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„Dlaczego nasze serca są zimne jak lód…”
„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili
miedzy sobą: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił” (Łk 2,15). Wzorem pasterzy udajemy się duchowo do Betlejem, miejsca narodzin Pana Jezusa, ale
szukamy także swojego osobistego Betlejem. Powinien nim być
nasz dom rodzinny, powinien nim być zakład pracy, szkoła, uczelnia czy szpital. Nazwa „Betlejem” oznacza „dom chleba”. Moment
narodzin Zbawiciela wyjaśnia tę nazwę. On sam określił siebie
„chlebem życia” i jako taki chleb pozostał dostępny w swoim Kościele. Nazwa „dom chleba” zobowiązuje, ponieważ dom i chleb
pozostawiają po sobie radość. Dzisiejszy dzień to okazja, abyśmy
zatrzymali się nad kilkoma wymiarami tego Betlejem, szukając
u Źródła i szukając samego Źródła, które poszukiwało schronienia
w domu.
Pierwszy dom Pana Jezusa to stajenka. Kwestię domu
współczesny świat określa przez bogactwo. Świat stawia na posiadanie. I mówi: „Jeśli masz pieniądze, to masz co wystawić na
stół. Jeśli masz co położyć na stole, to masz dom. Jeśli nie masz
pieniędzy, to nie masz domu”.
W Betlejem mamy dom zbudowany z trzech serc. Te serca biją
wielką miłością. To serce Maryi, serce Józefa i serce małego Pana
Jezusa. To jest pierwsze ważne stwierdzenie. Szczęście domu nie
zależy od jego bogactwa, od sytuacji majątkowej. To jest cudza
stajenka, to jest skrajne ubóstwo i żłób, z którego jadały zwierzęta.
Okoliczności zewnętrzne są drugorzędne. One są ważne, ale nie
najważniejsze. Stajenka betlejemska jest pełnym szczęścia domem. W Betlejem odkrywamy prawdę, że można zbudować dom
w skrajnym ubóstwie, bo dom budują kochające serca.
Drugi dom Pana Jezusa to ręce. Kwestię wyciągniętych
rąk świat określa poprzez branie. Świat wyciąga ręce, aby coś
wziąć dla siebie, aby zagarnąć. Świat boi się dawać. Uważa, że
jeśli będzie rozdawał, to inni to wykorzystają i zostanie z niczym.
W Betlejem mamy wyciągnięte ręce Maryi, otwarte ramiona Józefa. Pokazują, że po narodzinach Dziecięcia zostaje on wzięty w
ramiona. Tutaj jest pokarm, ciepło, schronienie i bezpieczeństwo.
Ręce pozostają domem dla małego Pana Jezusa. Każde ramię,
każde dłonie mogą być takim domem. Mogą dać poczucie bezpieczeństwa i schronienie. Ja mogę Go wziąć w swoje ręce. I mogę
usłyszeć, że jestem dla Niego domem.
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Trzeci dom Pana Jezusa to serce. Do tych treści nawiązuje tegoroczna bożonarodzeniowa dekoracja przygotowana tradycyjnie w naszej kaplicy. Jest umieszczony duży napis: „Dlaczego
nasze serca są zimne jak lód”, a w żłóbku nie było figurki Nowonarodzonego. Tę prawdę niech zilustruje krótkie opowiadanie:
„Pewnej nocy miałem sen. Śniło mi się, że w środku miasteczka
otwarto sklep. Na szyldzie było napisane «Dary Boże». Wszedłem
i za ladą zobaczyłem anioła. Zdziwiony spytałem go:
– Co sprzedajesz?
Odpowiedział:
– Wszystkie dary Boże.
– Ile to kosztuje?
– Nic, za dary Boże nie płaci się nic!
Patrzyłem na duży regał z amforami miłości, wazonami
wiary, paczkami nadziei, flakonikami zbawienia. Miałem ochotę na
wszystkie towary. Zebrałem się na odwagę i poprosiłem:
– Daj mi dość dużą ilość miłości i całą paczkę przebaczenia.
Anioł przygotował mi to wszystko. Ale jakież było moje
zdziwienie, gdy zobaczyłem, że z tych darów, o które poprosiłem,
zrobił mi maleńką paczkę, tak małą, jak moje serce. Zawołałem:
– Czyż to możliwe?! Wszystko tu?
Anioł wyjaśnił mi:
– A tak, mój drogi, w sklepie Bożym nie sprzedaje się dojrzałych
owoców, ale tylko nasiona do uprawiania!”.
Dlatego betlejemska noc to okazja ogrzania naszych serc, aby
owe Boże nasiona, które każdy z nas posiada, mogły wzrastać i
wydawać owoce. Nie chciałem nikogo szokować, ale zaprosić do
refleksji nad kondycją naszego serca. W kaplicy tradycyjnie została
przygotowana dekoracja bożonarodzeniowa, której treści stały się
okazją zmierzenia temperatury swojego serca. A jeśli odwołując się
do naszych przeżyć, naszej codzienności, naszych rozmów, czyli
naszego doświadczenia, odkryjemy, że nasze serce jest lodowate, to w atmosferze betlejemskiej nocy możemy spróbować nasze
serce ogrzać, a w taki sposób zbliżymy się do drugiego człowieka.
Jeśli tak się stanie, to nasze serca będą piękne jak kwiat gwiazdy
betlejemskiej (poinsecja czyli wilczomlecz nadobny), który rozkwita
tylko w atmosferze ciepła. W atmosferze ogrzanego serca odkryjemy nasze osobiste Betlejem, gdzie będzie rodziła się miłość, jaką
przynosi na świat Dziecię Jezus.
Ks. Edward
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Nieśmiertelność sezonowa
Sława tak się ma do chwały, jak Herod do Trzech Króli.

