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„

O zrozumieniu i wsparciu
dla małżeństw rozbitych
jednocześnie wzmacniając konflikty w
rodzinie i tendencje do rozwiązywania
ich a w rzeczywistości ucieczki od nich
poprzez separację czy rozwód. Przemianom w sferze społeczno–kulturowej
towarzyszą fundamentalne i dotkliwe
przeobrażenia systemu wartości i norm,
co stanowi podłoże zmian motywacji
zachowań. Egocentryzm, wielość i
zmienność idei, doświadczeń źle rozumianej wolności stanowią siły destrukcyjne, które podkopują podstawy trwałości i stabilności życia małżeńskiego i
rodzinnego. W małżeństwie dwoje ludzi,
kobieta i mężczyzna stają się jednym,
świętością, często o tym się niestety
zapomina. Wśród przyczyn rozwodów
na polu nauk społecznych nie wymienia
się zazwyczaj braku lub osłabienia wiary i
moralności. Choć prawdą jest, że mocna wiara i autentyczna moralność stoją
na straży trwałości rodziny. Badania ankietowe wśród rozwiedzionych oraz
przewody spraw rozwodowych pozwalają ustalić, że najczęstszymi przyczynami
rozwodów są: niewierność, nałogi, agresja i przemoc, niezgodność charakterów,
niedojrzałość, brak obowiązku i odpo-

Helena Oksiuta

Chrystus - jak pisał Jan Paweł
II - żywe źródło łaski i miłosierdzia, jest blisko wszystkich tych, których życie małżeńskie przeszło przez
próbę trudności, bólu czy udręki. (…)
Powinniśmy podchodzić z miłością –
miłością Chrystusa – do tych, którzy
poznali boleść niepowodzenia w małżeństwie; do tych, którzy znają samotność
utrzymywania rodziny na swoich barkach; do tych, których życie rodzinne
charakteryzuje się tragedią”. Już od
dłuższego czasu można zaobserwować
trendy społeczne i formy zachowań, które w znacznym stopniu wpływają na erozję instytucji małżeństwa i wzrost intensywności rozwodów. Potężne wyzwanie
wobec trwałości małżeństwa i rodziny
stanowią procesy społeczno–kulturowo.
Przemiany będące nośnikiem sekularyzacji, nowoczesności i postępu wpływają
destabilizująco na rodziny. Liberalizacja
stylu życia, postaw i poglądów poszerza
sferę osobowej wolności człowieka,
wpływając na wzrost znaczenia indywidualizmu, swobody i samorealizacji, a
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wiedzialności, częste i długie rozłąki.
Badania naukowe wskazują, iż rozwód
zdarza się częściej wśród osób, które
zawarły związek małżeński stosunkowe
wcześnie. Jest też bardziej powszechnym
zjawiskiem dla osób w tzw. kryzysie wieku średniego. Rozwody częściej się zdarzają również wśród osób geograficznie,
mentalnie i poglądowo ruchliwych, co
wynika z utraty stabilizującego wpływu
więzi rodzinnych i środowiskowych.
Choć czasem rzeczywiście rozwód jest
jedynym wyjściem z „chorej” sytuacji, to
jednak należy podkreślić, że decyzja o
rozwodzie niesie za sobą trudne i długotrwałe konsekwencje, dla jednostki i
co ważniejsze dla całej rodziny. Coraz
liczniejsze rozwody stanowią jakże bolesną, delikatną i ważną kwestię dla Kościoła. Warto w tym miejscu przytoczyć
słowa papieża Franciszka, które w ostatnim czasie w sposób szczególny zachęcają do dyskusji: „(…) to prawda, że rozwodnicy nie są ekskomunikowani, ale nie
mogą być rodzicami chrzestnymi, nie
mogą czytać Pisma Świętego podczas
mszy, nie mają prawa do Komunii ani nie
mogą prowadzić katechezy. Cała lista
zakazów. Wydaje się, że oni są de facto
ekskomunikowani. Kiedy Kościół promuje jedynie taki stan, to w rzeczywistości pozbawia siły moralnej i duchowej
człowieka”. Zatem czy w Kościele jest
miejsce dla rozwodników? „Żona niech
nie odchodzi od swego męża! Gdyby zaś

