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Duch Œwiêty, 
Ÿród³o ka¿dej jednoœci, ...
... dostarcza Cia³u Chrystusowemu “ ró¿norodnych darów”       

(1 Kor 12,3), ¿eby ono mog³o wzrastaæ i umacniaæ siê. Jak Duch 
Œwiêty udzieli³ Aposto³om daru jêzyków, ¿eby wszyscy zebrani w 
Jerozolimie podczas tej pierwszej Piêædziesi¹tnicy mogli us³yszeæ i 
zrozumieæ jedn¹ Ewangeliê Jezusa Chrystusa, tak czy¿ nie powinni 
prosiæ, aby ten sam Duch Œwiêty udzieli³ nam darów, których 
potrzebujemy, ¿eby kontynuowaæ dzie³o zbawienia i zjednoczyæ siê 
jako Cia³o Chrystusa? W to wierzymy i o to siê modlimy, ufni w moc, 
któr¹ Duch Œwiêty da³ Koœcio³owi w dniu Piêædziesi¹tnicy.

“Œlesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 104, 30).
Te s³owa psalmisty s¹ tak¿e nasz¹ modlitw¹, któr¹ dzisiaj 

kierujemy ca³ym sercem do Boga, a¿eby odnowi³ oblicze ziemi przez 
moc Ducha, któryu daje ¿ycie. Zeœlij swego Ducha, o Panie, odnów 
nasze serca i nasze umys³y darami œwiat³a i prawdy. Odnów nasze 
domy i nasze rodziny darami jednoœci i radoœci. Odnów nasze miasta i 
nasze kraje prawdziw¹ sprawiedliwoœci¹ i wiecznym pokojem. 
Odnów swój Koœció³ na œwiecie darami pokuty i pojednania, 
jednoœci¹ wiary i mi³oœci.

Zeœlij swego Ducha, o Panie i odnów oblicze ziemi! 

Jan Pawe³ II, Modlitwy i rozwa¿ania na ka¿dy dzieñ roku

ZESLANIE
DUCHA

SWIETEGO

CZERWIEC
MIESI¥C  SERCA  JEZUSOWEGO

Oto Serce, które tak bardzo umi³owa³o ludzi, ¿e nie szczêdzi³o niczego 
a¿ do zupe³nego wyniszczenia siê dla okazania im mi³oœci, a w zamian za to 
doznaje od wiêkszoœci ludzi tylko gorzkiej niewdziêcznoœci, wzgardy, 
nieuszanowania, lekcewa¿enia, oziêb³oœci i œwiêtokradztw. (...)

¯¹dam, aby pierwszy pi¹tek po oktawie Bo¿ego Cia³a by³ odt¹d 
poœwiêcony jako osobne œwiêto ku czci mojego Serca (w tym roku 1. lipca) 
i na wynagrodzenie Mi przez inne praktyki pobo¿ne zniewag, jakich doznajê. 
W zamian za to obiecujê ci, ¿e Serce moje wyleje hojne ³aski na tych 
wszystkich, którzy w ten sposób oddadz¹ Mu czeœæ lub przyczyni¹ siê do jej 
rozszerzenia. (...)

Wszystkim czcicielom mego Serca:
Dam wszystkie ³aski potrzebne w ich stanie. 
Zgoda i pokój bêd¹ panowa³y w ich rodzinach.
Bêdê ich pociesza³ we wszystkich utrapieniach.
Bêdê im bezpieczn¹ ucieczk¹ w ¿yciu, a szczególnie przy œmierci.
Wylejê obfite b³ogos³awieñstwa na wszystkie ich przedsiêwziêcia.
Grzesznicy znajd¹ w mym Sercu Ÿród³o nieskoñczonego mi³osierdzia.
Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.
Dusze gorliwe dojd¹ szybko do doskona³oœci.
B³ogos³awiæ bêdê domy, w których wizerunek mego Serca bêdzie czczony.
Kap³anom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardzia³ych.
Osoby, które bêd¹ to nabo¿eñstwo rozszerza³y, bêd¹ mia³y imiê swoje 
zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostan¹.

