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Co z tą pigułką?

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 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 progeste-

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.

ronowych (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 Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba ochrony
powstanie.
dzieci ze względu na coraz
W odniesieniu do aspektu częstszą wczesną inicjację
prawnego należy podkreślić, seksualną, której ten środek
że całkowicie niezgodne również sprzyja. Nie można
dopuścić do swobodnego
stosowania przez nie, bez
wiedzy rodziców, preparatów tak bardzo inwazyjnych
i niebezpiecznych dla rozwoju psychoseksualnego osób
niepełnoletnich. Obowiązz prawdą jest twierdzenie kiem rodziców jest sprzeo istnieniu obowiązku Polski, ciw wobec dopuszczalności
w tym wynikającego rzeko- swobodnego obrotu pigułką
mo ze zobowiązań unijnych, postkoitalną ze względu na
do wprowadzenia pigułki dobro ich dzieci.
postkoitalnej do obrotu z wyłączeniem wcześniejszej Ten sam obowiązek spoczykonsultacji z lekarzem i wy- wa na katolikach prowadząstawienia recepty. Należy cych działalność polityczną,
również wskazać, że stoso- zwłaszcza na parlamentawanie środka, który skutkuje rzystach, przed którymi rząd
śmiercią zarodka, można bez ponosi odpowiedzialność,
cienia wątpliwości uznać i na wszystkich osobach
za zachowanie bezprawne odpowiedzialnych za dobro
i karalne w świetle polskiego wspólne i integralne dobro
kodeksu karnego oraz niedo- wszystkich obywateli.
puszczalne w świetle zasady
ochrony godności człowieka, W perspektywie zasad życia
wypowiedzianej w art. 30
Konstytucji RP, od którego
dokończenie na str. 2

III NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Jon 3,1-5.10
Nawrócenie Niniwitów

REFREN PSALMU: Naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami.
II CZYTANIE: 1 Kor 7,29-31
Przemija postać tego świata

EWANGELIA: Mk 1,14-20

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona
i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;
byli bowiem rybakami. Jezus
rzekł do nich: „Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi”. I natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba,
syna Zebedeusza, i brata jego,
Jana, którzy też byli w łodzi
i naprawiali sieci. Zaraz ich
powołał, a oni zostawili ojca
swego, Zebedeusza, razem
z najemnikami w łodzi i poszli
za Nim.
Kalendarz wydarzeń

25. I. g. 17.15
KCK

Betlejem polskie
wg Lucjana Rydla

Zespół Artystyczny
z Bolestraszyc
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Co z tą pigułką?
dokończenie ze str. 1

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 oko-

licznościach 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.

nie, jak niespodzianie została wzniecona. Nie chodziło
zatem o same pieniądze,
które w skali budżetu państwa są prawie niezauważalne.

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.

Ale cel propagandowy,
jakim było stworzenie
obrazu pazernego Kościoła katolickiego właśnie,
został w znacznej mierze
osiągnięty. Co jakiś czas dla
podtrzymania tego obrazu
dorzuca się do niego pensje katechetów, kapelanów
w szpitalach, więzieniach
i wojsku, dotacje do szkół
katolickich, renowacji zabytków i działalności Caritas, aby ci, którzy chcą, mogli się doliczyć miliardów
złotych, które Kościół katolicki (!) wyłudza od państwa.

Warszawa, 16 stycznia 2015 roku

Kto kogo dotuje?

Kto kogo dotuje? Zamiast mówić o wspieraniu Kościoła przez państwo, trzeba głośno mówić
o współtworzeniu państwa
polskiego przez Kościół.

temach demokratycznych
także sprawy Kościoła i jego
finansów stają się przedmiotem międzypartyjnych
i medialnych rozgrywek.
Ale kreowanie ich na problem narodowy numer jeden
Napięcia między pań- zwykle jest szukaniem testwem a Kościołem na matów zastępczych.
bazie wzajemnych rozliczeń finansowych nie są, Przykładem może być
bynajmniej, tylko pol- choćby sprawa zastąpienia
Funduszu Kościelnego odską specjalnością.
pisem podatkowym, która
We wszystkich chyba sys- wygasła równie niespodzia-

Zwłaszcza że z owych około
100 mln zł tylko niewiele ponad połowa trafia do
Kościoła katolickiego.
Resztę otrzymują Kościoły
i wyznania mniejszościowe, które chociaż zrzeszają zaledwie kilka procent
obywateli, to skutecznie
zablokowały wprowadzenie rządowych pomysłów w życie.