odeszła, niech pozostanie samotną albo
niech się pojedna ze swym mężem. Mąż
również niech nie oddala żony” ( 1 Kor
7, 10-11). Te słowa mogą boleć, ale lepiej, żeby słowo Boże przeraziło i dało
do myślenia, niż szukać mądrości życiowej wbrew Chrystusowi. Lepiej uznać,
że dana sytuacja życiowa jest niezgodna
z wolą Bożą, niż tłumaczyć sobie, że jest
w porządku, że tylko zacofany Kościół
nie idzie z duchem czasu. Bardzo ważne
w tej kwestii jest zrozumienie i wsparcie
Kościoła. Ale pamiętajmy Kościół i duszpasterze są od tego, aby nazywać rzeczy
po imieniu, grzech to grzech. Kościół
NIE jest od tego, aby usprawiedliwiać i
tłumaczyć każdy nasz zły czyn i jeszcze
pewnie „pogłaskać po głowie” i powiedzieć nic się nie stało, rób tak dalej .
Grzech i zanik poczucia grzechu skutkuje jedynie duchową atrofią i pustką serca. Prawdą jest, że człowiek po rozwodzie mimo pewnych ograniczeń nie znajduje się poza nawiasem Kościoła. Odwrotnie, raczej razem z niepowodzeniami człowieka następuje jego odwrócenie
od Kościoła, osłabienie wiary. Każdy
wierzący powinien uczestniczyć w życiu
religijnym Kościoła w stopniu dla niego
dostępnym. Zawsze potrzebny jest kontakt z Bogiem, ze słowem Bożym głoszonym w różnej formie przez Kościół zarówno w celu podtrzymania wiary
otrzymanej na chrzcie, jak również nawrócenia i ducha pokuty. Dla życia i roz3

woju wiary niezastąpiona jest modlitwa.
Kościół powinien zachęcać osoby „po
przejściach” do modlitwy, do podejmowania różnych działań w zakresie miłości
chrześcijańskiej, działalności charytatywnej, czy apostolatu. Być rozwiedzionym
nie oznacza być złym, zepsutym moralnie. Rozwód stanowi zawsze dramat, ale
nie oznacza końca. Najważniejsze odnaleźć właściwą drogę, powrócić do Boga.

Człowiek bez wiary zawsze będzie doświadczał ciemności. Nasz Wielki Rodak
Jan Paweł II mówił „(…) niech Kościół
modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką,
podtrzymując ich w wierze i nadziei”.
Niewątpliwie w Kościele jest miejsce
dla rozwodników. Tylko co dalej… jak
ta obecność w Kościele ma wyglądać?

Czystość... Czy warto?
starość. Sprawy toczyły się szybko.
Mój wyjazd miał przekreślić wszystko.
Nie przekreślił. Wtedy jeszcze mój chłopak przyjechał do mnie, wyjechał z Polski. Jesteśmy małżeństwem od prawie 8 lat. Szczęśliwym, kochającym
się małżeństwem. Mamy piątkę
wspaniałych dzieci. Trójkę otaczamy opieką i miłością tu na ziemi.
Dwójkę modlitwą w niebie. Chodzimy do kościoła, modlimy się. Uczymy dzieci o Bogu. Żyjemy razem z
Bogiem, z Jego wolą.
Nigdy nie żałowaliśmy decyzji o nie zachowaniu czystości, bo nie wiemy, czy
gdybyśmy jej dotrzymali, bylibyśmy razem. Z pełną świadomością składaliśmy
naszą przysięgę przed Bogiem. Nie jesteśmy ze sobą tylko dla seksu, ale z miłości. Wierzymy, że tę miłość daje nam