N
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onad dziesięć tysięcy mieszkańców miasta i diecezji, czyli
dwukrotnie więcej niż rok temu, uczestniczyło w II Bydgoskim
Orszaku Trzech Króli. Barwny korowód poprowadzili Kacper, Melchior i Baltazar.
Spotkanie, które było okazją do radosnego przeżywania
święta Objawienia Pańskiego, rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w kościele Świętej Trójcy. – Symbolika związana z tym dniem jest bez wątpienia
potrzebna i pozwala człowiekowi przeżyć coś konkretnego. Ukazuje, że są takie momenty w naszym życiu, kiedy trzeba wsiąść
na wielbłąda, jechać i poszukiwać czegoś więcej. Dostrzegamy,
jak ci Mędrcy potrafili oddać się potrzebie poszukiwania. I znaleźli
– powiedział hierarcha. Bp Tyrawa porównał poszukiwanie „czegoś więcej” do wielkiego pragnienia, do tęsknoty ludzkiego serca.
– Taką współczesną formą naszego wsiadania na wielbłądy jest
chociażby nasza modlitwa czy uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Podczas II Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli idziemy przez
miasto, dając wymowne świadectwo. Mało tego, okazuje się, że
wierni i my wszyscy tego potrzebujemy, pragniemy wspólnego
bycia. Dowodem na to są wszystkie marsze odbywające się już
w kilkuset miejscach naszego kraju – dodał.
Scenariusz wydarzenia nawiązywał do tradycji ulicznych
jasełek i był oparty na przekazie biblijnym. Trzej królowie podążali za gwiazdą na spotkanie ze Świętą Rodziną. Towarzyszyły im
orszaki złożone z żołnierzy i dworzan. Przemarsz zakończył się
przy stajence, gdzie królowie złożyli dary i oddali pokłon nowo narodzonemu Jezusowi. Przejściu towarzyszyły scenki biblijne oraz
wspólne śpiewanie kolęd. Odtwórcami głównych ról byli członkowie bydgoskich wspólnot, uczniowie szkół oraz grupa teatralna
z Młodzieżowego Domu Kultury. Królom towarzyszyły orszaki w
kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim, które symbolizowały
wiarę, nadzieję i miłość. Królem afrykańskim, Baltazarem, jadącym
na koniu i prowadzącym orszak niebieski był pochodzący z Ghany
kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha
Świętego w Bydgoszczy Izaak Antwi-Boasiako. Z kolei król azjatycki Melchior, czyli Wojciech Chmielewicz, zawodowo przedsiębiorca, na co dzień mąż i ojciec sześciorga dzieci, jadąc na wielbłądzie
poprowadził orszak zielony. Pozostali uczestnicy mogli samodzielnie przygotować stroje, odpowiadające opisom ewangelicznym
i ludowej tradycji, np. rycerza, dwórki, pastuszka czy aniołka.
diecezja.bydgoszcz.pl
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ie wiadomo, czy trzech króli było trzech, wiadomo za to, że
nie byli królami. A kim byli? Za komuny funkcjonowała opinia,
że byli jednymi z pierwszych komunistów, bo przyszli ze Wschodu,
gwiazda ich prowadziła i pchali się do żłobu. To by się jednak za
bardzo nie zgadzało, bo królowie przynieśli dary i poszli, a komuniści odwrotnie: nakradli się i zostali. Tak więc niewiele wiemy o tych
ludziach, ale też wiedzieć nie musimy, bo nie o nich chodziło, tylko
o Jezusa. To uroczystość Objawienia Pańskiego, a nie królewskiego, mędrcowego czy jakiego tam jeszcze.
Chociaż – to znamienne – kto czci Jezusa, kto Go w różny sposób objawia, ten sam staje się sławny. Kto dziś słyszałby
w ogóle o jakichś Mędrcach ze Wschodu, gdyby nie to, że przyszli
do Jezusa? Takich jak oni przed Chrystusem i po Chrystusie było
mnóstwo – ale spośród nich wszystkich to oni trwale przeszli do historii. To jest ten nieznany światu sposób zdobywania sławy: przez
oddanie chwały Jezusowi. Oddanie – czyli przekazanie tej chwały,
którą chciałoby się zachować dla siebie. To jest dopiero dar. Tak
objawiają Jezusa święci – jedyni ludzie naprawdę sławni. O takiej
sławie, jakiej oni zażywają, żywej, pełnej miłości i szczerego podziwu, daremnie marzyli satrapowie i celebryci wszystkich epok. Stawiali sobie kosztowne pomniki i mauzolea, kazali zapisywać swoje
wyczyny na kamiennych tablicach, a zdobyli jedynie zacierającą
się z każdym dniem beznamiętną pamięć.
Gdy powojennym pokoleniom wtłaczano do głów, że „Lenin wiecznie żywy”, a potwierdzały to jego wszechobecne wizerunki, kto z nas śmiał marzyć, że nadejdzie taki czas, gdy usłyszymy
z ust młodych ludzi: „Lenin, Lenin… A tak, to ten z Beatlesów”.
A jednak te czasy nadeszły. I choć żałosne truchło wodza rewolucji
wciąż jeszcze konserwuje się w Moskwie, to nikt już nie powie,
że on żywy.
A skoro o Beatlesach mowa, to i oni się przecenili. Gdy
zdobyli sławę na skalę globu, zachłysnęli się nią. „Jesteśmy sławniejsi od Jezusa!” – zakrzyknął John Lennon. Być może miał rację:
niewykluczone, że na tamtą chwilę, gdy to mówił, więcej ludzi słyszało o nich niż o Jezusie. Ale to była tamta chwila – sława jednego
sezonu. Beatlesi jednak, otoczeni tłumem mdlejących panienek,
myśleli, że są bliscy nieśmiertelności. „Nie wiem co pierwsze minie
– rock&roll czy chrześcijaństwo” – zastanawiał się Lennon. Teraz
już wiesz, John, już wiesz.
Dziś są kolejni idole, tak samo podatni na uwielbienie
tłumów, i tak samo nietrwali. A Jezus? „Jezus Chrystus wczoraj
i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8). W żłobie czy w kościele,
na krzyżu czy na obłokach – wciąż ten sam: żyjący i działający. Nic
się nie zmieniło – Jezus jest Panem. A wokół Niego nieprzeliczony tłum sławnych ludzi – to zbawieni, a więc święci. Wśród nich
„trzej królowie”. I nic to, że my, tu na ziemi, niewiele o nich wiemy.
Wszyscy ich znają tam, gdzie jest prawdziwe życie. Tam wszystkich otacza huragan chwały – bo chwała zawsze powraca do tych,
co ją oddali Bogu.
Franciszek Kucharczak
Gość Niedzielny 1/2015
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Hej kolęda, kolęda
27 grudnia 2014 r. pierwszy raz w Starym Fordonie na
rynku, z inicjatywy Cafe Rynek i przy współpracy księży
z zaprzyjaźnionych parafii, śpiewaliśmy kolędy. Mieszkańcy dopisali (ponad 200 osób – kolega
policzył), głosów nam starczyło, a i okazało się, że świetnie
znamy wszystkie teksty. Po śpiewaniu, część z kolędujących
uraczyła się kawą w Cafe Rynek. Odwiedziła nas nawet najmłodsza honorowa sympatyczka Marcelina (z rodzicami
oczywiście). Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie na
trwałe wejdzie do tradycji wydarzeń na rynku w Starym
Fordonie. Dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok!
caferynek.eu

Mikołaj u św. Mikołaja

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas oczekiwania, radości, refleksji w gronie najbliższych. W naszej
parafii tradycją jest spotkanie opłatkowe dla dzieci, organizowane przez Akcję Katolicką. W tym roku do przygotowania tej uroczystości włączyła się również Rada Osiedla Stary
Fordon. 20 grudnia 2014 r., w domu katechetycznym, było
bardzo gwarno i wesoło. Na spotkanie z Mikołajem zostały
zaproszone najmłodsze dzieci z rodzicami. Na nasze pociechy czekało mnóstwo niespodzianek. Spotkanie rozpoczęła
inscenizacja jasełek w wykonaniu dzieci ze świetlicy „Kącik”. Przedstawienie było wzbogacone kolędami śpiewanymi przez naszą parafialną scholę. Uroczystość uświetnili
mali bracia Altmajer, grając kolędy na skrzypcach i flecie.
Życzenia świąteczne złożył dzieciom ksiądz Maciej
oraz prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, pani
Agnieszka Maternowska. Następnie wszyscy złożyli sobie
życzenia i podzielili się opłatkiem. Podczas spotkania pięknie kolędował nasz parafialny zespół „Potok”.
Maluchy niecierpliwie czekały na przybycie Mikołaja. Wreszcie, po długim wyczekiwaniu, zjawił się. Wszystkie dzieci otrzymały paczki ufundowane przez Akcję Katolicką, Radę Osiedla oraz parafian. Na twarzach naszych
pociech gościł uśmiech i emocji też nie brakowało. Po takich atrakcjach wszyscy szczęśliwi udali się do domów.
K.W.
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6 stycznia mieszkańcy Starego Fordonu mogli w kościele pw.
św. Mikołaja wspólnie z zespołem Potok śpiewać kolędy. Natomiast
18 stycznia w kościele św. Jana mogliśmy uczestniczyć w koncercie kolęd scholi Czas Jezusa i Scholi św. Mikołaja.
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Tak! On jest królem!

