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OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe 
zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założe-
nie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i 
rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Prze-
pis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak 
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. 
 Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzi-
siaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji na-
rażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz 
także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w 
ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale rów-
nież w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu 
zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.   

900 Msza św. i wystawienie Przenajświętszego Sakramentu 
adorują wszyscy obecni w kościele 

1000 Zespół Charytatywny  

1100 Czciciele Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego 

1200 Bractwo „Żywego Różańca” 

1300 Emeryci i Renciści 

1400 Matki 

1500 Dzieci szkolne 

1600 Młodzież i mężczyźni 

1800 Zakończenie Adoracji i Msza św. 



 To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie 
sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie 
wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest 
już rzekomo ideałem społecznym, stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, 
lecz - jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi - w pluralistycznym 
społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intym-
nych więzi i prokreacji. 
 Polski system prawny gwarantuje instytucję małżeństwa zawartego między 
kobietą i mężczyzną w przekonaniu, że ich związek ma do spełnienia ważną 
funkcję społeczną, związaną z założeniem rodziny, macierzyństwem 
i rodzicielstwem. Nawet jeśli pewne udogodnienia przysługują małżonkom z sa-
mej tylko racji pozostawania w związku małżeńskim bez względu na realizowa-
nie tej funkcji, są wyrazem jednolitego traktowania każdego małżeństwa ze 
względu na jego otwartość na jej realizację i zachętą do wkroczenia na drogę 
małżeństwa przez innych. Oczywiście nie oznacza to lekceważenia przez prawo 
tej wartości, jaką jest osobowa i emocjonalna więź samych małżonków, ani tego, 
że więź ta może być owocna dla społeczeństwa także wtedy, gdy małżonkowie z 
takich czy innych powodów nie mają naturalnych ani adoptowanych dzieci. 
 Z tych wszystkich powodów z uznaniem dostrzegamy każdą inicjatywę, któ-
ra wspiera małżeństwo, pozwala na urzeczywistnienie rodzicielstwa bez nad-
miernego lęku o pracę czy wspiera rodziny wielodzietne, które są darem dla spo-
łeczeństwa. Zaliczyć do nich należy cenną zmianę prawa pracy w postaci wydłu-
żenia urlopów rodzicielskich, objęcia nimi zarówno matek i ojców czy promowa-
nie udogodnień wynikających z Karty Dużych Rodzin. Niestety, polityka naszego 
państwa nie jest konsekwentna. Obok wskazanych działań pojawiają się takie 
inicjatywy, które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości ro-
dziny. Budzą one nasz zdecydowany sprzeciw, także dlatego, że są oparte na 
kłamstwie, według którego nowe rozwiązania prawne mają służyć dobru jednost-
ki, podmiotowości kobiet czy promocji przysługującym każdemu z nas przyrodzo-
nych praw. Wspierają one budowanie relacji międzyludzkich pozbawionych trwa-
łości i wzajemnej odpowiedzialności, przekonują do atrakcyjności pozostawiania 
poza związkami małżeńskimi, skutkując ostatecznie samotnością, poczuciem 
pustki i niepokoju u wielu ludzi. 
 Do działań negatywnych tego rodzaju należy wprowadzenie do sprzedaży 
bez recepty wczesnoporonnego środka farmaceutycznego. Już samo dopusz-
czenie do szerokiej dystrybucji środka, który ma działanie nie tylko zapobiegają-
ce rozwojowi ciąży, ale także prowadzące wprost do śmierci zarodka jest 
sprzeczne z prawem do ochrony życia człowieka od chwili jego poczęcia w łonie 
matki. Stanowczy sprzeciw budzi fakt dostępności środka dla osób niepełnolet-
nich, w przeciwieństwie choćby do alkoholu. Tymczasem korzystanie z tego  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Zapraszam dzisiaj na Nieszpory o godz. 1630. 

• Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o trzeźwość Narodu, który kończy  

1. niedziela Wielkiego Postu czyli Niedziela Trzeźwości (postanowienia wielko-

postne można wpisywać  do Księgi Trzeźwości w zakrystii). 

• W środę zapraszam dzieci na Mszę św. o godz. 800. 

●   W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej 

pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. Msze św. z posypywaniem popio-

łem: godz. 800, 1700, 1900. Od Środy Popielcowej rozpoczynamy kwartalne Dni 

Modlitw o ducha pokuty. 

• Od Środy Popielcowej rozpoczyna się czas Spowiedzi i Komunii św. wielkanoc-

nej. 

• W czwartek odbywać się będzie Adoracja Wynagradzająca zgodnie z planem 

podanym w gablotce i Informatorze. Znajdźmy czas dla Chrystusa Eucharystycz-

nego. 

• Na pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek na godz. 1730.  

Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej związany jest Odpust zupełny, pod warunkiem 

spełnienia zwykłych warunków. 

• W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli Miło-

sierdzia Bożego zostanie odprawiona o godz. 1800. 

• Od przyszłej niedzieli o godz. 1630 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

• Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

• Zalecki na czas Drogi Krzyżowej przyjmowane są w Zakrystii oraz w Kancelarii 

Parafialnej. 

• W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: 

- Czy muzułmanie i my, katolicy, wierzymy w tego samego Boga? Takie pytanie 

jest szczególnie ważne, gdy słyszymy o islamskich terrorystach mordujących  

z okrzykiem „Bóg jest wielki”. 

Ponadto w Gościu: 

- Alkoholik też może zostać świętym - historia Matta Talbota, irlandzkiego katolika, 

który jest Kandydatem na ołtarze. Pokazał, że Eucharystia i modlitwa mogą urato-

wać człowieka z każdego nałogu. 

    - Dlaczego post, jałmużna i modlitwa powinny być praktykowane razem? 

• Kolekta w przyszłą niedzielę będzie jałmużną wielkopostną.  

• „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 16 do 22 lutego 2015 r. 
TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 

16 II 
Poniedziałek 

 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

- Za + Henryka Sokół 

17 II  

Wtorek 
Wsp. św. św.  

7. Zał. Zakonu 

Serwitów N M P 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Różę Durynek w dniu urodzin 

- Za + Martę Cygan w rocznicę śmierci 

18 II 

Środa 

Popielcowa 
Post ścisły 

g. 800 

 

 

g. 1700 

g. 1900 

Msza św. szkolna 

- Za + Michalinę Kowalską w rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny 

Skotnicki 

- Za + Jerzego Holeczko w 10. rocznicę śmierci 

- Za + Mariannę Barczyk w dniu urodzin 

19 II 

Czwartek 

 

g. 900 

 

 

g.1800 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA 

- Za parafian 

po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i ca-

łodzienna Adoracja  

Zakończenie Adoracji   

- Za + Annę Owedyk w rocznicę śmierci, męża Jana, Siostrę 

Mariettę - Otylię Owedyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

20 II 

Piątek 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Z prośbą o zdrowie 

Droga krzyżowa 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 II 

Sobota 
 

g. 700 

g. 1800 

- Za + męża, rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny 

- Za + Wiktorię Kusz w dniu 100 rocznicy urodzin 

22 II 
 

1. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Józefa Kosiańskiego  

- Msza św. chrzcielna - za Agatę Górecko, rodziców oraz 

chrzestnych 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
Za + Maksymiliana Michna w 1. rocznicę śmierci  