Świadectwo

P

oznaliśmy się prawie 10 lat temu na
dworcu naszego małego miasta. Mijaliśmy się wiele razy. Wymiana spojrzeń
i tyle. Ale wtedy, 16-go czerwca nasze
spojrzenia powiedziały jedno: TAK TO
TY. TY jako osoba, z którą chcę się zestarzeć. Pamiętam do dziś, że przez głowę przebiegła mi myśl "to jest ojciec
moich dzieci". Pomimo tego, że wiedzieliśmy, iż dzień mojego wyjazdu za granicę zbliża się nieubłaganie, łapaliśmy chwile, każdą. Byliśmy daleko od Boga - bardzo daleko. Nie wiedzieliśmy czym jest
czystość przedmałżeńska, nie posiadaliśmy takich "ambicji". Nie planowaliśmy
ślubu. Wiedzieliśmy, że chcemy być razem, walczyć o NAS, o naszą wspólną
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Bóg. Bóg, który przyszedł do nas niespodziewanie. Pomimo tego, że nie czekaliśmy do ślubu, seks jest dla nas przeżyciem nie tylko fizycznym, ale i duchowym. Irytuje nas sposób w jaki są traktowane pary takie jak my. To jakby ludzie przyszywali nam metkę: rozwiodą
się - nie mają szans. Nie uznajemy rozwodu. Nie stosujemy antykoncepcji.
Wiemy, że każde z naszych dzieci - nawet te które od nas odeszły - są Darem
od Boga.
Wiem, że ktoś może powiedzieć, że jest
tu trochę hipokryzji, ale czystość jest
ważna. Nasz związek rozwijał sie w innych czasach. Seks nie był zabawą, tak

jak jest dzisiaj. Podejście było inne.
Wiem, że ważne jest, aby namawiać do
czystości, bo ta ma sens. Szacunek do
siebie ma sens. Ale nie ma sensu pokazywania czystości jako jedynego warunku
szczęśliwego. pełnego miłości małżeństwa. Jedynym warunkiem miłości w
małżeństwie jest Bóg i nie ważne w którym momencie się pojawi. Ważne, żeby
Go wpuścić do serc, do swego domu,
do swojego małżeństwa...
Uważam, że czystość jest ważna,
ale sama w sobie nie jest gwarantem trwałości małżeństwa.
Źródło: www.deon.pl

Minął tydzień...
KAI
Dlaczego błogosławimy chleb we
wspomnienie św. Agaty?
„Błogosławiony 5. lutego chleb chronić
ma nas przed ogniem. Jest także zabierany w podróż, aby ułatwić rozłąkę, ponieważ tęsknota za domem, niczym ogień,
pali serca i św. Agata ma pomóc ten
ogień ugasić” – wyjaśnia w rozmowie z
KAI ks. dr Joachim Kobienia, liturgista i
sekretarz biskupa opolskiego.
Apel organizacji prorodzinnych w
obronie wolności, kultury i rodziny.
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Specjalny apel w obronie wolności, kultury i rodziny wystosowali przedstawiciele organizacji prorodzinnych w Polsce. Przestrzegają w nim przed Konwencją Rady Europy „O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, która naruszy konstytucyjny porządek prawny.
Konferencja naczelnych kapelanów
wojskowych w Amsterdamie. 26.
międzynarodowa konferencja naczelnych
kapelanów wojskowych odbędzie się w
Amsterdamie w dniach 2-6 lutego. Jej
tematem ma być „Duszpasterstwo woj-

skowe i pluralizm w zmieniającym się
społeczeństwie”. Polskę będzie reprezentował biskup polowy Józef Guzdek
oraz ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej.
Obrońcy życia do Rzecznika Praw
Dziecka. Dwaj członkowie Zespołu do
Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu
i Episkopatu Polski skierowali do Rzecznika Praw Dziecka list otwarty, w którym apelują o podjęcie działań chroniących dzieci przed niekontrolowanym
korzystaniem z pigułki wczesnoporonnej
ellaOne. Będzie to możliwe po wprowadzeniu tego preparatu na polski rynek w
wolnej sprzedaży.

