
wymieniać nawet tę nazwę". Dlaczego tak się stało?
Jedną z przyczyn jest pewna niefrasobliwość, z jaką w przeszłości, również w teologii,
posługiwano się figurą prawa naturalnego. Zbyt szybkie i nieuzasadnione dekretowanie,
że jakieś ludzkie działanie jest "przeciwne naturze", a inne z nią zgodne, sprawiło, że
ostatecznie  wylano dziecko z  kąpielą.  Ale  są  też  przyczyny głębsze.  Z jednej  strony
nastąpiło  mocne  przechylenie  refleksji  etycznej  w stronę  rozumu,  a  co  za  tym idzie
autonomii człowieka. Współczesna filozofia nie chce już zadawać pytań o naturę rzeczy
(a więc także o naturę ludzką), a zatem rezygnuje z perspektywy metafizycznej. Z drugiej
strony obserwujemy dominacje spojrzenia właściwego dla nauk przyrodniczych. Zajmują
one miejsce filozofii, roszcząc sobie prawo do ostatecznych wyjaśnień. Pod "szkiełkiem 
i okiem" natura ludzka jako duchowo-cielesna jedność się rozpada. 
Pozostaje całkowicie niezależny umysł, a obok niego biologiczny materiał. Ludzkie ciało
jest dla umysłu jedynie pewnym rodzajem plasteliny, dającej się dowolnie modyfikować.
Jakże się tu odwoływać do tak pokawałkowanej ludzkiej natury? Między innymi stąd
wzięło  się  na  przykład  określanie  ludzi  nieodwracalnie  nieprzytomnych  mianem  
"roślinek", którego osobiście bardzo nie lubię. 
Jan Paweł II pisał, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub
zakamuflowany totalitaryzm. 
Jak bardzo destruktywna jest taka płynna koncepcja człowieka, widać w odniesieniu do
ludzi najsłabszych, znajdujących sie na początku lub u kresu swego życia. Oni są zawsze
pierwszymi ofiarami. Określa się ich albo jako "jeszcze nie ludzie", albo " już nie ludzie"
- w ten sposób ulegają przemocy silnych. 
Problemem jest przejście od ogólnego przekonania o istnieniu prawa naturalnego
do szczegółowych norm. Kto ma odczytywać te normy?
Prawo naturalne nie miałoby sensu, gdyby nie mogło być ukonkretnione. Nie dzieje się
to jednak bez trudności. Im bardziej wchodzimy w konkret, tym większa jest możliwość
pomyłki. Dla katolików pomocą jest Urząd Nauczycielski Kościoła, który zajmuje się
także konkretyzacją prawa naturalnego. Człowiek niewierzący potraktuje to jednak jako
orzeczenie autorytetu i odrzuci. Więc nie ma innej drogi jak szczera rozmowa o tym, kim
jest człowiek i  jakie są wymogi jego prawdziwego rozwoju. Pomyślmy np. o kwestii
aborcji. Właśnie spojrzenie na ludzką naturę powie nam, że życie ludzkie zaczyna się od
poczęcia. Wiemy, że to życie jest wyjątkowe, nie będzie już takiego drugiego człowieka.
Wniosek nasuwa się sam: również temu człowiekowi trzeba dać szansę rozwoju. Ufamy,
że do takiego wniosku dojdzie każdy nieuprzedzony umysł. 
Koncepcja prawa naturalnego zakłada istnienie Boga. Hans Urs von Balthasar mawiał: że
humanizm  bez  Boga  jest  jak  cięty  kwiat:  nie  wiadomo,  jak  długo  wytrzyma.  
W dyskursach na forum publicznym powinniśmy jednak przede wszystkim pytać: jakie
zasady rzeczywiście służą człowiekowi? My, katolicy, wyrażamy przekonanie, że świat
zbudowany na respektowaniu prawa naturalnego jest najbardziej ludzkim ze światów.
Jest światem dla wszystkich i ma przyszłość. I odwrotnie, sądzimy, że humanizm bez
respektowania  prawa  naturalnego  obróci  się  przeciwko  człowiekowi.  Z  tym
przekonaniem idziemy do świata,  proponujemy je,  ale  też  oczekujemy,  że  nasz  głos
będzie respektowany. Tylko tyle...

Fragmenty rozmowy ks. T.Jaklewicza z ks. M.Machinkiem, GN/2011, s. 32-33

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

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 5, 38-48)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko 
i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą
i  wziąć  twoją  szatę,  odstąp  i  płaszcz.  Zmusza  cię  ktoś,  żeby  iść  z  nim  tysiąc
kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto
chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego
bliźniego”,  a  nieprzyjaciela  swego będziesz  nienawidził.  A  Ja  wam powiadam:
Miłujcie  waszych  nieprzyjaciół  i  módlcie  się  za  tych,  którzy  was  prześladują,
abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia,
że  słońce  Jego  wschodzi  nad  złymi  i  nad  dobrymi,  i  On  zsyła  deszcz  na
sprawiedliwych  i  niesprawiedliwych.  Jeśli  bowiem  miłujecie  tych,  którzy  was
miłują,  cóż za  nagrodę mieć będziecie? Czyż i  celnicy  tego nie  czynią?  I  jeśli
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego
nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.02.2023r.
W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa.