Z objawieñ Jezusa œw. Malgorzacie Marii Alacoque

      W miesiàcu czerwcu codziennie odprawiane jest naboýeñstwo 
do Najúwiætszego Serca Pana Jezusa po mszy úwiêtej o godzinie 

00 0018 , a w niedziele po mszy úwiêtej o godz. 16 .

Bazylika Ró¿añcowa w Lourdes, fragment mozaiki

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(maj 2011):

£aski chrztu dost¹pili:
Amelia Katarzyna Kunowska   07.05
Karolina Alicja Kulesza   15.05
Joanna Sankowska  15.05
Alicja Igbineweka   15.05
Wojciech Piotr Jasiewicz   21.05

Do I Komunii przyst¹pi³o:  42 dziewczynki i 42 ch³opców  7. i 8. maja 2011 r.

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Mateusz Mieczys³aw Mielke i Agnieszka Dorota Fuks   07.05
Jakub Joachim Jasnoch i Paulina Serafina £apacz   27.05

Do Pana odeszli:
Czes³aw Wawrzon 86 l.   03.05
Emilia Kowalczyk 75 l.   05.05
Helena Anna Jeliñska 83 l.   13.05
Helena Dawidowska 77 l.   28.05
Leon Bieszk 80 l.   31.05
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warsztatu Wita Stwosza.
Sanktuarium w Prostyni jest 

równie¿ miejscem kultu œw. 
Anny. Mieszkanka Prostyni 
Anna, doznawszy objawienia, 
wezwa³a do wybudowania w 
Prostyni koœcio³a pod wezwa-
niem Trójcy Przenajœwiêtszej. 
Pozostawi³a te¿ trzy splecione ze 
sob¹ wianki jako znak Trójcy 
Przenajœwiêtszej oraz czwarty 
wianek, po³¹czony z nimi wi¹zaniem z  trawy, na pami¹tkê swego 
objawienia. Kilka lat po objawieniu umieszczono wszystkie wianki 
wewn¹trz srebrnej, wydr¹¿onej korony. Koron¹ œw. Anny kap³ani 
b³ogos³awi¹ pielgrzymów podczas tzw. koronacji prostyñskiej.

Sanktuarium w Prostyni by³o miejscem znacz¹cym w ¿yciu S³ugi 
Bo¿ego Stefana Wyszyñskiego, który urodzi³ siê i pierwsze lata ¿ycia 
spêdzi³ w Zuzeli, oddalonej od Prostyni o nieca³e 20 km. Rodzice 
Kardyna³a Wyszyñskiego zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w Prostyni, gdzie 
ojciec jego by³ organist¹. Prymas Tysi¹clecia niejednokrotnie nawiedza³ 
prostyñskie sanktuarium. Wyzna³ kiedyœ, ¿e jego trynitarna duchowoœæ 
wywodzi siê w³aœnie z tamtejszego sanktuarium Trójcy Przenajœwiêtszej. 
Czêsto mawia³:  "Jeœli chcesz doznaæ ³aski, jedŸ do Prostyni ".

W drodze powrotnej do Trójmiasta, gdzie mieszkam, ogl¹da³em 
œwiête obrazki z sanktuarium w Prostyni i czyta³em kupion¹ w tamtejszym 
koœciele Ksiêgê Cudów. Rozpozna³em srebrn¹ koronê z wiankami œw. 
Anny, tê któr¹ trzyma³em w Prostyni w rêkach.

W jednej koronie a trzy i œwiêta 
Po jednej drodze a trzy i zabiegany

Na jednym tronie a trzy i do Niego nie odwa¿ny

W domu przeczyta³em List do Hebrajczyków 4.14-15-16.