P

rzedstawienie „Tak! On jest królem!” dzieci z SP-27 z klas I-III
przygotowały na kółku teatralnym prowadzonym przez p. Hanię Paterkę i p. Elżbietę Lewandowską. Każda klasa przygotowała
również, pod opieką wychowawcy, jedną pastorałkę.
W kościele wykorzystano część scenariusza, który w całości rodzice widzieli w szkole tuż przed Świętami.
W czasie niedzielnej Mszy św. klasa 3a zaśpiewała pastorałkę
„Szukają”, 1a – „Do stajenki”, 3b – „Kołysankę”, 2b – „Zleciał z
nieba”, 2a – „Owieczki”, oraz hit „On jest królem” – dzieci z klas I-III.
W kościele wystąpili:
Narrator – Oliwia Krężel; Maria – Weronika Czaplińska; Józef –
Michał Słodkowski; Pasterze – Bogusz Smoczyk, Kuba Altmajer,
Wiktor Wiśniewski; Pies pasterski – Eryk Dobrzyniecki; Aniołowie –
Julka Dynowiak, Natalia Barciszewska; Wół – Dominik Kwaśniewski; Owce – Nicole Dawidziak, Antosia Rogowicz; Kacper – Mateusz Mikołajczak; Melchior – Paweł Genczelewski; Baltazar – Piotr
Bębnista.

Między szarijatem a „Charlie”
ks. Dariusz Kowalczyk SJ
Gość Niedzielny 4/2015

Islamscy zamachowcy wywołują we mnie oburzenie, a działalność
pisma „Charlie Hebdo”  – obrzydzenie.
Z jednej strony islamscy terroryści, a z drugiej lewicowa, bluźniercza degrengolada. Z jednej strony fanatyzm religijny, z drugiej
fanatyzm antyreligijny. Z jednej strony przemoc fizyczna, zabijanie niewinnych osób, a z drugiej przemoc mentalna, psucie serc
i umysłów całych pokoleń. Z jednej strony muzułmańskie prawo
szarijatu, a z drugiej poprawność polityczna, aborcja, eutanazja,
gender, ideologia LGBTQ (lesbijki, geje, biseksualiści…). Islamscy zamachowcy i ci, którzy podpalają kościoły, wywołują we mnie
oburzenie, a działalność pisma „Charlie Hebdo” – obrzydzenie.
Trzeba potępić terrorystów, którzy zabili pracowników „Charlie”,
ale z tego nie wynika, że mamy z „Charlie” robić symbol wolności.
Bo bluźniercze rysunki (najbardziej podłe są te antychrześcijańskie) nie mają nic wspólnego z wolnością, chyba że rozumiemy
wolność jako możliwość zrobienia kupy na wycieraczce sąsiada.
Papież Franciszek podkreślił, że nie wolno zabijać w imię Boga,
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ale nie wolno też obrażać religii. Po czym wyjaśnił w typowy dla
siebie sposób, że jak ktoś obrazi jego mamę, to dostanie pięścią.
Kiedy zobaczyłem ohydną karykaturę Trójcy Świętej, to pomyślałem, że jej autorowi chętnie wymierzyłbym policzek. Bo dyskutować
nie ma o czym. Mówi się niekiedy, że z jednej strony mamy ludzi
wyznających jakieś dogmaty, co może prowadzić do przemocy, a
z drugiej mamy tych, którzy hołdują całkowitej wolności słowa. Nie
jest to prawda. Bluźniercze lewactwo, które kpi z religii w imię wolności słowa, samo ściśle przestrzega dogmatów, tyle że swoich –
lewackich. Świętość prawdziwą, transcendentną, zastąpiono m.in.
prawami gejów czy też prawem do aborcji. Znajoma Włoszka uczy
w jednej z rzymskich szkół francuskiego. Kiedyś uczyła włoskiego
we Francji. W szkole publicznej. Pojawiła się w niej z małym, ale
widocznym krzyżykiem na szyi, który zwykła nosić. Dyrekcja zwróciła jej uwagę, aby zdjęła krzyżyk, bo może on obrazić uczniów
niechrześcijan. A bluźniercze rysunki szmatławca „Charlie Hebdo”,
wystawiane w różnych witrynach, nie są obrazą... Mamy je uważać
za wyraz wolności słowa. Dziwne to lewackie pojmowanie wolności
i tolerancji. Oby w tej sytuacji nie zabrakło chrześcijan, którzy będą
umieli sprzeciwiać się islamskiemu terrorowi, ale zarazem odrzucą
antyreligijną deprawację i powiedzą jasno: „Nie jestem Charlie”.
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Święty Mikoł aj do dzie ci ...
Dzień 21 i 22 stycznia na stałe zapisał się w kalendarzu jako Dzień Babci i Dziadka. W tym szczególnym dniu śpieszą się babcie i dziadkowie do swoich wnuków,
ale tym razem po to, aby wygodnie usiąść wysłuchać przygotowanych wierszy,
piosenek, skeczy, życzeń, popatrzeć jak tańczą i wspólnie pobawić się i pośpiewać z wnukami. Z okazji tak ważnego święta, jakim jest Dzień Babci i Dziadka
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, zdrowia, szczęścia i samych pomyślnych dni.
Antoneta Anna Bednarek
Dziadek na sto dwa
Coś ci powiem mamo
dziadek jest kochany
nigdy mnie nie krzyczy
zawsze jest roześmiany
nie pójdę do przedszkola
z nim sobie posiedzę
on poczyta książeczkę
zdobędę nową wiedzę
chętnie z nim zostaję
dużo mi opowiada
zna się na zwierzątkach
najbardziej na gadach
o dinozaurach
dużo sobie czytamy
one już wymarły
żywych ich nie znamy
potem czas na harce
bawię się z dziadkiem
on kładzie się na podłodze
udaje że jest niedźwiadkiem

ja się cichutko skradam
on śpi mruczy chrapie
i niby przypadkiem
za nóżkę mnie łapie
przytulam się do niego
jest miękki cieplutki
głaszcze mnie po główce
zawsze jest milutki
cmoknę go w policzek
okulary podam
i na odchodne
kocham cię dziadku – dodam
kupuje przysmaki
zawsze coś dla mnie ma
jest najukochańszy
to dziadek na sto dwa

Antoneta Anna Bednarek
Tłusty czwartek
Idzie szybko
czwartek tłusty
trzeba upiec
pączki chrusty
osiem jajek
kilo mąki
upieczemy
pyszne „pąki”
trochę masła
jeszcze mleko
miałki cukier
drożdży deko
pulchne ciasto
wyrobimy
na zapiecku
postawimy
wycinamy
już kółeczka
marmoladka
do środeczka
złote kule
upieczemy
cukrem pudrem
posypiemy
polejemy
czekoladą
będą pączki
z marmoladą

Rys. Agnieszka Krupa
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.. .i m ł o d zi eży
Być otwartym na prawdę

M

ędrcy ze Wschodu, mimo przeszkód, dążyli do poznania Mesjasza – Króla, któremu pragnęli złożyć
dary i oddać głęboki hołd. Spotkawszy
Boże Dziecię, znaleźli cel swej wędrówki, a uradowawszy się, wrócili do swojej
krainy i dzielili się z innymi radosnym
spotkaniem. Dziękowali Bogu za światło gwiazdy, które było dla nich przewodnikiem, drogowskazem i zbawieniem.
W ciągu wieków spotyka się
podobne wędrówki ludzi w poszukiwaniu prawdy, dobra i miłości, aby
w końcu upaść na kolana przed ich
źródłem, czyli przed Bogiem. Mówimy
wtedy o nawróceniu duchowym tego
lub innego człowieka nauki i wysokiej
kultury. Tertulian powiada, że w naturze człowieka tkwi naturalny pęd do
poznania prawdy i określa to słowami:
„dusza ludzka jest z natury chrześcijańska”, lgnie do swego Stwórcy. Trafnie
określa tę sytuację kolęda „O gwiazdo
betlejemska, zaświeć na niebie mym.
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za
światłem twym. Zaprowadź mnie do
stajenki, leży tam Boży Syn”...
Ludzie mają różne cele w życiu.
Niektórzy chcą być mądrzy, inni piękni, bogaci, zawsze młodzi, szczęśliwi
albo spokojni. I tacy, których jednym
pragnieniem jest chęć posiadania więcej, niż mają inni. Zawsze wydaje się,
że mają jeszcze za mało. Biegają za tym
„więcej”. Nie umieją odpocząć, usiąść,
cieszyć się przyrodą, przebywaniem
z przyjaciółmi, wciąż im się wydaje,
Styczeń 2015