Może więc trzeba w końcu rzetelnie policzyć, ile
Kościół katolicki bierze od
państwa, a ile wkłada w jego
funkcjonowanie i budżet.
Nie chodzi nawet o wartości
takie jak kultura, tożsamość
narodowa, etos chrześcijański i europejski czy budowanie międzyludzkiej
wspólnoty, bo tych nie sposób przeliczyć na pieniądze.
Chodzi o zwykłe sprawy, jak
choćby wszelkie podatki
płacone przez duchownych
i instytucje kościelne. Bo
wygląda na to, że wysokość
samych tylko płaconych
przez duchownych katolickich podatków od dochodów przekracza to, co
z Funduszu Kościelnego
przypada Kościołowi katolickiemu.

Dodajmy do tego podatki
gruntowe, VAT od wszelakich zakupów i składki ZUS
odprowadzane za świeckich
pracowników instytucji kościelnych. Wyjdą z tego miliardy złotych.
To tylko pieniądze, a do
tego dochodzą jeszcze setki
tysięcy miejsc pracy. Ilu
świeckich nie korzysta z zasiłków dla bezrobotnych, bo
znalazło zatrudnienie
w mediach, wydawnictwach
katolickich, szkołach i parafiach, przy budowie Świątyni Opatrzności Bożej czy
wokół sanktuarium w Licheniu? Doliczmy do tego
tysiące prywatnych i państwowych firm, którym
instytucje katolickie dają
zarobić, począwszy od producentów papieru, sprzętu
elektronicznego, drukarni, agencji reklamowych
– jak to jest w naszym przypadku – a na producentach
stali i betonu – w przypadku
budowniczych kościołów –
kończąc. Kardynał Schönborn z Wiednia wykazał
ostatnio, że same podatki od
towarów i usług płacone
przez Kościół przy okazji
remontów zabytkowych
świątyń są znacznie wyższe niżeli państwowe dotacje na ten cel. Kościół we
Włoszech według ostatnich
wyliczeń zwraca państwu
w postaci rozmaitych świadczeń prawie czterokrotnie
więcej, niż od państwa dostaje.
A jak to jest w Polsce? Sama
tylko Caritas Polska przeznacza na pomoc potrzebującym prawie 140 mln
rocznie, realizując przy tym
świadczenia na rzecz wierzących i niewierzących
o wartości prawie pół miliarda złotych. Jest w tym
również praca tysięcy wolontariuszy i duchownych
oraz udostępnienie pomieszczeń kościelnych.
dokończenie na str. 3
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Świetlica „U KOLPINGA”

Kto kogo dotuje?

żądać, aby te szkoły były
finansowane przez pańdokończenie ze str. 2
stwo na równi ze szkoła- Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
A jak wyliczyć wartość mi państwowymi.
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
tego, co robi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia? Instytucje kościelne wspie- Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek
Przecież to coś więcej niż rają, a często wyręczają miesiąca g. 16.00 - KCK.
tylko kilkanaście milionów państwo i samorządy w ich
złotych rozdawanych co- ustawowych obowiązrocznie w postaci stypen- kach. Zamiast więc mówić
diów. Dla wielu to jedyna o wspieraniu Kościoła przez
szansa na wykształcenie państwo, trzeba głośno mói godne życie. Działalność wić o wspomaganiu i współKościoła to również prawie tworzeniu państwa polskie600 różnego typu szkół go przez Kościół.
katolickich, w tym uczelnie
wyższe. Gdyby tych pla- Bez katolików i działalności
cówek nie było, państwo instytucji kościelnych nad
musiałoby odpowiednio naszym państwem szybko
więcej ich wybudować, zawisłaby groźba bankrucwyposażyć i utrzymać. Ro- twa. Nie tylko moralnego!
Ks. Henryk Zieliński
dzice posyłający dzieci do
Redaktor
naczelny tygodnika
szkół katolickich też pła„Idziemy” - www.idziemy.com.pl
cą podatki – może nawet
wyższe – i mieliby prawo

