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WIADOMOŚCI Z FARY
Łamanie sumienia

Strata pracy czy wypełnienie polecenia szefa? Co robić, gdy sprawa dotyczy
sprzedaży środków poronnych lub zabijania poczętych dzieci? Mamy prawo postępować zgodnie z własnym sumieniem!
Pewien pracownik dużej firmy farmaceutycznej otrzymał polecenie reklamowania środków wczesnoporonnych jako środków antykoncepcyjnych. Stanął wobec
poważnego dylematu moralnego: „Jak postąpić?”. Pracownik wiedział, że postępowanie jego przełożonych jest obłudne: chcąc zwiększyć zyski, wprowadzali do obrotu
środek jako antykoncepcyjny, podczas gdy śmiało można było go zakwalifikować
jako wczesnoporonny. Pracownik ten zrezygnował z dobrze płatnej pracy, gdyż sumienie mówiło mu, że nie powinien przymykać oka na tę sytuację. Rozmowa z przełożonymi, by zwolnili go z tego zadania lub zaniechali dystrybucji owego środka, nie
przyniosła rezultatu.
Jest ratunek
Istnieją sytuacje, kiedy sumienie nie pozwala, by pracownik wykonywał polecenia służbowe. Mówimy wtedy o „klauzuli sumienia”, „sprzeciwie sumienia” bądź
„obiekcji sumienia”. Może się zdarzyć, że lekarz lub pielęgniarka otrzyma polecenie
wykonania czynności, które chociaż zgodne z obowiązującym prawem, są sprzeczne
z osobistymi przekonaniami religijnymi i moralnymi. Przykładowo: lekarz pracuje w
szpitalu, w którym jest dokonywana aborcja. Otrzymuje nakaz jej wykonania, a pielęgniarka czynnego współudziału. Pracodawca, powołując się na obowiązujące prawo,
wydaje mu polecenie usunięcia płodu. W tej sytuacji lekarz ma prawo powołać się na
klauzulę sumienia i odmówić wykonania zadania. Odmawia udziału w czymś, czego
z moralnego punktu widzenia nie akceptuje.
Konstytucja nas broni
Prawo do kierowania się własnym sumieniem zapewnia obywatelom Konstytucja RP: „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” (art. 53 ust. 1). Trybunał
Konstytucyjny w orzeczeniu z 15 stycznia 1991 roku stwierdził: „Wolność religii
obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru
oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej
religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie
i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu

w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy
religijnej tam, gdzie się znajdują”. Klauzula sumienia pozwala lekarzowi odmówić
udziału w zabijaniu poczętych dzieci, badaniach na embrionach i diagnostyce prenatalnej służącej selekcji embrionów, wykonywania sztucznego zapłodnienia in vitro
i in vivo. Jednak według polskiego prawodawstwa lekarz ma obowiązek wskazania
innej osoby, która tego dokona. Klauzula sumienia nie zapewnia zatem całkowitej
swobody sumienia, jedynie mówi o sposobie korzystania z tej wolności.
Wydaje się również, że z klauzuli sumienia mogą także korzystać inni, np.
farmaceuci. Według prawa farmaceutycznego mają oni prawo do sprzeciwu sumienia
i mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeśli wiedzą, że zagraża on życiu i
zdrowiu pacjenta (środek zabija lub szkodzi zdrowiu). Aptekarz musi samodzielnie
ocenić, czy takie zagrożenie występuje.
Słuchać Boga
Także z punktu widzenia religijnego prawo do kierowania się własnym sumieniem nie pozwala, by ktokolwiek narzucał nam działania sprzeczne z sumieniem.
W takiej sytuacji należy kierować się zasadą z Dziejów Apostolskich. Kiedy przywódcy religijni zakazali Apostołom głoszenia Ewangelii, ci odpowiedzieli im krótko: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
Każdy człowiek, ze względu na swą godność, ma niezbywalne prawo, by
inni, także prawodawcy oraz współpracownicy, szanowali jego wrażliwość moralną
i religijną. Nikogo nie wolno zmuszać do działania wbrew własnemu sumieniu. To
ono jest najważniejszym przewodnikiem. W sumieniu oświeconym przez prawdę
odczytujemy, jak mamy postępować. Dojrzałe sumienie chrześcijanina pozwala rozeznać wolę Bożą w konkretnych sytuacjach życiowych.