że za mało odpoczęli, za mało zwiedzili, za mało poznali, za mało zarobili,
za mało się nauczyli. Są w ciągłym ruchu, napięciu, chcą widzieć tych, którzy mają lub mogą więcej, pokazać, że
oni sami też potrafią to zrobić jeszcze
lepiej. Nieraz nazywamy to zdrową
konkurencją, ale bywa, że gdzieś pod
spodem kryje się chorobliwe pragnienie bycia lepszym.
Władza podnosi te cechy do potęgi.
Ktoś, kto ma dar władzy, jest osobą wybraną przez innych, szanowaną, nawet
jeżeli nam się nie do końca tak wydaje, niekiedy za wszelką cenę zaczyna
bronić swojej pozycji, uważa, że jest
niezbędny, że bez niego wszystko się
zawali, legnie w gruzach. Chorobliwe
podejście do własnych możliwości rodzi patologię. Ciągle wydaje się, że to
ja mogę zrobić wszystko lepiej i więcej,
niż inni. Ale wielkość człowieka można
mierzyć czymś innym.
Wspominaliśmy
spotkanie
trzech wielkich ludzi z nowo narodzonym Synem Bożym. Mędrcy umieli obserwować przyrodę, szanować jej znaki, na które inny nawet nie zwróciłby
uwagi. Mieli na to czas. Poszli za wskazaniami gwiazdy, która od Wschodu
doprowadziła ich do Betlejem. Znali cel
swojej podróży. Pytając Heroda o drogę, ukazali powód swojego przybycia
do nowo narodzonego Króla. Nie bali
się władcy pytać o Króla, którym był dla
nich Syn Boży. Nie przybyli z wojskiem,
aby Go zniszczyć, aby majątek zagrabić, a kraj opanować. Przybyli z daraGłos Świętego Mikołaja

mi, które złożyli, by oddać Mu pokłon.
Zobaczyli Go jako dziecko, i to złożone
w żłobie, ale to nie przeszkodziło, aby
ofiarowali Mu swoje dary – złoto, kadzidło i mirrę. Przecież wszystkie znaki
na niebie i na ziemi wskazywały, że to
jest nowo narodzony Król żydowski.
Trochę ich to kosztowało, aby
przybyć do Betlejem – wysiłku i czasu,
obserwacji i badań, wielu lat pracy naukowej. Być może poświęcili na to nawet dużą część swojego życia. Pozycja
społeczna i wiedza doprowadziły ich
do prawdziwego Boga. Tym się różni
człowiek mądry od tego, który patrzy
na znaki przyrody i nie potrafi nic
w nich zauważyć, nie wie, co należy zrobić, kiedy spotyka się z tajemnicą Boga,
broni się, ucieka. Mądry uszanuje nawet najmniejsze poruszenie serca, które mu mówi, jak postąpić, żeby wyrazić
szacunek i wdzięczność Bogu za Jego
wielkie dzieła. To jest przykład współpracy z łaską, z prawdziwą mądrością.
To, co zazdrosny chce opanować, podporządkować, mądry potrafi uszanować. Mędrcy, którzy przybyli zapytać
Heroda o drogę, odsłaniają jego prawdziwą twarz. On też pragnie wiedzieć,
gdzie jest nowo narodzony Król, aby
się przed Nim obronić. Potraktował Go
jako zagrożenie, Mędrcy zaś przeciwnie, jako sprzymierzeńca, Pana i Władcę. Ludzie zamknięci będą walczyć
z religią, nie potrafią bowiem odkryć
piękna, które płynie z góry, ani skłonić
swojej głowy przed tym, co jest małe,
ale o wielkim znaczeniu. Wykorzystują przyrodę i świat dla własnych celów.
Nie rozpoznają Boga. Będą Go traktować jak wroga, przeciwnika, w strachu
o swój interes, swoją pozycję społeczną.
Nie pozwolą sobie tego zabrać. Słowa
Heroda o tym, że sam pójdzie do Betlejem, skończyły się tym, że zamiast niego został tam wysłany oddział katów,
którzy pozbawili życia dzieci.
Prośmy, abyśmy w jakiejkolwiek sytuacji życia umieli otwierać się
na wiedzę, bo przez nią przemawia
Bóg, na świat, bo jest dziełem Boga i na
Bożą łaskę, bo ona otwiera nam oczy na
to, co jest prawdziwe. Mędrcy przybyli,
aby oddać pokłon Panu. Módlmy się,
abyśmy byli ludźmi o otwartym sercu,
wdzięczni Bogu za Jego wielkie dzieła.
Ks. Edward
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Sprawozdanie POAK za 2014 rok
Nadal działamy charytatywnie, tzn. wspieramy tych najsłabszych,
chorych oraz dzieci. Chociaż brakuje rąk do pracy, nie poddajemy
się, staramy się sprostać każdemu zadaniu. Od kilku lat podejmujemy Duchową Adopcję, prowadzimy drogę krzyżową, organizujemy festyny parafialne, podejmujemy pielgrzymów z Chojnic,
przygotowujemy wyprawki szkolne dla dzieci będących w potrzebie. Z racji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy odwiedzamy
chorych w ich domach, zajmujemy się sprzedażą świąteczną przy
kościele, w październiku prowadzimy Różaniec, przygotowujemy
jeden z ołtarzy na Boże Ciało oraz organizujemy spotkanie opłatkowe dla najmłodszych objętych naszą pomocą oraz spotkanie
opłatkowe dla wszystkich wspólnot naszej parafii. Bierzemy udział
w zbiórkach żywności oraz zorganizowaliśmy wyjazd do Sopotu
dla potrzebujących rodzin z naszej parafii.
Włączamy się również w uroczystości Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej. Braliśmy udział we Mszy Świętej na rozpoczęcie roku
pracy duszpasterskiej Akcji Katolickiej oraz w uroczystościach
10-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. Znaczne trudniej jest
nam włączyć się w pielgrzymkę na Jasną Górę, czy dzień skupienia organizowanego przed Akcję Katolicką Diecezji Bydgoskiej –
przyczyny są różne. Ten rok był rokiem, w którym nastąpił przełom.
Udało nam się nawiązać współpracę z Radą Osiedla Stary Fordon,
która – mamy nadzieję – na stałe wpisze się w nasz coroczny kalendarz prac. Wspólnie zorganizowaliśmy festyn parafialny i spotkanie opłatkowe dla dzieci.

Europejskie Spotkanie Młodych w Pradze już za nami

G

rudniowy, śnieżny poranek. Do jednego z najpiękniejszych
miast na świecie, a jednocześnie jednego z najbardziej bezwyznaniowych narodów, przybywa czereda młodych katolików z całej
Europy. Dookoła rozbrzmiewa wielokulturowa piosenka, wszyscy
tańczą, witają się, a na twarzach młodzieży widać zachwyt, podekscytowanie i chęć odkrycia tej tajemniczej stolicy Czech.
Z mapką w dłoni podążamy zatłoczonym metrem do lokalnych punktów przyjęć, gdzie oczekuje nas rdzenna wspólnota
wiernych z gorącym poczęstunkiem. Niewątpliwie, mimo braku kościelności, uwarunkowanego historią, Czesi są bardzo przychylni
względem ludzi, wrażliwi duchowo, silnie doceniający piękno, sztukę, kulturę, a co więcej – są pełni poczucia humoru.
Każdego ranka mijajmy Muzeum Narodowe, pomnik
Churchilla i secesyjny dworzec główny, zmierzając na poranne nabożeństwa odprawiane w różnych językach świata. Przełamując
bariery językowe, zastanawiamy się w małych grupach nad tegorocznym hasłem, jak „Być solą ziemi”, jak sprawić, by w naszym
otoczeniu życie miało smak, zrobić wszystko dla pojednania, jak
wprowadzać pokój i jak troszczyć się o ziemię.