(Zdjêcia pobrano oraz opracowano powy¿szy tekst na podstawie 
informacji przedstawionych na stronach internetowych Parafii Trójcy 
Przenajœwiêtszej w Prostyni:  

R.B.
http://www.parafiaprostyn.pl ).

DO  TRONU  £ASKI
Sanktuarium Trójcy Przenajœwiêtszej 

w Prostyni
Korzystaj¹c z czasu wolnego w trakcie delegacji s³u¿bowej do 

Warszawy,pojecha³em kolej¹ do Sanktuarium Trójcy Przenajœwiêtszej w 
Prostyni

Sanktuarium Trójcy Przenajœwiêtszej w Prostyni s³ynie ze 
szczególnych ³ask, których doznaj¹ pielgrzymuj¹cy tam wierni. Ponad sto 
przypadków uzdrowieñ spisanych jest w Prostyñskiej Ksiêdze Cudów. 
Zawiera ona tak¿e œwiadectwa ³ask nawrócenia oraz uwolnienia.

Centralnym ele-
mentem Sanktuarium 
jest figura Trójcy Prze-
najœwiêtszej, która ju¿ od 
wczesnych lat  XVI 
wieku s³ynie cudami i 
p r z y c z y n i a  s i ê  d o  
rozwoju kultu Trójcy.  
Od piêciuset lat pielgrzy-
muj¹ do niej wierni. Jest 
to póŸnogotycka statua 
przedstawiaj¹ca Trójcê 
Przenajœwiêtsz¹ jako 
Tron £aski. Bóg Ojciec, 
s iedz¹cy na tronie,  
podtrzymuje Ukrzy¿o-
wanego Chrystusa, a 
Duch Œwiêty w  postaci 
go³êbicy rozpoœciera 
skrzyd³a unosz¹c siê nad 
k r z y ¿ e m  p o m i ê d z y  
Ojcem i Synem. Wiele 
cech figury wskazuje, ¿e 
mo¿e pochodziæ ona z 

Z cyklu: POZNAJMY  POLSKIE SANKTUARIA

DZIÊKCZYNNA  PIELGRZYMKA  DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH  DO  LICHENIA

00Dnia 20. maja, z naszej parafii, o godz. 9  wyruszy³a 48 - osobowa pielgrzymka do Lichenia. 
Pielgrzymka mia³a bardzo wyj¹tkowy charakter, poniewa¿ wziê³o w niej udzia³ 29 dzieci, które 
podziêkowa³y Panu Bogu za ³askê pierwszego przyjêcia Jego Syna Jezusa Chrystusa w Komunii 
Œwiêtej. Pielgrzymkê zorganizowa³ ks. Bogdan, który przygotowywa³ nasze dzieci do godnego 
przyjêcia I Komunii Œwiêtej w dniach 7 i 8 maja.

Po modlitwie na rozpoczêcie pielgrzymki, któr¹ odmówi³ i równie¿ pob³ogos³awi³ 
wszystkim p¹tnikom ks. proboszcz Wojciech, udaliœmy siê w drogê. Podczas podró¿y autokarem 
by³ czas na modlitwê i œpiewy prowadzone przez dzieci, jak równie¿ na wspólne ogl¹danie filmu 
o œw. siostrze Faustynie Kowalskiej.

Po dotarciu do Lichenia i bardzo sprawnym zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma „Arka”, 
udaliœmy siê na zwiedzanie sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski. Nasz 
przewodnik Pani Ania piêknie oprowadzi³a nas po licheñskim sanktuarium przybli¿aj¹c nam 
historiê tego przepiêknego miejsca.

Po zwiedzeniu sanktuarium udaliœmy siê do pobliskiego Gr¹bliñskiego Lasu, gdzie 
ukazywa³a siê Matka Bo¿a i pierwotnie znajdowa³ siê cudowny obraz.