Chrześcijanie szanują prawo państwowe oraz autorytety moralne. To nie
oznacza, że rodzice, wychowawcy czy przełożeni mogą dziecku lub podwładnemu
nakazać popełniać zło. Trzeba zawsze postępować zgodnie z własnym sumieniem.
Modlitwa do Świętego Jana XXIII
Twoja prostota i pokora prowadzi do Boga i wywołuje w ludzkich sercach
pragnienie dobra. Podkreślałeś często piękno rodziny zgromadzonej wokół stołu, by
dzielić chleb i wiarę: Módl się za nami, aby w naszych domach żyły prawdziwe rodziny.
Z wyciągniętymi rękami zasiałeś nadzieję i nauczyłeś nas słuchać Boga, który
stworzył człowieka: pomóż nam odczuć radość pokonania zła dobrem.
Kochałeś świat z jego blaskami i cieniami i uważałeś się, że pokój jest możliwy:
pomóż nam być narzędziami pokoju w naszych domach i wspólnotach.
Z ojcowską delikatnością byłeś czuły dla wszystkich dzieci: zmieniłeś świat i przypomniałeś nam, że ręce zostały nam dane nie do bicia, ale do przytulenia i otarcia łez.
Módl się za nami, abyśmy nie ograniczali się do przeklinania ciemności, ale
abyśmy to my dawali światło, przynosząc Jezusa zawsze i wszędzie, modląc się do
Maryi. Amen.
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Intencje Mszalne 30.06 – 06.07.2014 r.
Za + Józefa Kalwę – int. z racji urodzin; rodziców: Monikę i Szczepana
Celmerów; zm. z rodziny.
O Boże błog. i opiekę matki Bożej dla Emilii.
Za + Jana, Henryka; zm. rodziców z obojga stron; Annę i Bronisława
Koziorzemskich.
Za + Wiesława Dzieniszewskiego.
Dziękczynna za otrzymaną pracę w dniu imienin Piotra Płoszyoskiego z prośbą
o Boże błog., dary Ducha Św., opiekę matki Bożej.
Za + Rajmunda Wiwatowskiego – 11 r. śm. – int. od syna z rodziną.
Za + Annę Robaczewską, Janinę Robaczewską, Lucynę Rokicioską.
O Boże błog. dla Marianny i syna Jacka.
Za + Halinę i jej męża Talaśków.
O Boże błog., Dary Ducha Św. i odczytanie woli Bożej dla Teresy.
O Boże błog. dla Jana i Krystyny w 57 rocz. ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski.
Za + Halinę Krengelewską; zm. rodzeostwo.
Za + Romana i Mariana Marszałków.
Za + Łucję Muzalewską – int. z okazji urodzin; Zbigniewa Olsztę – int. z okazji
urodzin; Kazimierza i Teresę Muzalewskich; Stefanie i Leona Olsztów; Jerzego
Michałowskiego.
Za + Zofię i Józefa.
Za + Janinę i Józefa Florkiewiczów; Marię Dudalską; zm. z rodziny
Florkiewiczów i Giłków.
Za + Krystynę Zielioską – 9 r. śm.
Za + córkę Halinę – 26 r. śm; Bolesława Ostrowskiego.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + Anielę Dybowską – popogrzebowa.
Dziękczynna w 45 rocz. ślubu Władysława i Marii Bliźniaków z prośbą o dalsze
Boże błog.
O Boże błog. dla Mirosławy i jej rodziny.
Za + rodziców: Pelagię i Feliksa Dominów.
Za kapłanów i siostry zakonne posługujących w naszej parafii.