Serdeczne Bóg zapłać składamy księdzu kanonikowi Romanowi
Bulińskiemu za słowa wsparcia, za Jego wrażliwość na potrzeby
drugiego człowieka. Serdeczne podziękowania należą się również
księżom wikariuszom oraz siostrom za wspaniałą współpracę.
Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom, tym którzy nas wspierają
w różny sposób, składamy serdeczne Bóg zapłać!
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Nasi wolontariusze uczestniczyli, jak co roku, w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas. Dzięki hojności klientów, zebrano dużą ilość produktów. Przygotowano 50 paczek, które trafiły
do najbardziej potrzebujących rodzin.
Spacerując po najstarszej dzielnicy Pragi, Hradczanach,
które są miejscem świętym dla Czechów, jak dla nas Polaków Wawel, gdzie w podziemiach leżą prochy władców, nieprzewidzianie
spotykamy przyjaciół z poprzednich Europejskich Spotkań Młodych, ale i też ze szkoły czy pracy.
Praga swoim pięknem zachwyca na każdym korku. Ogrody Królewskie czy malownicza Złota Uliczka, zabudowana szeregiem maleńkich domków, w której zamieszkiwali rzemieślnicy
i strażnicy zamkowi, to raj dla pisarzy. Most Karola jest arcydziełem architektury gotyckiej, na którym grają instrumentaliści i swoje
prace wystawiają malarze i z którego roztaczają się bajkowe widoki na czerwone dachy kamieniczek, wieżyczek bram, kościołów
i wzgórze z Zamkiem Praskim. Punktów widokowych w stolicy nad
Wełtawą jest wiele, ale najfantastyczniejszym jest wzgórze Petrin,
na którym znajduje się wieża widokowa Rozhledna, czyli wierna
replika wieży Eiffel’a, ze szczytu której maluje się piękne miasto.
W dzielnicy żydowskiej Josefov zachowała się najstarsza czynna
synagoga w Europie. Legenda głosi, iż przy jej budowie użyto kamieni ze zburzonej świątyni Salomona w Jerozolimie. Urokliwym,
gwarnym i tętniącym życiem miejscem jest Stary Rynek. To tutaj
każdego wieczoru spotykamy się przy wielkiej ustrojonej choince i
jarmarku świątecznym, kosztując specjałów czeskich.
Bardzo ciekawie i wyjątkowo wygląda pożegnanie roku. Spotykamy się w goszczących parafiach i czuwamy modlitewnie o pokój na
świecie w łączności z narodami, które cierpią. A po nim, wspólnie
z goszczącymi nas wiernymi, przyłączamy się do ,,święta narodów”, tańcząc ludowe tańce i śpiewając tradycyjne pieśni dla każdej ze wspólnot.
Miasto setek wież i dzwonnic dało nam dużo radości i inspiracji na Nowy Rok, dlatego na długo pozostanie w naszej pamięci. Do zobaczenia za rok w Walencji!
Barbara Szadłowska

W gotyckich klasztorach, m.in. św. Wita ze wspaniałymi
witrażami, i barokowych kościołach, takich jak św. Mikołaja czy
Wniebowzięcia Matki Boskiej, uczestniczymy w popołudniowej
modlitwie, śpiewie i – charakterystycznej dla Taizé – chwili ciszy.
Niezwykle chwytający za serce jest moment, gdy odmawiamy Modlitwę Pańską, a kątem ucha słyszymy wiele narodowości. Czujemy wtedy jedność społeczeństwa i wspólną odnowę więzi solidarności.
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Wigilie spędzone w celach fordońskiego więzienia

P

rzedstawiony opis przeżycia wigilijnego stanowi wspomnienie
Izabeli Bakońskiej-Gajewskiej z 1952 r., z celi więzienia w Fordonie.
Boże Narodzenie – jedno z najbardziej radosnych, rodzinnych i powszechnych świąt kościelnych przywołujących wspomnienia. Przeżywa się je szczególnie boleśnie w odosobnieniu
i izolacji od swoich bliskich w tak surowych warunkach.
Pragnę podzielić się tymi wspomnieniami z czytelnikami, bowiem stanowią one wydarzenia szczególnie niecodzienne.
Zdarzały się w okolicznościach niehistorycznych. Wspomnienia
dotyczą kobiet, które przebywały w fordońskim więzieniu w latach 1945-1958. Kobiety te należały do pokoleń uczestniczących
w walkach o niepodległość Polski, wychowane w okresie międzywojennym. W czasie okupacji walczyły w ruchu oporu, pełniąc rolę
łączniczek, sanitariuszek, szyfrantek i kurierek.
Fordońskie więzienie przeznaczone było w kraju jako
jedyne do izolacji tego rodzaju „skazanych”, a lista ich nazwisk
przekraczała ponad 800. Ich spisane wspomnienia mają charakter
dokumentu historycznego.

Wigilia Izabeli Bakońskiej-Gajewskiej – Fordon, rok 1952.
„Siedziałam w tym czasie w więzieniu w Fordonie, na
oddziale izolacyjnym, z przestępczyniami kryminalnymi – dwiema
morderczyniami. W celi było zimno – mróz na szybach małego,
więziennego okienka wymalował fantastyczne desenie, przypominające liście ostu i paproci – ba, piękne. Jest pobudka, rozdają
obiad. Zupa jarzynowa. Korytarzowa zanurza łyżkę i nalewa mi
gęstej zupy. Morderczynie zabierają się do jedzenia. Ja odlewam
płyn, a jarzyny kroję na małe kawałki wyostrzoną blaszką. Dodając jabłko i cebulę, robię sobie sałatkę, którą zostawiam na wigilię.
Jest już ciemno, gdy otwierają się drzwi i donośny głos oddziałowej
oznajmia: „Wychodzić na spacer”, wychodzę sama.
Ogródek spacerowy oświetlony reflektorami, na zwyżce
karabin maszynowy i zwiększona obsada w związku ze Świętami.
Spaceruję dookoła niewidocznego spod śniegu trawnika. Widzę,
jak z okna spada razem ze śniegiem mała, zielona, świerkowa
gałązka – to świąteczny prezent dla mnie od moich koleżanek.
Po chwili spada maleńkie zawiniątko – domyślam się, że jest to
opłatek zawinięty w ligninę. Jestem szczęśliwa, nie jestem samotna, pamiętają o mnie, dzielą się ze mną tym, co mają najdroższego. Powracam do celi. Wnoszą kolację, jest czerwony barszcz.
Zwracam się do współwięźniarek, aby chwilę zaczekały
z jedzeniem kolacji. Wyjmuję opłatek, łamię go na 3 części i dzielę
się z nimi. Odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”. Widzę, jak na ich
twarzach wyraz okrucieństwa, który zawsze dostrzegałam, nagle
znika i zamienia się w przebłysk łagodności i łzy. Jemy wspólnie
w milczeniu wigilię – barszcz i sałatkę, mój więzienny wytwór kulinarny. Po wigilii kładę obok ich misek prezenty. Jednej daję paczkę papierosów, drugiej herbatniki, zastanawiam się, jak wypełnić
resztę wieczoru, o czym rozmawiać. Nasuwają się nieodparte
wspomnienia – dom, rodzina. Przecież ich Święta są na pewno
jeszcze bardziej smutne. I znowu skojarzenie: „Są tak blisko, a tak
bardzo daleko”. Gaszą światła w celach. Leżę na pryczy i nadsłuchuję, chyba z celi na piętrze słyszę cichy śpiew kolędy. Nadsłuchuję dalej, może z pobliskiego kościoła dobiegnie do mnie dźwięk
dzwonów. Kościół jest tak blisko, ale nie słyszę. Współwięźniarki już śpią. W tę niezwykłą noc wigilijną powtarzam kilkakrotnie
w myślach słowa więziennej kolędy, aż sen przeniesie mnie w inny,
lepszy świat:

Przenieśmy się w lata 80. XX wieku. W więzieniu przebywają mężczyźni wielokrotnie karani. Czas pobytu w zakładzie
dzielony jest pomiędzy cele, prace w przedsiębiorstwie i szkołę,
w której uzupełniają swoje wykształcenie.
Atmosfera zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
zwłaszcza w zakładach karnych, wyzwala w człowieku szczególnie
bolesne odczucia odosobnienia od swoich bliskich rodzin i izolacji
od świata zewnętrznego. Te Święta, jak żadne inne, swoim ciepłem i rodzinną atmosferą wprowadzają za kraty tęsknotę za tradycją, wyzwalają duchowe pokłady wiary i zwyczajów wyniesionych
z domu rodzinnego. Odpowiedzią na tę tęsknotę były organizowane przez szkoły spotkania wigilijne, w których uczestniczyli nauczyciele i uczniowie, na które zapraszano miejscowych księży. Przy
wigilijnych, odświętnie przystrojonych stołach kapłan odczytywał
Ewangelię i odmawiano modlitwę, dzielono się opłatkiem składając
sobie życzenia. Przy kolędach i wspomnieniach upływały chwile
pozwalające zapomnieć o otaczającej ich rzeczywistości.
W okresie Świąt zapraszano do zakładu rodziny z dziećmi i krewnych. Spotkania potwierdzały, że więzienie choć dzieli,
może także łączyć. Dzieci, które przybywały na spotkania, mogły
odebrać z rąk Mikołaja prezenty przygotowane przez ojca odbywającego karę pozbawienia wolności.
W latach XX wieku zakłady karne zostały objęte pełną
opieką duszpasterską księży z najbliższej parafii.
Henryk Wilk

Zakład karny w Fordonie. Rok 1916.

Puszysta biała powłoka
Pokryła mury i kraty,
A gwiazda patrzy z wysoka
W więzienne wprost kazamaty.
Mała choinki gałązka
Wonią swą szepcze o lesie,
Ziemia pozdrawia cię polska
I miłość swoją ci niesie.”

Styczeń 2015

Spotkanie metropolity gnieźnieńskiego ks. abp. Henryka Muszyńskiego z kadrą i osadzonymi w fordońskim zakładzie karnym
20 grudnia 2002 r.
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Rada Osiedla Stary Fordon

Przewodnik po przepisach
prawa kościelnego

„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek,
Pozostanie to tylko marzeniem,
Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem,
Będzie to już początek nowej rzeczywistości”. (…)
Marzeniem członków Komisji Opieki Społecznej
Rady Osiedla Stary Fordon jest powstanie klubu dla osób
w wieku 50+ zamieszkałych w Starym Fordonie. Wspólnie
z pozostałymi członkami Rady Osiedla pragniemy rozpocząć realizację projektu „Klub Marzenie” dla osób w wieku
50+. Celem projektu jest doprowadzenie do utworzenia na
terenie osiedla działającego klubu. Ma on być miejscem integracji, spotkań towarzyskich i pożytecznego spędzania czasu. Członkowie klubu będą mogli porozmawiać przy kawie,
a także rozwijać swoje zainteresowania. Wszyscy klubowicze
będą organizatorami i twórcami rzeczywistości klubowej.
Partnerami projektu są:
– Rada Osiedla Stary Fordon,
– Cafe Rynek,
– członkowie klubu.
Wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby zostać członkami Klubu i współuczestniczyć z Radą Osiedla
Stary Fordon w jego tworzeniu, serdecznie zapraszamy na
spotkanie informacyjno-organizacyjne. Odbędzie się ono
12.02.2015 r. o godz. 17:00 w Cafe Rynek przy ul. Rynek 6.
Informacje: Maria Gałęska – tel. kom. 660-473-957
Cafe Rynek
poszukuje wolontariuszy
Cafe Rynek rozpoczyna
dwa nowe przedsięwzięcia na rzecz
mieszkańców Starego Fordonu i poszukuje wolontariuszy w wieku powyżej 18 lat, którzy pomogą je przeprowadzić.
W pierwszym projekcie będą uczyć gimnazjalistów aktywności obywatelskiej na rzecz dzielnicy. Wolontariusze po
przeszkoleniu będą wspierać młodzież w ich działaniach. Dodatkowo uczestnicy projektu przejdą kurs obsługi kamer filmowych
– przedsięwzięcia będą zarejestrowane, a na koniec powstanie
o nich film.
Drugi projekt dotyczy przeprowadzenia szerokich konsultacji z mieszkańcami Starego Fordonu na temat funkcjonowania
Rynku. Chcą zbadać dlaczego przestał on być miejscem spotkań. Mieszkańcy razem z pracownikami ratusza zastanowią się,
co można poprawić na Rynku i zaproponują wprowadzenie tych
zmian w ramach rewitalizacji dzielnicy.
Oba projekty wystartują w lutym i potrwają do końca roku.
Wolontariuszami będzie opiekować się dr Grzegorz Kaczmarek,
socjolog z UKW.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Cafe Rynek w godzinach otwarcie lub o przesyłanie wiadomości poprzez profil na
facebooku lub mejlem na adres: caferynek@gmail.com

