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„Nie obfitość wiedzy, ale 
jej wewnętrzne 
odczuwanie i 
smakowanie zadowala i 
nasyca duszę.” 
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 Pod zainicjowaną przez Wandę Półtawską Deklaracją 

Wiary lekarzy katolickich podpisało się już ponad 3 tys. 

medyków. Deklaracja m.in. głosi, że ludzkie ciało i życie 

są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci, 

co oznacza odmowę in vitro, aborcji i eutanazji, a także 

przepisywania środków antykoncepcyjnych. Nie podoba 

się to niektórym politykom i środowiskom. 

Pod Deklaracją Wiary lekarzy katolickich podpisało się 

już ponad 3 tys. medyków. Akcję zainicjowała i koordynuje dr Wanda Półtawska. Deklara-

cja m.in. głosi, że ludzkie ciało i życie, jako dary Boga, są święte i nietykalne od poczęcia 

do naturalnej śmierci. W praktyce oznacza to, że jej sygnatariusze odmawiają dokonywa-

nia zabiegów in vitro, aborcji i eutanazji, a także przepisywania środków antykoncepcyj-

nych. Nie podoba się to niektórym politykom i środowiskom, krytykującym tę inicjatywę. 

Odnosząc się do Deklaracji Wiary, marszałek Sejmu Ewa Kopacz powiedziała dziś dzienni-

karzom, iż „każdy lekarz wie, że jego praca to służba”. Podkreśliła, że wprawdzie lekarz 

może w myśl klauzuli sumienia odmówić wykonania jakiejś czynności, ale jego obowiąz-

kiem, zapisanym w prawie, jest wskazanie lekarza lub placówki, które tę czynność wyko-

nują. Zaznaczyła też, że winien poinformować swojego przełożonego, że „będzie korzystał 

w czasie wykonywania swojego zawodu z klauzuli sumienia”. 

Szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos z PiS powiedział na antenie Polsat News, że 

podpisywanie Deklaracji Wiary to sprawa indywidualna i wybór każdego z lekarzy. – Nie-

którym wystarczą zapisy o klauzuli sumienia, które są w ustawie o zawodzie lekarza, inni 

chcą zamanifestować swoje poglądy. Jednemu wystarczy przestrzeganie zasad w sercu, 

inny zaś uważa, że trzeba to w określony sposób pokazać choćby dlatego, że np. na świe-

cie tyle mówi się o eutanazji czy aborcji. Być może zdaniem tych osób potrzeba jasnego 

stanowiska i pokazania, o co tak naprawdę lekarz powinien walczyć – stwierdził. 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 01 czerwiec  2014 
800  + Tadeusz Brzozowski i zm. ochotnicy cierpienia 
930  o ulgę krzyża Chrystusowego dla Jerzego Nicgórskiego 
1100  ++ Jan, Henryk, Stanisław, Franciszek, Kunegunda z rodz. Robak 
1230  + Małgorzata Włodarczyk 2r.ś.    
1230  Ż.R 
1800  + Mateusz Szydłowski 2r.ś. 
1800 + Patryk Balana 2r.ś 
Poniedziałek,02 czerwiec 2014 
700   + Teresa Zajączkowska 
1800  + Beata i Janusz Hryniewiccy 
Wtorek,  03 czerwiec   2014 
700   + Kazimiera Rajca 
1800  + Sergiusz Kardasz 
Środa  04 czerwiec  2014 
700   + Sabina Wojciechowska 
1800  o b. Boże dla Krzysztofa z żoną, Tomasza z narzeczoną, Andrzeja i 
Pawła   
Czwartek, 05 czerwiec   2014 
700   + Jadwiga Stasiak 
1800 + 6r.ś. Izabela, Franciszek i Albinę 
Piątek, 06 czerwiec  2014 
700 +  Teresa Zajączkowska od sąsiadów 
1800   Olga Mazur 
Sobota,  07 czerwiec  2014 
700    
1800  + Beata i Janusz Hryniewiccy 
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Zdaniem pos. Latosa, deklaracja nie jest „niebezpiecznym poszerzeniem klauzuli sumie-

nia” jak twierdzi lewica, ale – jak się wyraził - „zadeklarowaniem spraw, które z klauzuli 

sumienia można wywieść”. W jego ocenie, pacjenci nadal mają pozostawioną swobodę 

wyboru lekarza. – Ktoś może iść do tych lekarzy, którzy pod tą deklaracją się podpisali, 

ktoś inny może wybrać innych lekarzy. Każdy ma prawo wyboru. Pacjent ma prawo wybo-

ru, więc niech lekarz ma również to prawo – podkreślił przewodniczący sejmowej komisji 

zdrowia. 

Przypomniał, że obowiązkiem lekarza jest przede wszystkim obrona życia i zdrowia ludz-

kiego, a z Deklaracji Wiary wynika, że na pierwszym miejscu nadal jest życie i zdrowie 

ludzkie, które jest najważniejszą wartością dla wszystkich lekarzy. 