Opłatek Akcji Katolickiej

17 stycznia 2015 roku
w naszej parafii odbyło się
spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej dekanatów:
Jarosław II, Jarosław III
i Pruchnik. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył
i homilię wygłosił archiprezbiter ks. prał. Andrzej Surowiec w asyście 6 współkoncelbransów.
Po uroczystej Eucharystii,
którą uświetnił swym śpie-

wem parafialny chór, licznie
zgromadzeni członkowie
Akcji Katolickiej udali się
do Katolickiego Centrum
Kultury. Po uroczystym odczytaniu Ewangelii i wspólnym odśpiewaniu kolędy
ks. dziekan Kazimierz Lewczak złożył życzenia bożonarodzeniowe. W dalszej Tenis stołowy
części spotkania zostały za- Superliga
prezentowane Jasełka w wykonaniu uczniów kl. III SP PKS Kolping Frac Jarosław
- Dartom Bogoria Grodzisk Maz. 2 : 3
S. Niepokalanek. Po MistePunkty: Wang Zeng Yi - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.
rium bożonarodzeniowym
nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem, składanie ciepłych życzeń, agapa
i wspólne kolędowanie.

Opłatek Seniorów

Członkowie naszego Kolpingowskiego klubu Seniora spotkali się na dorocznym
śpiewaniu kolęd i pastorałek. W trakcie spotkania, które odbyło się w Katolickim
Centrum Kultury, łamano się opłatkiem, oraz składano sobie życzenia. W spotkaniu wziął udział ks. Proboszcz Andrzej Surowiec.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 25 I 15 GRUPA I
Niedziela 1 II 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św.
Krzysztofa
PONIEDZIAŁEK – Parafialny Klub Sportowy KolpingJarosław
WTOREK – Wspólnota osób
zbierających składki na inwestycje
ŚRODA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
CZWARTEK – Róża XVI św.
Klary - p. Taciuch, Róża Boga
Ojca VI - p. Płoskoń
PIĄTEK – Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym + Dzieło
Pomocy Powołaniom
SOBOTA – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
25.01.86 – Aleksander i Beata Z.
25.01.03 – Adam i Agnieszka S.
26.01.91 – Mirosław i Małgorzata S.
26.01.91 – Stanisław i Dorota M.
28.01.95 – Jerzy i Monika K.
29.01.83 – Henryk i Alicja J.
31.01.98 – Jacek i Wioletta H.

w rocznicę śmierci:

31.01.82 – Irena Chrapek
26.01.83 – Włodzimierz Kasjan
30.01.83 – Katarzyna Sobień
27.01.86 – Rozalia Koraszyńska
26.01.91 – Maria Mocha
29.01.92 – Maria Iwańska
25.01.00 – Franciszek Kosyta
27.01.00 – Maria Szalacha
26.01.03 – Henryk Leszczyński
25.01.04 – Zofia Durska
30.01.04 – Julian Polucha
31.01.04 – Edward Tyszczuk
29.01.05 – Bogusław Szarek
29.01.05 – Stanisław Kwoka
30.01.05 – Weronika Kmieć
26.01.06 – Janina Skalska
28.01.09 – Tadeusz Bartosz
29.01.09 – Leon Urban
30.01.09 – Władysław Chmielowicz
25.01.11 – Franciszka Kosyta
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

17.01.2015 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 13-24. Sprzątali i ofiara:
Garbarz, Dzierża, Duda, Gawlikowska, Szyler. Razem – 60 zł na
środki czystości i kwiaty.
19.01.2015 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36. Sprzątali i ofiara:
Olejarska, B. Helon, U. Helon,
Deliman, Dominik, Rodzinka.
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. Dziś bezpośrednio po nabożeństwie, czyli ok. 17.15 w KCK
obędą się jasełka, które wystawi
grupa teatralna z Bolestraszyc,
pod nazwą „Betlejem Polskie”
Lucjana Rydla. Są to jasełka
bardzo znane, ciekawe i przygotowane na wysokim poziomie.
Dlatego zachęcamy do obejrzenia
i zapraszamy dziś do KCK na
godz. 17.15.
3, Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu zaprasza
Członków Związku na spotkanie
opłatkowe 27 stycznia 2015 r.,
które rozpocznie się Mszą św.
o godz. 10.00 w Kolegiacie Jarosławskiej.
4. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 26
I 15 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 11 m. 1-15 oraz