Patriarchowie Bliskiego Wschodu
apelują o wstrzymanie finansowania terrorystów. O zaprzestanie finansowania i dozbrajania terrorystów i o
udzielenie pomocy uchodźcom zaapelowali do społeczności arabskiej i międzynarodowej przedstawiciele różnych Kościołów wschodnich: katolickich, prawosławnych, ormiańskich i protestanckich.
Spotkali się oni w siedzibie patriarchy
maronickiego w Bkerke koło Bejrutu w
Libanie, by wspólnie zastanowić się nad
trudną obecną sytuacją, jakiej doświadcza wspólnota chrześcijańska na Bliskim
Wschodzie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś o godz. 15.00 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszamy. Jednocześnie bardzo prosimy
(to prośba, z którą spotykaliśmy się w czasie kolędy), aby prowadzący wspólne
modlitwy czy to w pierwszą niedzielę, czy pierwszy czwartek miesiąca wykorzystali tylko pół godziny. Natomiast drugie pół godziny było przeznaczone na modlitwę w ciszy.
2. Jutro przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Zgodnie z tradycją na zakończenie mszy
św. poświęcimy gromnice. Dodatkowe msze św. odprawimy na wioskach:
 Brudzewo - godz. 16.00
 Sławutowo - godz. 16.30
 Celbowo - godz. 17.00
 Połczyno - godz. 18.00
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3. Z inicjatywy św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego oraz przez kolektę materialnie wesprzemy
borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.
4. We wtorek czcimy św. Błażeja patrona od chorób gardła. Po każdej mszy św.,
chętnym udzielamy specjalnego błogosławieństwa świecami.
5. W czwartek dokonamy poświęcenia wody, soli i chleba ku czci św. Agaty, patronki chroniącej przed nieszczęściami.
6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 pierwszy czwartek - Godzina święta o 17.00 (w tym czasie spowiedż dla kandydatów do bierzmowania)
 pierwszy piątek – okazja do spowiedzi od godz. 8.00 i 17.00
 pierwsza sobota miesiąca – od godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
7. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z Komunią św.
8. Ze względu na bogactwo bogactwo wspomnień liturgicznych na nasze comiesięczne nabożeństwo i mszę św. ku czci Ducha Świętego Parakleta serdecznie
zapraszamy w przyszły poniedziałek.
9. Kandydatów do bierzmowania pragniemy poinformować, że uroczystość udzielenia tego sakramentu odbędzie się w czwartek - 21 lutego o godz. 18.00, a
dokona tego ks. inf. Stanisław Zięba.
10. Podajemy intencję modlitewną na luty: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi,
mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
11. W przyszłą niedzielę przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
12. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką: „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „GSF”, „Ola i Jaś”

18.00 + rodz. z ob. str., Marcin, siostra i szwagier
Wtorek – 3 lutego - św. Błażeja
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 o błog. Boże, łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Anny w 80 rocz. urodz.
+ Gerard Lesner - int. od uczest. pogrz.
Środa – 4 lutego
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
+ dziadkowie Plomin i Czarneccy
18.00 w podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie
Czwartek – 5 lutego - św. Agaty
8.30 + Paweł
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
+ cierpiący w czyśćcu
Piątek – 6 lutego
8.30 w intencji darczyńców i ofiarodawców
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
o nawrócenie grzeszników
Sobota – 7 lutego
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA
V Niedziela w ciągu roku – 8 lutego
8.00 + mąż Włodzimierz, jego ojciec i teść Brunon oraz dziadkowie z ob. str.
10.00

W INTENCJI PARAFIAN
+ Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska

11.30
18.00 + Jan i Eleonora, Bernard, Zygmunt i Gertruda oraz zm. z rodz. Korthals
i Błaszkowskich

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 2 lutego - Ofiarowanie Pańskie
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza św. gregoriańska
+ Michalina i Edmund oraz zm. z ob. str. w 23 rocz. śm. Edmunda
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