Po przybyciu na miejsce i przepysznej obiadokolacji dzieci maj¹c jeszcze du¿o si³, weso³o 
spêdzi³y czas na pobliskim placu zabaw. Pi¹tkowy dzieñ zakoñczyliœmy nabo¿eñstwem 

00maryjnym o godz. 21  przy cudownym obrazie Pani Licheñskiej w bazylice.
Po burzowej nocy przywita³a nas s³oneczna sobota. W tym dniu wziêliœmy udzia³ w 

00Eucharystii o godz. 10 , podczas której, z innymi ksiê¿mi, którzy równie¿ przybyli z dzieæmi 
komunijnymi, ks. Bogdan odprawi³ mszê œwiêt¹ w intencji dzieci komunijnych i rocznicowych 
naszej parafii.

Po Uczcie Eucharystycznej a przed obiadem dzieci w swoich komunijnych albach, które 
mia³y ubrane na sobie podczas mszy œw., uda³y siê na „Golgotê”, któr¹ przeszliœmy w 
modlitewnym skupieniu. Nie zapomnieliœmy równie¿ pójœæ do Ÿróde³ka Maryi, aby zaczerpn¹æ 
wody dla naszych chorych. ¯e œpiewem na ustach wróciliœmy do „Arki” na obiad. Po obiedzie 

30by³ czas wolny na zakupienie pami¹tek, plac zabaw no i lody w upalny dzieñ. O godz. 14  dane 
by³o nam po¿egnaæ siê z Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski i wyruszyæ w 
powrotn¹ drogê do domu, gdzie na dzieci czekali z utêsknieniem Rodzice. Serdeczne Bóg zap³aæ 
wszystkim Tym, którzy wziêli udzia³ w tej pielgrzymce a w sposób szczególny ks. Bogdanowi za 
jej zorganizowanie.

Administrator
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IN  VITRO
Od kilku miesiêcy z zainteresowaniem œledzê katolick¹ prasê 

i inne tytu³y, co pisz¹ na temat metody zwanej in vitro. W ten 
sposób, jako przeciêtny cz³owiek, nie specjalista, wyrobi³em sobie 
zdanie na temat tej metody pozaustrojowego zap³odnienia. A oto, 
w skrócie, co zanotowa³em.

Rozpocznê od przypomnienia fundamentalnej prawdy o tym, 
¿e ¿ycie cz³owieka rozpoczyna siê w momencie poczêcia, czyli 
powstanie, poprzez po³¹czenie komórki jajowej z plemnikiem, 
zarodka ludzkiego. Zarodek ludzki jest wiêc NAJM£ODSZ¥ 
OSOB¥ LUDZK¥.

Wracaj¹c do tematu artyku³u najpierw opiszê, jak 
zrozumia³em, na czym polega metoda in vitro. Otó¿ w praktyce 
klinicznej stosuje siê procedury, w których najpierw wywo³uje siê 
multiowulacjê u kobiety, aby uzyskaæ wiele komórek jajowych (6 
do 15). Nastêpnie zap³adnia siê wszystkie pobrane komórki jajowe 

(stosowane s¹ ró¿ne metody zap³odnienia). Poczête istoty ludzkie 
przenoszone s¹ do specjalnych inkubatorów, poddane s¹ obserwacji i po paru 
dobach nastêpuje wybór najlepiej rozwiniêtych zarodków, przewa¿nie 
dwóch, które daj¹ szansê mo¿liwie najlepszego rozwoju i te dwa wprowadza 
siê do macicy kobiety. Pozosta³e zarodki poddaje siê zamro¿eniu z myœl¹ o 
“wykorzystaniu” ich w przysz³oœci. Jeœli zarodki nie przyjm¹ siê w 
organizmie kobiety, to cykl powtarza siê, najczêœciej kilkakrotnie.