INTENCJE MSZALNE:
20. 02. Poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Janusza Kupca –
intencja od Szczepana Lecha z rodziną

21. 02. Wtorek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi

22. 02. Środa Popielcowa
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny Drozd;
2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta - gregorianka
Nowolesie  -  Msza  św.  o  godz.  1800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi 

23. 02. Czwartek 
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800:1) O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę
Maryi dla Kacpra w 2. rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziców: Pauliny  
i Piotra; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta – gregorianka

24. 02. Piątek 
Biały Kościół – Droga Krzyżowa o godz. 1700

Nowolesie –  Msza  św.  o  godz.  1800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi

25. 02. Sobota 
Nowolesie – godz.  1800 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  i  dar zdrowia dla
Piotra, Marty i Grzegorza oraz pani Krystyny

26. 02. Niedziela 
Biały Kościół -  Msza św.  o godz.  800 1)  O wieczną szczęśliwość dla śp.  Stanisława
Staszczyszyna; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Delekta - gregorianka

Nowolesie - Msza św. o godz.  1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Macieja i Emilii
Czajka oraz zmarłych z Rodziny

Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Ryszarda
Dominików



1. W środę rozpoczyna się Wielki Post. W tym dniu zostaną odprawione Msze św.
połączone z obrzędem posypania głów popiołem w Białym Kościele o godz.:  
1700  i w Nowolesiu o godz.1800. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.

2. Przez  okres  Wielkiego  Postu  będą  odprawiane  Drogi  Krzyżowej  w  piątki  
w  Białym  Kościele  o  godzinie  1700 i  Nowolesiu  o  godz.  1800.  Nabożeństwa
Gorzkich Żali w niedziele po Mszach św.

3. Troskę  o  pokój  w Europie  powierzamy Matce  Bożej  w soboty  w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMPAS W CZŁOWIEKU
Ks.  Tomasz Jaklewicz: Benedykt XVI w Bundestagu mówił o konieczności powrotu
do pojęcia prawa naturalnego.  Spróbujmy wyjaśnić,  co to właściwie jest.  Prawo
kojarzy się nam z jakimś zbiorem przepisów, z kodeksem cywilnym czy karnym.
Ks.  Marian  Machnek: Pojęcie  ius  naturale  w  swoim  podstawowym  znaczeniu  nie
oznacza gotowego zestawu norm, ale wskazuje na istnienie pewnego porządku ludzkiej
egzystencji,  drogowskazu  pozwalającego  rozróżnić  dobro  i  zło.  Pojęcie  prawa
naturalnego  zawiera  w  sobie  przekonanie,  że  człowiek  w  swojej  cielesno-duchowej
naturze jest zdolny do odczytania i sformułowania zasad moralnego postępowania. Te
zasady w głównych zarysach są wspólne dla wszystkich ludzi. Można powiedzieć, że to
taki wewnętrzny kompas. Ale każdy kompas ma sens, jeśli istnieje biegun magnetyczny.
Ostatecznie jest nim Bóg. 
Czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ogłoszona przez ONZ w 1948 roku,
była potwierdzeniem tej intuicji prawa naturalnego?
Taki był przynajmniej zamiar sygnatariuszy tego dokumentu. Zwróćmy uwagę na słowo
"deklaracja". Ono wskazuje, że podstawowe prawa człowieka przysługują mu z natury, 
a więc po prostu dlatego, że jest człowiekiem. Człowiek nie zawdzięcza swoich praw
jakiejś ławie rządzących, tej czy innej konwencji, ale przysługują mu one z samego faktu
bycia człowiekiem i nikt nie może mu ich odebrać. 
Powszechna  deklaracja  pojawiła  się  też  jako  efekt  doświadczeń  dwóch  wojen
światowych i totalitaryzmów. 
W Preambule do deklaracji czytamy, że wyrosła ona z szoku związanego z wojną. Jaki
mechanizm  doprowadził  do  bestialstwa  II  wojny  światowej?  Było  nim  m.  in.
przekonanie, że ustawy mogą być tworzone bez odniesienia do jakiegoś stałego punktu 
i że przywódca lub partia może zastąpić sumienie. Jeśli prawo pozytywne jst stanowione
tylko ze względu na interes narodu, większość w parlamencie lub wolę przywódcy, to
kończy  się  to  zazwyczaj  tragicznie.  Jak  powiedział  papież  w  Bundestagu,  państwo
przekształca się wtedy w zgraję bandytów, którzy są w stanie nie tylko swój kraj, ale całą
ludzkość  popchnąć  na  krawędź  przepaści.  przy  stanowieniu  prawa  musi  istnieć
płaszczyzna  odniesienia,  która  wykracza  poza  aktualną  zgodę  czy  wolę  polityczną
władców lub partii. 
To  brzmi  przekonująco,  a  jednak  pojęcie  prawa  naturalnego  zostało  w  ciągu
ostatnich lat totalnie zakwestionowane. Jak się wyraził Benedykt XVI: "wstyd jest 