Cafe Rynek zaprasza:
od wtorku do piątku w godzinach od 12 do 18
w sobotę i niedzielę od 10 do 16.
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Przeszkoda pokrewieństwa
Od jakiegoś czasu spotykam się z chłopakiem z wioski, skąd pochodzi moja mama. Problem polega na tym, że – jak twierdzi moja
mama – moja babcia i jego babcia były siostrami. A my się kochamy i chcielibyśmy się pobrać. Czy są jakieś przeciwności?
Jeśli babcie narzeczonych były siostrami, jest to pokrewieństwo
szóstego stopnia w linii bocznej równej. Natomiast przeszkoda pokrewieństwa, o której mówi kan. 1091 Kodeksu prawa kanonicznego, sięga w linii bocznej do czwartego stopnia. Tak więc dyspensa
od przeszkody pokrewieństwa w tym wypadku nie jest potrzebna.
Kościół w swoich przepisach dotyczących zawierania sakramentalnego małżeństwa dba nie tylko o dobro małżonków, ale także ich
dzieci. Stoi na straży czystości i zdrowia gatunku ludzkiego. Wśród
prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa jest i ta, którą nazywamy przeszkodą pokrewieństwa. Polega ona na tym, że w linii
prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak
i naturalnymi. Wstępni to rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.
Zstępni to dzieci, wnuki, prawnuki itd. Nie może więc być małżeństwa między córką i ojcem, wnuczką i dziadkiem itd. Od tej przeszkody dyspensa jest niemożliwa.
Natomiast w linii bocznej nieważne jest małżeństwo aż do czwartego stopnia włącznie, czyli nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa
brat i siostra (drugi stopień pokrewieństwa), brat stryjeczny z siostrą stryjeczną lub brat cioteczny z siostrą cioteczną – inaczej mówiąc kuzynostwo (czwarty stopień pokrewieństwa). Nie można też
ważnie zawrzeć małżeństwa z siostrą albo bratem ojca lub matki
(trzeci stopień pokrewieństwa). Taka jest kościelna norma prawna. Jednakże w uzasadnionych sytuacjach władza kościelna może
dyspensować od tej przeszkody, choć nie w całym jej zakresie,
a jedynie od czwartego stopnia linii bocznej, a więc gdy pobierają
się między sobą dzieci stryjeczne czy cioteczne, oraz od trzeciego
stopnia linii bocznej, gdy np. ślub zamierza wziąć wujek z siostrzenicą. Nigdy nie udziela się dyspensy dla małżeństwa brata i siostry.
Nigdy też nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość,
czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.
Przeszkoda niezdolności małżeńskiej
Czy to prawda, że ktoś może być niezdolny do małżeństwa z samej
natury?
Kanonicznych przeszkód do zawarcia małżeństwa jest wiele. Pochodzą one z prawa Bożego, jak i prawa kościelnego. Z samego
Bożego prawa naturalnego niemożliwe są małżeństwa osób najbliżej ze sobą spokrewnionych i fizycznie niezdolnych do współżycia.
O przeszkodzie pokrewieństwa już była mowa wyżej. Teraz zatem
kilka słów na temat przeszkody niezdolności małżeńskiej, którą
określa się też jako niemoc płciową, impotencję czy niezdolność
płciową.
Kodeks prawa kanonicznego stanowi: „Niezdolność dokonania
stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała, czy to ze strony mężczyzny czy kobiety, czy absolutna czy względna, czyni małżeństwo
nieważnym z samej jego natury” (kan. 1084 § 1). Niezdolność
uprzednia, tzn. istniejąca już przed małżeństwem; trwała, czyli
w zasadzie nieuleczalna; absolutna czy względna – zależna od
tego, czy uniemożliwia pożycie małżeńskie z wszystkimi osobami,
czy też jedynie z niektórymi.
Aby zrozumieć uzasadnienie wprowadzenia tej przeszkody, trzeba przypomnieć, że małżeństwo z natury swej jest nastawione na
zrodzenie i wychowanie potomstwa. Mówiąc zatem o osobach
zdolnych do zawarcia małżeństwa, należy mieć na uwadze te,
które mogą podjąć akty skierowane na przedłużenie życia ludzkiego. Inaczej mówiąc, niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby,
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które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. Niezdolność ta,
która jest pojęciem prawnym, a nie medycznym, stanowi przeszkodę małżeńską, jeżeli jest uprzednia i trwała. Polega ona na anomaliach anatomicznych albo też funkcjonalnych, które stosunkowo
łatwo dają się stwierdzić przez lekarza.
Zabronić zawarcia małżeństwa można jedynie w wypadku przeszkody pewnej, albowiem każdy człowiek ma naturalne prawo do
zawarcia małżeństwa. W wypadku przeszkody wątpliwej Kościół
trzyma się zasady, że nie należy przeszkadzać w zawarciu małżeństwa, chociażby istniało przypuszczenie, że niezdolność ta się
ujawni i zostanie udowodniona, umożliwiając orzeczenie nieważności zawartego małżeństwa (por. kan. 1084 § 2).
Pytania dotyczące przeszkody niezdolności małżeńskiej stawiane
są narzeczonym podczas spisywania protokołu przedślubnego
w kancelarii parafialnej. Duszpasterz stawia te pytania każdej ze
stron bardzo dyskretnie i ostrożnie, zawsze w nieobecności drugiej
strony.
Należy odróżnić niezdolność małżeńską od niepłodności. Niepłodność bowiem, o ile istnieje zdolność dokonania stosunku małżeńskiego, nie przeszkadza w zawarciu małżeństwa.
Przeszkoda powinowactwa
Mam 35 lat. Rok temu zostałam wdową z dwójką dzieci. Teraz poprosił mnie o rękę brat mojego zmarłego męża. Słyszałam jednak
o przeszkodzie powinowactwa, która między nami zachodzi.
Powinowactwo oznacza bliskość osób, której źródłem nie jest
wspólnota krwi (jak w pokrewieństwie), lecz ważnie zawarty związek małżeński, nawet niedopełniony, czyli taki, w którym po ślubie
nie było współżycia małżeńskiego. Powinowactwo zachodzi zarówno pomiędzy ochrzczonymi, jak i nieochrzczonymi i może być
ujmowane w szerszym lub w węższym zakresie, a więc między
jednym z małżonków i krewnymi współmałżonka lub pomiędzy
krewnymi współmałżonków.
W aspekcie kanonicznej przeszkody powinowactwa bierze się
pod uwagę tylko tę bliskość osób, jaka zachodzi pomiędzy jednym
z małżonków i krewnymi współmałżonka, i to tylko w linii prostej.
Takie powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach (por. kan. 1092 KPK). Oznacza to,
że wdowa nie może zawrzeć małżeństwa z ojcem, dziadkiem ...
swego zmarłego męża oraz z jego synem, wnuczkiem ... z poprzedniego małżeństwa. Podobnie też wdowiec nie może zawrzeć
małżeństwa z matką, babcią ... swej zmarłej żony albo z jej córką,
wnuczką ... z poprzedniego małżeństwa, pasierbica ze swoim ojczymem, a pasierb ze swoją macochą.
W opisanej sytuacji pomiędzy wdową i bratem jej zmarłego męża
(szwagrem) rzeczywiście zachodzi relacja, którą nazywamy powinowactwem. Jest to jednak powinowactwo w linii bocznej. Przeszkoda zaś, jak już powiedziano, dotyczy tylko linii prostej. Tak
więc nie istnieje tutaj przeszkoda prawna.
Jednak nawet wtedy, gdy zachodzi przeszkoda powinowactwa
w linii prostej, można od tej przeszkody uzyskać dyspensę (por.
kan. 1079-1080 KPK). W zwykłych warunkach z prośbą o dyspensę od przeszkody powinowactwa w imieniu narzeczonych zwraca
się do kurii proboszcz, który przygotowuje ich do ślubu. W sytuacji,
gdy chodzi o małżeństwo wdowca z córką zmarłej żony lub wdowy
z synem zmarłego męża, proboszcz winien wykluczyć podejrzenie co do ewentualnego pokrewieństwa naturalnego kandydatów
do zawarcia związku małżeńskiego.