W trakcie procedury zamra¿ania wiêkszoœæ tych dzieci umiera. A wiêc 
mo¿na stwierdziæ, ¿e aborcja, czyli spowodowanie œmierci dzieci w 
najwczeœniejszej fazie ich rozwoju, jest nieuchronnie wpisane w tê metodê. 
Natomiast diagnostyka preimplantacyjna to jeden z najbardziej 
kontrowersyjnych elementów procedury. Jest to ukryta eugenika. Zacytujê tu 
fragment referatu wydrukowanego w wydawnictwie W DRODZE (Zeszyt nr 
10/2010), który zamieœci³a wybitny bioetyk, prof. Barbara Chyrowicz, 
siostra SSpS, kierownik Katedry Etyki KUL, cz³onek Akademii Pro Vita:

Niszczenie zarodka powoduje, ¿e cz³owiek nigdy siê nie urodzi. 
Rozpoczêta w momencie ukonstytuowania siê nowego organizmu historia 
jeszcze jednej ludzkiej istoty zostanie wtedy brutalnie przerwana. Przychodzi 
nam to bez wiêkszego trudu, bo na tym etapie ¿ycie ludzkie jest niezmiernie 
kruche. Jest tak kruche, ¿e - jak twierdz¹ embriolodzy - w naturze œrednio 50 
procent zarodków nie ma szansy na dalszy rozwój, najczêœciej z powodu 
nieprawid³owego ukszta³towania (b³êdów genetycznych lub strukturalnych). 
Trudno nawet mówiæ tutaj ob³êdach w takim znaczeniu, w jakim zwykliœmy 
u¿ywaæ s³owa “b³¹d”, poniewa¿ natura nie jest podmiotem, który móg³by siê 
myliæ - nie odpowiada zatem za b³êdy. Natura “broni siê”w zdeterminowany 
biologicznie sposób przed dalszym rozwojem organizmów nie spe³niaj¹cych 
czasem nawet genetycznych kryteriów gatunku. Czemu zatem nie mielibyœmy 
selektywnej funkcji natury jakoœ zast¹piæ? Teoretycznie mo¿e i moglibyœmy. 
Problem w tym jednak, ¿e cz³owiek okazuje siê tu znacznie bardziej 
restrykcyjny od natury. Natura “pozwala” rosn¹æ kar³owatym drzewom, dla 
cz³owieka stwierdzenie w badaniach genetycznej choroby Downa jest 
wystarczaj¹cym powodem, by zniszczyæ ¿ycie. Wzi¹wszy pod uwagê znacz¹c¹ 
liczbê wczesnych poronieñ, mo¿naby “oskar¿aæ” naturê, ¿e jest rozrzutna. 
Mo¿e i jest rozrzutna, ale nie okrutna. Natura “nie pozwala” na dalszy rozwój 
organizmów, które nie s¹ w stanie prze¿yæ; nastêpstwem diagnostyki bywa 
selekcja organizmów pod k¹tem tego, czy ich ¿ycie mo¿na uznaæ za 
satysfakcjonuj¹ce. To zupe³nie inny poziom selekcji. Twierdzenia zatem, ¿e w 
przypadku programu in vitro nie dochodzi do planowego niszczenia 
ludzkiego ¿ycia, a jedynie do procesu podobnego naturalnemu, nie jest 
prawdziwe. (...)

Koœció³ zajmuje w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Jako 
niedopuszczalna oceniana jest przez Kongregacjê Nauki Wiary w Instrukcji 
“Dignitas personae” diagnoza przedimplantacyjna, polegaj¹ca na eliminacji 
s³abszych embrionów utworzonych drog¹ in vitro przed ich wszczepieniem. 
Niekiedy s³u¿y ona bowiem wyborowi embrionów okreœlonej p³ci czy 
maj¹cych okreœlone cechy. Kongregacja  przypomina, ¿e tego rodzaju 
dzia³ania s¹ wyrazem mentalnoœci eugenicznej. Spytaæ w tym miejscu nale¿y, 
czy zastanawiamy siê nad tym, jak¹ w³adze maj¹ pracownicy w laboratoriach 
nad ludzkim ¿yciem? Czy dziecko jest traktowane jako coœ (produkt 
technologii) czy Ktoœ w klinikach stosuj¹cych procedury in vitro?