Za + Martę Krzywdzioską – 13 r. śm; zm. z rodziny Krzywdzioskich, Milewskich i
Czyszewskich.
Za + Józefa Klimowskiego – 30 r. śm; Lidię Klimowską – 16 r. śm; zm. z rodziny.
Za + Katarzynę Gawrooską – 17 r. śm; Stanisława Wiśniewskiego – int. z racji
urodzin.
O pojednanie i zgodę w rodzinie.
Za + Cecylię Robaczewską – int. od Łucji.
Za + Michała – 18 r. śm. i Janinę Kotewiczów.
Za + Teofila – 16 r. śm. oraz Helenę i Janinę Kotewicz.
Za + Bronisława Wilemskiego – int. z racji urodzin.
O łaskę powrotu do zdrowia dla Hanny Rudzioskiej - int. od przyjaciół.
Zbiorowa za zmarłych.
Za + Marię Bajer – 24 r. śm.
Dziękczynna w 90. rocznicę urodzin Jerzego Wiśniewskiego z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieostwo i opiekę Matki Bożej
Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryli z racji pierwszej soboty miesiąca.
Za + Stanisława Wiśniewskiego – int. z racji urodzin; zm. rodziców.
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Dziękczynna za 29 lat małżeostwa Barbary i Janusza Kożuchowiczów z prośbą o
dalsze Boże błog.
REZERWACJA
Za + Henryka Kukawkę – 26 r. śm; zm. z rodziny Kukawka.
REZERWACJA
50 – lecie kapłaostwa ks. Inf. Strugarka.
Za + Leszka Karpioskiego – 9 r. śm.
Za + Eugeniusza Rumioskiego – 3 r. śm; Helenę i Ignacego.
Za + Jana i Helenę Bieokowskich – w rocz. śm.
Za + Edmunda Świętkowskiego – 20 r. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
29. czerwca 2014
1. Dziś obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pamiętajmy w
naszych modlitwach szczególnie o ojcu św. Franciszku i Stolicy Apostolskiej.
2. Dobiegł końca rok szkolny i rozpoczął się czas wakacji. Wszystkim szkołom naszego miasta gratulujemy sukcesów wychowawczych i edukacyjnych. Uczniom życzymy
słonecznych i szczęśliwych dni wakacyjnych; nauczycielom, katechetom i wychowawcom należnego wypoczynku po roku wytężonej pracy. Niech dobry Bóg towarzyszy na
wakacyjnych szlakach. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wypoczywających.
3. W czwartek 3. lipca - święto św. Tomasza Apostoła.
4. W najbliższym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Okazja do spowiedzi św. w
piątek o godz. 16.30. W pierwszy czwartek i piątek lipca Msze św. dodatkowo o godz.
17.00. W pierwszą sobotę miesiąca tradycyjna Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz.
8.00. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Sercu Maryi.
5. Ksiądz Patryk uda się z posługą sakramentalną do chorych w poniedziałek 30.
czerwca, księża: Sebastian, Michał i Przemysław - w sobotę 5. lipca.
6. 1. i 2. lipca przypada Odpust Maryjny w Lipach k. Lubawy. Szczegóły na plakatach.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 12.15 pochodzący z naszej parafii ks. infułat Józef Strugarek odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji 50 - lecia święceń kapłańskich. Złotemu
Jubilatowi życzymy wielu łask Bożych.
8. Od 1. lipca do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. w dni powszednie, tzn. nie ma Mszy św. o godz. 7.00.
9. W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna otwarta będzie od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.00 do 12.00 oraz dodatkowo w poniedziałek i piątek od godz. 16.00 do
17.00. Przepraszamy za niedogodności z powodu prowadzonych remontów.
10. Zapraszamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Krzyża
Świętego w dni powszednie od godz. 8.30 do 18.15. Niech będzie to chwila osobistego
spotkania z Jezusem Eucharystycznym. O g. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
12. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli śp.: Sylwester Ozdowski, l. 80, Krystyna
Gajdzińska-Krajewska, l. 76. „Wieczny odpoczynek…”.

