych z Rodziny
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  Dziękczynna  z  prośbą  o  dar  zdrowia,
błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Najświętszej  dla  wnuczek:  Wiktorii i
Zuzanny w 4 rocznicę ich urodzin oraz potrzebne łaski dla Rodziców i Chrzestnych

1. Ksiądz Stanisław w miesiącu sierpniu odprawia Msze gregoriańskie za śp. Helenę
Fortunarską.

2. W czwartek do Białego Kościoła przybędzie piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
Około 120 osób będzie nocować w namiotach na terenie naszego boiska i na sali
gimnastycznej w szkole. Msza św. z udziałem pielgrzymów zostanie odprawiona 
o godz. 1800.  Prosimy o ciasto dla pielgrzymów, które w czwartek w godzinach
popołudniowych  można  dostarczać  do  stołówki  szkolnej.  Prosimy  również  
o kompot i wodę.

3. Zapraszamy do modlitwy różańcowej o pokój w Europie w każdą sobotę o godz.
17 30 w Sanktuarium w Nowolesiu.

Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
„Nie bój się, mała trzódko”
Już  w  pierwszym  zdaniu  dzisiejszej  Ewangelii  otrzymujemy  słowa,  od  których  powinny
stopnieć nasze serca: Nie bój się, mała trzódko! To rzeczywiście słowa pełne czułości, bardzo
bezpośrednie i serdeczne. A po nich następuje wspaniała obietnica, która powinna głęboko nas
uwalniać:  Spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. Mała trzódka – to opis naszej
aktualnej sytuacji. Jesteśmy bezbronni i zagubieni, bardzo potrzebujemy pomocy, potrzebujemy
pasterza. Obietnica królestwa to opis tego, co stanie się w przyszłości. Zagubione owce staną
się  właścicielami  królestwa,  właścicielami  nieba,  zasiadającymi  na  tronie  wraz  
z wszechmogącym Bogiem. Taka rewolucja w naszym statusie dokonać się może tylko w woli
Bożej. Sami nie jesteśmy w stanie przenieść się z poziomu okruchów zagubionych w kosmosie
na poziom istot niebiańskich, królujących wraz z Bogiem. Dlatego to musi być dar. Oto czuły 
i serdeczny Bóg, wypowiadający piękne słowa: Nie bój się, mała trzódko, będący jednocześnie
wszechmocnym Panem kosmosu,  gotowy jest  podzielić  się  z  nami  swoim królestwem.  To
paradoks, który kontemplować można tylko na kolanach.

Panie Jezu Chryste, chcę być dobrym sługą, który cierpliwie i wiernie czeka na Twoje
przybycie. Niezależnie, czy przyjdziesz o drugiej czy o trzeciej straży, chcę być gotowy na
Twoje przyjście. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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"Katolicy - w obronie wiary"
Raport "Hate Crime Data" (W-wa 16 XI 2021) za rok 2020 odnotował 7181

incydentów  wymierzonych  w  osoby  i  instytucje  w  46  państwach.  spośród  tego
chrześcijan,  ich  miejsc  kultu,  symboli  i  instytucji  dotknęło 980 aktów nienawiści.  to
wzrost o prawie 70 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy było ich 578.

Solidarna  Polska  i  jej  eksperci  przygotowali  nowelizację  Kodeksu  karnego,  by
wzmocnić  ochronę  konstytucyjnej  zasady  wolności  sumienia  i  wyznania.  Zmiany  są
odpowiedzią  na  ataki  na  miejsca  kultu  religijnego  i  na  agresję  wobec  chrześcijan.
Powołany  został  obywatelski  Komitet  Inicjatywy  Ustawodawczej  „W  obronie
chrześcijan”, który zamierza zebrać 100 tys. podpisów pod projektem ustawy – zmiany
Kodeksu  karnego.  Zapewni  ona  skuteczną  ochronę  wolności  religijnej  i  wolności
sumienia.  Już  zebrano  niemal  2000  podpisów  poparcia  dla  inicjatywy,  
a komitet zwróci się o rejestrację do marszałka Sejmu. 

Po  zarejestrowaniu  komitet  będzie  mieć  trzy  miesiące  na  zebranie  100  tysięcy
podpisów, dzięki czemu projekt jako inicjatywa obywatelska trafi do parlamentu. 

Niszczenie  zabytkowych  kościołów,  przemoc  wobec  duchownych,  zakłócanie 
i parodiowanie nabożeństw i procesji, profanacja świętych osób, miejsc i symboli - to
tylko  niektóre  przykłady  agresywnych  wobec  chrześcijan  zachowań,  do  których
dochodziło w Polsce w ostatnich latach. 

Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Instytutu Wymiaru 


	Na rozpoczęty tydzień Szczęść Boże!