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dopuszczenia do
swobodnego obrotu handlowego pigułki postkoitalnej
W związku z publicznymi zapowiedziami dopuszczenia do obrotu bez reglamentacji preparatu postkoitalnego (tzw. pigułka „dzień
po”), Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu
Polski przedstawia poniższe stanowisko.
W dyskusji publicznej poświęconej dopuszczalności swobodnego
obrotu pigułką postkoitalną występuje kilka zasadniczych przekłamań, które stwarzają wrażenie, że mamy do czynienia z lekiem
(a więc środkiem terapeutycznym), jak również, że polskie organy państwa są zobowiązane rozstrzygnięciem Unii Europejskiej
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do tego, by pilnie dopuścić obrót takim preparatem bez reglamentacji związanej z potrzebą konsultacji z lekarzem i wystawieniem
recepty.
Wyjaśnienia wymaga działanie pigułki (ulipristalu). Ma ona podwójny mechanizm. Pierwszy, podobny do preparatów stosowanych
w aborcji farmakologicznej (mifepristone), modyfikuje funkcje receptorów progesteronowych (działanie postowulacyjne i antynidacyjne). W tym przypadku następuje wydalenie zarodka ludzkiego
z ustroju matki i jego śmierć. Drugie oczywiście zakłada potencjalną blokadę owulacji (działanie przeciwowulacyjne). Oba mechanizmy niszczą procesy fizjologiczne, które umożliwiają odpowiednio
utrzymanie ciąży lub jej powstanie.
W odniesieniu do aspektu prawnego należy podkreślić, że całkowicie niezgodne z prawdą jest twierdzenie o istnieniu obowiązku
Polski, w tym wynikającego rzekomo ze zobowiązań unijnych,
do wprowadzenia pigułki postkoitalnej do obrotu z wyłączeniem
wcześniejszej konsultacji z lekarzem i wystawienia recepty. Należy
również wskazać, że stosowanie środka, który skutkuje śmiercią
zarodka, można bez cienia wątpliwości uznać za zachowanie bezprawne i karalne w świetle polskiego kodeksu karnego oraz niedopuszczalne w świetle zasady ochrony godności człowieka, wypowiedzianej w art. 30 Konstytucji RP, od którego nie dopuszcza się
w tym akcie żadnych wyjątków.
Zespół z niepokojem podkreśla, że stosowanie tzw. antykoncepcji
doraźnej otwiera drzwi do istotnej zmiany kulturowej postaw i relacji międzyludzkich: propaguje swobodę seksualną i brak odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych, banalizuje seksualność człowieka, niszczy ideał wyłączności relacji między kobietą
i mężczyzną oraz pozwala na uwolnienie się od odpowiedzialności
za drugiego człowieka.
Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba ochrony dzieci ze
względu na coraz częstszą wczesną inicjację seksualną, której
ten środek również sprzyja. Nie można dopuścić do swobodnego
stosowania przez nie, bez wiedzy rodziców, preparatów tak bardzo inwazyjnych i niebezpiecznych dla rozwoju psychoseksualnego osób niepełnoletnich. Obowiązkiem rodziców jest sprzeciw
wobec dopuszczalności swobodnego obrotu pigułką postkoitalną
ze względu na dobro ich dzieci.
Ten sam obowiązek spoczywa na katolikach prowadzących działalność polityczną, zwłaszcza na parlamentarzystach, przed którymi rząd ponosi odpowiedzialność, i na wszystkich osobach odpowiedzialnych za dobro wspólne i integralne dobro wszystkich
obywateli.
W perspektywie zasad życia chrześcijańskiego, stosowanie przez
konkretną osobę tzw. antykoncepcji doraźnej skutkuje zaciągnięciem przez nią poważnej winy moralnej w postaci grzechu ciężkiego. W ocenie tego postępowania nie można wskazywać na
perspektywę ekskomuniki z mocy prawa, bowiem do jej zaistnienia konieczna jest pewność obiektywnie stwierdzalnego skutku.
Tymczasem, w przypadku pigułki postkoitalnej mamy do czynienia
z niewątpliwą intencją przeciwdziałania urodzeniu dziecka, jednak
ze względu na brak pewności zapłodnienia i poronienia, warunki te
nie są spełnione.
Zespół ma świadomość, że wiele osób wątpi w rzeczywistą naganność stosowania tzw. pigułki dzień po, jednak wiąże się to
z brakiem znajomości mechanizmu działania tego preparatu, treści
obowiązującego prawa, a niejednokrotnie z brakiem wrażliwości
na życie dziecka poczętego. W tych okolicznościach Zespół zwraca się do ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc w kształtowaniu prawidłowej oceny rzeczywistości dotyczącej tzw. antykoncepcji doraźnej oraz wzmacniania postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa
i hojności w przyjmowaniu potomstwa. Jednocześnie podkreśla, że
wspólnym obowiązkiem jest pomoc samotnym matkom i wszystkim tym, których lęk o zdolność zapewnienia potomstwu należnego
bytu prowadzi do poszukiwania sposobów na przerwanie ciąży.
Warto również zwrócić uwagę tym, którzy nie podzielają zaprezentowanego w stanowisku Zespołu poglądu, że częste stosowanie pigułki postkoitalnej bez kontroli lekarza jest brakiem dbałości o stan
swojego zdrowia, bowiem antykoncepcja doraźna nie jest obojętna
dla zdrowia kobiety. W końcu najbardziej destrukcyjne skutki ma
stosownie środków hormonalnych tego rodzaju przez osoby młode.
Warszawa, 16 stycznia 2015 roku.
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Informacje parafialne
Sprawy duszpasterskie
1. Spotkania formacyjne przed bierzmowaniem:
• w poniedziałek, 2 lutego, dla kas II gimnazjum,
o godz. 17.00,
• we wtorek, 3 lutego, dla klas III gimnazjum, o godz.
18.00.
2. Spotkanie Apostolstwa Zbawczego Cierpienia w poniedziałek, 2 lutego, o godz. 19.00.
3. Spowiedź w I piątek miesiąca, 7 lutego, od godz. 16.30.
Msza św. ze szczególnym udziałem dzieci o godz. 17.00.
4. W sobotę, 7 lutego, po rannej Mszy św., odwiedzimy
chorych.
5. Chrzest odbędzie się w sobotę, 7 lutego, na Mszy św.
o godz. 18.30, i w niedzielę, 15 lutego, na Mszy św.
o godz. 12.30. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych
w przeddzień chrztu po wieczornej Mszy św.
6. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy
„Żywego Różańca” w niedzielę, 8 lutego, po Mszy św.
o godz. 8.00.
7. Różaniec za zmarłych, których wspominamy w „zdrowaśkach rocznych”, w środę, 11 lutego, o godz. 17.45,
następnie nowenna do MB Nieustającej Pomocy,
a o godz. 18:30 Msza św. w intencji wymienionych
zmarłych.
8. Spotkanie członków Akcji Katolickiej w poniedziałek,
16 lutego, w domu katechetycznym, po Mszy św. wieczornej.
9. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w Środę Popielcową, 18 lutego, o godz. 7.30, 9.30, 16.00,
17.00 i 18.30.
10. Nabożeństwo drogi krzyżowej w każdy piątek: dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 18.00, dla młodzieży o godz. 19.00 (uczestniczą w niej kandydaci do
sakramentu bierzmowania).
11. Nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.45.
12. Rekolekcje dla dorosłych rozpoczną się w niedzielę,
1 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. dr hab. Maciej
Olczyk z Gniezna.
13. Klasy II gimnazjum uczestniczą w Wielkim Poście
w drodze krzyżowej o godz. 19.00.

3. Zakupiliśmy i wymieniliśmy oświetlenie na wieży kościoła.
Zostali ochrzczeni
Marcel Lewandowski, ur. 12.08.2014 r.
Jakub Prętki, ur. 5.10.2014 r.
Philip Rynkowski, ur. 29.09.2014 r.
Pola Ciećwierz, ur. 29.06.2014 r.
Emilia Jędrak, ur. 2.11.2014 r.
Nadia Ligman, ur. 18.10.2014 r.
Alicja Waśniewska, ur. 6.10.2014 r.
Zawarli sakramentalny związek małżeński
Damian Łaska i Beata Turska
Odeszli do wieczności
Stanisław Woliński, lat 87, z ul. Przesmyckiego
Teresa Salewska, lat 71, z ul. Fordońskiej
Henryk Noga, lat 60, z ul. Fordońskiej
Łucja Witczak, lat 93, z ul. Topazowej
Władysław Michałowski, lat 89, z ul. Wojciechowskiego
Mirela Tatera, lat 39, z ul. Nad Wisłą
Janina Michałowska, lat 81, z ul. Wojciechowskiego
Szalejący po Europie pod koniec 1. dekady stycznia huragan
Feliks uszkodził dachówki na naszym kościele.

Sprawy gospodarcze
1. Kolekta gospodarcza na remont elewacji kościoła i remont drzwi wejściowych (głównych i bocznych) wyniosła 5.401 zł.
2. 15 rodzin złożyło ofiary jednorazowe w wysokości
1.650 zł.
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