Z kolei SLD zaapelował do ministra zdrowia, by zapewnił pacjentów, że lekarze, którzy 

będą odmawiali ich przyjęcia powołując się na Deklarację Wiary, stracą kontrakty w ra-

mach NFZ. Zdaniem polityków SLD, „Deklaracja wiary cofa medycynę do XIX wieku”. 

Pos. Łukasz Krupa z Twojego Ruchu podczas briefingu w Sejmie oburzał się, że „lekarze 

wyżej stawiają prawo boskie od obowiązującego w Polsce”. Wtórował mu pos. Armand 

Ryfiński, który twierdził, że nie dość, że w Polsce trudno się dostać do lekarza, to ta inicja-

tywa jeszcze ograniczy dostęp do nowoczesnych terapii i praw przysługujących pacjen-

tom. Jego zdaniem, deklaracja ta łamie kodeks etyki lekarskiej. 

Jeden z punków Deklaracji wiary głosi: „Uznaję, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, 

jest święte i nietykalne: ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca; mo-

ment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga". Podpi-

sujący ją lekarze i studenci medycyny zobowiązują się do wierności Bogu i chrześcijań-

skiemu sumieniu. W sumie sygnowało deklarację ponad 3 tys. osób. Nazwiska kolejnych 

lekarzy popierających tę akcję są wciąż dopisywane i systematycznie umieszczane na 

stronie internetowej www.deklaracja-wiary.pl. 

Podczas 90. Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę środowisko medyczne 25 maja 

złożyło jako wotum kamienne tablice z Deklaracją Wiary Lekarzy. Metropolita wrocławski 

abp Józef Kupny zapewnił wówczas, że Deklaracja nie jest skierowana przeciwko komuś, 

ani też – wbrew opiniom niektórych – nie jest żadnym protestem. - Chrześcijanie nie są 

przeciwko komuś, a sześciopunktowy dokument przypomina nam i tym, z którymi pracu-

jemy, że nie zatrzymujemy tylko dla siebie tego, co otrzymaliśmy od Boga, chcemy tym 

żyć, i mamy prawo tym żyć” – mówił. 

HUMOR 

- Czy Ewa zdradzała Adama? 
- W zasadzie nie wiadomo, choć niektórzy naukowcy twier-
dzą, że człowiek pochodzi od małpy...  

 

 
Ogłoszenia parafialne 

Zaproszenie na Ingres do katedry elbląskiej, 8 czerwca 2014 roku 

Ojciec Święty Franciszek ustanowił mnie biskupem Kościoła Elblą-

skiego. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (8 czerwca), po południu, 

o godz. 1700, w katedrze elbląskiej, pragnę oficjalnie rozpocząć moją posłu-

gę w diecezji. Zapraszam do udziału w uroczystej Mszy Świętej. Będę cie-

szył się obecnością tych, którzy przybędą do katedry św. Mikołaja: wiernych 

świeckich, członków zakonów i zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji, 

osoby życia konsekrowanego oraz braci kapłanów. 

Proszę wszystkich, a zwłaszcza chorych, o modlitwę wstawienniczą 

w mojej intencji, abym dobrze wypełniał zadania związane z urzędem bi-

skupa diecezjalnego. Proszę również o modlitwę dziękczynną za dobro, 

które dokonało się przez pasterską posługę w diecezji elbląskiej, mojego 

poprzednika, Księdza Biskupa Jana Styrnę. 

 

Elbląg, 28 maja 2014 roku. 

Bp Jacek Jezierski 
Biskup Elbląski 

1. Dzisiaj 1 czerwca ulicami naszego miasta przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny 

rozpoczęcie o 1700 od kościoła O. Redemptorystów zakończenie przy pomniku 

św. Jana Pawła II. 

2. W sobotę o 1100 spotkanie Ochotników Cierpienia starszych, chorych i niepeł-

nosprawnych. 

3. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca msza święta dla dzieci o 1630 dla 

młodzieży i dorosłych o 1800. 

4. Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha Świętego. 

5. Dzisiaj zbiórka do puszek na świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie. 

6. Od 8 do 10 czerwca w parafii św. Brata Alberta odbędzie się VI Forum Rodziny 

z ciekawymi gośćmi szczegóły na plakacie przed kościołem. 

7. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkół w Gronowie Górny 

zaprasza na festyn rodzinny, który odbędzie się 8 czerwca 2014r. od 15.00 do 

19.00 przy ulicy Szmaragdowej 5 w Gronowie Górnym. 

8. Do nabycia Gość Niedzielny. 

9. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę. 

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 

 Śp. Kazimierz Ziajka l.63 z ul. Firleja 

 Śp. Mieczysław Rak l.77 z ul. Piotrkowskiej 
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