Rozwa¿my jednak tak¿e inne aspekty zap³odnienia pozaustrojowego. 
Otó¿ rzeczywista skutecznoœæ metody in vitro jest bardzo ma³a. Na przyk³ad z 
oficjalnych w³oskich danych wynika, ¿e w 2005 r. liczba embrionów 
przeniesionych do narz¹dów rodnych kobiet wynios³a 58869, co da³o 
zaledwie 3385 urodzeñ. Z kolei w 2007 r. z 71785 zarodków urodzi³o siê 6486 
dzieci. Zanotowano 1552 poronienia, 135 ci¹¿ pozamacicznych, 34 dzieci 
urodzi³o siê martwych, a 67 kobiet podda³o siê aborcji na ¿yczenie.

Wed³ug ksiêdza profesora Artura Katolo, autora ksi¹¿ki “Contra in 

vitro”, praktyka we W³oszech wykaza³a, ¿e rozwi¹zania prawne nie 
przyczyni³y siê do zmniejszenia œmiertelnoœci poczêtych metod¹ in 
vitro. Bulwersuje fakt, ¿e a¿ 60 procent kobiet poddaj¹cych siê 
zabiegowi sztucznego zap³odnienia we W³oszech to kobiety po 50 roku 
¿ycia. Ponad po³owa klientek in vitro jest powy¿ej piêædziesi¹tki w 
takich krajach jak: Niemcy, Wielka Brytania, Serbia Chorwacja, 
Czarnogóra, Hiszpania, Szwajcaria, Grecja i Irlandia. Oznacza to, ¿e do 
pieædziesi¹tki kobiety ubezp³adniaj¹ siê hormonaln¹ lub mechaniczn¹ 
antykoncepcj¹, a nastêpnie przejmowane s¹ przez biznes in vitro.

Wiele publikacji zwraca uwagê na;
-  zwiêkszenie ryzyka wyst¹pienia wad rozwojowych u dzieci,
-  czêste przedwczesne porody i niska masa urodzeniowa dzieci,
-  ryzyko komercjalizacji procedury,
-  uprzedmiotowienie ma³¿onków, nara¿enie ich zdrowia psychicznego.

A jakie s¹ koszty stosowania tej metody?  W Wielkiej Brytanii 
podano ceny od 4200 do 90000 funtów w zale¿noœci od tego, czy 
uwzglêdniaj¹ kilka cykli, dodatkowe koszty szpitalne etc. W USA œredni 
koszt procedury in vitro to 12400 dolarów, do tego nale¿y doliczyæ 2,5 do 
5 tysiêcy dolarów za leki. Bior¹c pod uwagê, ¿e zwykle nie koñczy siê na 
jednej próbie, nale¿y szacowaæ, ¿e ca³a procedura mo¿e kosztowaæ 
oko³o 100 tysiêcy dolarów. Nie dowiedzia³em siê ile rzeczywiœcie 
kosztuje ta procedura w Polsce. Spotka³em siê w jednym z artyku³ów z 
uwag¹, ¿e kosztów metody in vitro nikt nie jest w stanie dok³adnie podaæ. 
Spotka³em siê tak¿e z wnioskiem, ¿e refundacja tej metody ze wzglêdów 
ekonomicznych powinna zostaæ ca³kowicie odrzucona.

Na refundacji tej metody zyskuj¹ g³ównie prywatne kliniki. Wed³ug 
Instytutu Globalizacji, polski rynek in vitro mo¿e byæ wart nawet 20 mld 
z³otych. In vitro to wielki biznes, w który zaanga¿owani s¹ tak¿e 
ginekolodzy. Wielu z nich zwyczajnie nie chce siê doszukiwaæ 
problemów bezp³odnoœci u ma³¿onków, a pary maj¹ce problemy z 
poczêciem kieruje od razu na in vitro.