Niedziela 25 I

31 I 15 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 11 m. 16-30.
6. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy, aby 1%
z odpisu przekazywać na rzecz
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga.
7. W tym roku planujemy zorganizować dużą jednodniową parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego i Centrum
św. Jana Pawła II w Krakowie.
Pielgrzymka autokarowa odbędzie się w sobotę 18 kwietnia,
a cena biletu w dwie strony wynosi 40 zł od osoby. Chcielibyśmy
zachęcić do zapisów jak największą ilość parafian: od dzieci aż po
dorosłych, abyśmy razem mogli
jak najskuteczniej wypraszać
potrzebne łaski dla naszych rodzin i całej parafii. Zapisy będą
od dzisiaj w kiosku i kancelarii
parafialnej.

XX Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek w Jarosławiu
W dniu 17 stycznia
w MOK w Jarosławiu odbyła się dwudziesta edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek, którego
jesteśmy współorganizatorem. 30 wykonawców
walczyło o nagrody wśród
kilku kategorii wiekowych.
Artystów przesłuchiwano
w sobotę, a po południu odbył się koncert laureatów.
Laureaci: Kat. I Soliści: Oliwia Hap – Jasło (I m.), Anna
Loranty – Ostrowiec Świętokrzyski (I m.), Aleksandra
Hulak – Janów Lubelski
(II m.), Wiktoria Sikorska
– Kraków (III m.), Katarzyna Czarny - Pawłosiów
(III m.). Wyróżnienie otrzymała Anna Socha z Ja-

rosławia. Kat II Soliści:
I m. – Klaudia Łopatkiewicz
z Jasła, II m. Aleksandra
Tocka z Jasła, III m. Aldona Mikoś z Łowiec. Kat
III Soliści: Monika Czarny z Pawłosiowa (I m.),
Kinga Zalot z Jarosławia
(II m.), Dagmara Moskwa
z Cząstkowic i Katarzyna Motyka z Przeworska
III m. Kat. IV Zespoły:
Zespół Fermata z Jasła
(I m.), Duet Katarzyna
i Monika Czarny z Pawłosiowa (II m.), zespół
Szarotki z Przemyśla
(III m.). Wyróżnienia otrzymali: Kameralny Chór Męski – Markowa, Chór Soli
Deo z Jasła, Zespół M.A.P
Band Przemyśl.

8:00

9:30

11:00
12:15
16:00

18:00

+ Bolesław w 9 roczn.
śmierci.
+ Ryszard Mierzwa - int.
od właściciela i pracowników firmy „Korona”.
+ Adam Trubas o radość
wieczną - int. od córek.
Za parafian.
W int. Oli Wróbel o zdrowie i opiekę MB i błogosł.
Boże w 41 roczn. urodzin.
++ Zbigniew, Katarzyna,
Julian.
Poniedziałek 26 I

7:00

18:00

+ Janina Skalska w 9
roczn. śmierci.
1) + Włodzimierz w 30
roczn. śmierci.
2) ++ Gwóźdź Józef, Stanisława, Zofia Nahorniak,
Edward.
Wtorek 27 I

7:00

18:00

Dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże dla kapłanów i członków Klubu
Seniora.
Środa 28 I

7:00

18:00

1) ++ Tadeusz oraz Rodzice.
2) + Józefa w 6 roczn.
śmierci.
Czwartek 29 I

7:00

18:00

+ Wawro Lesław w 5
roczn. śmierci.
O błogosł. dla członkiń
Róży św. Klary i ich Rodzin
w Nowym Roku.
Piątek 30 I

7:00

18:00

O błogosł. Boże dla Izabeli
Kwaśny.
W int. dusz czyśćcowych
- int. Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.
Sobota 31 I

7:00
18:00

+ Irena Chrapek.
++ Zofia, Józef Piróg,
Fryderyk, Stanisław Marchewka.
Niedziela 1 II

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

++ Krystyna, Zdzisław
(począt. greg.).
+ Ryszard Mierzwa - int.
cioci Bronisławy.
+ Lucyna w 17 roczn.
śmierci.
Za parafian.
+ Zbigniew Mazur w 5
roczn. śmierci - int. od żony
i dzieci.