Kwestie bioetyczne i nowe wynalazki medycyny s¹ nowym 
wyzwaniem dla Koœcio³a. S¹ te¿ obecnie jednym z najwa¿niejszych 
przedmiotów  sporu o kszta³t cywilizacji. Drogowskazem, jeœli chodzi o 
nauczanie Koœcio³a powszechnego wobec szerokiej problematyki, w 
któr¹ wchodzi te¿ kwestia in vitro, jest wspomniana ju¿ przeze mnie 
Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary “Dignitas personae” z grudnia 
2008 roku. To ona stanowi niejako wzorzec, w oparciu o który 
kszta³towane jest nauczanie Koœcio³ów lokalnych, w tym Koœcio³a w 
Polsce, w tym zakresie. Instrukcja miêdzy innymi wymienia trzy 
kryteria: 

Je¿eli chodzi o leczenie bezp³odnoœci, nowe techniki medyczne 
powinny uszanowaæ trzy podstawowe dobra:

a) prawo do¿ycia i do integralnoœci fizycznej ka¿dej istoty ludzkiej 
od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci;

b) jednoœæ ma³¿eñstwa, poci¹gaj¹c¹ za sob¹ wzajemne 
poszanowanie prawa ma³¿onków do stania siê ojcem i matk¹ wy³¹cznie 
dziêki sobie;

c) specyficznie ludzkie wartoœci p³ciowoœci, które >>wymagaj¹, by 
przekazanie ¿ycia osobie ludzkiej nast¹pi³o jako owoc w³aœciwego aktu 
ma³¿eñskiego, aktu mi³oœci miêdzy ma³¿onkami<<. Techniki 
przedstawiane jako pomoc do przekazywania ¿ycia >>nie dlatego s¹ do 
odrzucenia, ¿e s¹ sztuczne. Jako takie œwiadcz¹ o mo¿liwoœciach sztuki 
medycznej, jednak powinno siê je oceniaæ pod k¹tem moralnym w 
odniesieniu do godnoœci osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji 
powo³ania Bo¿ego, w darze mi³oœci i w darze ¿ycia<<. W œwietle takiego 
kryterium nale¿y wykluczyæ wszelkie techniki sztucznego zap³odnienia 
..., zastêpuj¹ce akt ma³¿eñski. Dopuszczalne s¹ natomiast te metody, 
które maj¹ na celu wspieranie aktu ma³¿eñskiego i jego p³odnoœci.

Zwróæmy uwagê, ¿e Instrukcja omawia leczenie bezp³odnoœci, a 
procedura in vitro nie jest procedur¹ lecznicz¹.

Wiêc co maj¹ robiæ ma³¿eñstwa, które nie mog¹ doczekaæ siê 
potomstwa? Otó¿ maj¹ one alternatywê dla in vitro w postaci 
NAPROTECHNOLOGII. Wed³ug broszury Polskiego Stowarzyszenia 
Obroñców ̄ ycia Cz³owieka naprotechnologia to:
-  diagnostyka niep³odnoœci i realne leczenie jej przyczyn;
-  umo¿liwienie niep³odnym ma³¿eñstwom poczêcia dziecka z du¿ym 
   prawdopodobieñstwem, wed³ug dr T. Hilgersa siêgaj¹cym nawet do 
   oko³o 80 procent w czasie 2 lat od rozpoczêcia leczenia;
-  zgodnoœæ z podstawowymi normami etycznymi;
-  du¿o ni¿sze koszty ni¿ w przypadku in vitro.
Szczegó³y mo¿na znaleŸæ pod  www.naprotechnologia.pl .

Koñczê ten “przegl¹d prasy”. Mam nadziejê, ¿e daje on mo¿liwoœæ 
wyci¹gniêcia przez Czytelników jednoznacznych wniosków.

Jan Juranek
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UROCZYSTOŒÆ  NAJŒWIÊTSZEGO  CIA£A  I  KRWI  CHRYSTUSA
W czwartek 23. czerwca bêdziemy obchodziæ 

Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa 
tradycyjnie zwan¹ Bo¿ym Cia³em. Msze œw. w  tym 

30 30 30dniu odprawione zostan¹ o godzinie 7 , 9 , 10 . 
30Procesja wyruszy po mszy œw. o godz.10  i 

pod¹¿y now¹ tras¹, ulicami: Zeusa, Chirona (I o³tarz), 
przez park, Biwakow¹, Nawigatorów, Zaruskiego (II 
o³tarz), Balcerskiego, Biwakow¹, na skrzy¿owaniu z 
Gajow¹ (III o³tarz), Zeusa i przy koœciele (IV o³tarz). 
Tam wys³uchamy kazania i zaraz potem oko³o godz. 
13.00 zostanie odprawiona krótka Msza œw. w 
koœciele.

Zespo³y œpiewacze, Koœcieln¹ S³u¿bê Mê¿czyzn 
“Semper Fidelis”, LSO bardzo serdecznie 
zapraszamy, aby uczestnictwem uœwietni³y procesjê. 

Bardzo prosimy o przynoszenie p³atków kwiatów 
do kaplicy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

Bardzo serdecznie prosimy o pomoc s¹siedzk¹ 
przy instalowaniu o³tarzy polowych (lekkie 
podwy¿szenie i miejsce do postawienia monstrancji), 
prosimy o przystrojenie trasy. Panie i dziewczêta, 
prosimy o przygotowanie chor¹gwi, ró¿añca, figury 
Matki Bo¿ej Fatimskiej i wziêcie ich na swe ramiona.

Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do mê¿czyzn o 
pomoc przy organizacji procesji. Potrzebni s¹ 
panowie do niesienia baldachimu i sprzêtu 
nag³aœniaj¹cego. 

W pi¹tek 3. czerwca goœciliœmy w naszej Parafii pielgrzymów z katedry udaj¹cych siê ju¿ po raz 343. do Kalwarii Wejherowskiej. 
15O godzinie 10  czo³o pielgrzymki zauwa¿yliœmy na ulicy Zeusa. Nastêpnie po przywitanie przez Ksiêdza Proboszcza ca³a pielgrzymka z piêknym 

feretronem Matki Boskiej Oliwskiej i orkiestr¹ na czele wkroczy³a do naszej œwi¹tyni. Po krótkim przywitaniu pielgrzymi zostali zaproszeni do salek 
przy dolnym koœciele, gdzie pracowite panie z Parafialnego Oddzia³u Caritas oraz Rodziny Ró¿añcowej przygotowa³y ma³y poczêstunek. By³y tam na 

15sto³ach postne kanapki, ciasto przyniesione przez nasze parafianki oraz napoje ciep³e i zimne. O godzinie 11  pielgrzymka zebra³a siê w górnym 
koœciele i po piêknym podziêkowaniu oraz po¿egnaniu wyruszy³a w stronê Chwaszczyna. Zauwa¿y³em, ¿e z naszej Parafii kilka osób, a tak¿e ksi¹dz 
Henryk nasz proboszcz-senior, do³¹czy³o  do pielgrzymki. Jak mówili przy po¿egnaniu obecni: Do zobaczenia w roku przysz³ym!

JJ

GOŒCILIŒMY  PIELGRZYMÓW  
DO  KALWARII  WEJHEROWSKIEJ

Organizowana przez Parafiê katedraln¹ Pielgrzymka wesz³a do naszej Parafii Ksi¹dz Proboszcz W. Tokarz wita i zaprasza

Feretron MB Oliwskiej przed naszym o³tarzem Posi³ek pielgrzymów Pielgrzymka ¿egna nasz¹ Parafiê
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