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Zamieszczone informacje dokumentują obraz Kościoła w mediach. 
Nie wyrażają stanowiska redakcji IDK.


RZECZPOSPOLITA


Rzeczpospolita: Kardynał Glemp służył mądrej jedności [Pożegnanie
prymasa]


Rzeczpospolita: Kultura wiarołomstwa [Filip Memches]


Rzeczpospolita: Wolność wyznania należy szanować [Robert
Horbaczewski]


GAZETA WYBORCZA


Gazeta Wyborcza: Kard. Glemp bał się rozbicia Kościoła [Rozmowa
z prof. Andrzejem Friszkem]


Gazeta Wyborcza: Komisja Europejska grozi Polsce za in vitro na
dziko [Ewa Siedlecka]


Gazeta Wyborcza: Dopłaty do in vitro


Gazeta Wyborcza: Obywatelska platforma oburzonych [Renata
Grochal, Paweł Kośmiński]


Gazeta Wyborcza: Batalia o małżeństwa homoseksualne na
Wyspach [Maciej Czarnecki]


Gazeta Wyborcza: Polowanie na pigułkę w Kolonii [Bartosz T.
Wileński]


:: w skrócie ::


NASZ DZIENNIK


Nasz Dziennik: Poświęćmy niedzielę Panu [Małgorzata Pabis]


Nasz Dziennik: Żegnamy księdza Prymasa [Agnieszka Gracz]


Nasz Dziennik: W obronie rodziny [Abp Hoser o piątkowym
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głosowaniu w sprawie legalizacji związków partnerskich]


Nasz Dziennik: Zamknięcie na Boga przyczyną kryzysów
małżeńskich [Spotkanie Benedykta XVI z przedstawicielami
Trybunału Roty Rzymskiej]


Nasz Dziennik: Kościół na Kubie odzyskuje zagrabione mienie
[Marta Ziarnik]


Nasz Dziennik: Tusk ma problem [Wywiad z Joachimem
Brudzińskim]


Nasz Dziennik: Niedouczony jak Kalisz [Zenon Baranowski]


:: w skrócie ::


POLSKA


Polska: Warszawiacy tłumnie żegnają prymasa Józefa Glempa
[Karolina Wrońska]


Polska: Kiedy odejdzie Gowin [Witold Głowacki]


:: w skrócie ::


DZIENNIK POLSKI


Dziennik Polski: Żegnają kardynała Józefa Glempa


: w skrócie ::


RZECZPOSPOLITA  


Rzeczpospolita: Kardynał Glemp służył mądrej jedności [Pożegnanie
prymasa]  


Tłumy wiernych żegnały zmarłego w środę prymasa seniora Józefa
Glempa - informuje "Rzeczpospolita". Msze św. w jego intencji w sobotę
i niedzielę odprawiono w warszawskich kościołach. Wieczorem w
kondukcie żałobnym trumna z ciałem hierarchy została przeniesiona do
Archikatedry św. Jana Chrzciciela. "Kościół w Polsce i ojczyzna żegnają
dziś człowieka, który był naszym przewodnikiem" - mówił abp Józef
Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas mszy
pogrzebowej w kościele św. Krzyża.


Dziś w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 11 odbędzie się msza
pogrzebowa. W uroczystości uczestniczyć ma 80 arcybiskupów i
biskupów, a także przedstawiciele władz państwowych m.in. prezydent
Bronisław Komorowski oraz marszałkowie Sejmu i Senatu: Ewa Kopacz i
Bogdan Borusewicz. Ciało prymasa spocznie zgodnie z jego wolą w
archikatedralnej krypcie. Mszy św. przewodniczył będzie kard. Stanisław
Dziwisz, a homilię wygłosi prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Wierni







będą mogli obejrzeć transmisję z Eucharystii na Placu Zamkowym, gdzie
zostaną ustawione dwa telebimy.


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Kultura wiarołomstwa [Filip Memches]  


"We współczesnym świecie, w którym rozmaite schematy myślowe
narzuca zsekularyzowana kultura zachodnia, życie duchownego
katolickiego bywa traktowane jako zjawisko odbiegające od normy" -
pisze publicysta "Rzeczpospolitej", Filip Memches. Na kanwie ostatnich
wydarzeń związanych z odejściem ze stanu duchownego dominikanina,
o. Jacka Krzysztofowicza dziennikarz zastanawia się nad tym, jak
współcześnie postrzega się dogmat kapłaństwa. Memches zauważa, że w
przeświadczeniu większości społeczeństwa ktoś, kto złożył śluby
czystości i nie może wejść w intymną relację z drugim człowiekiem,
unieszczęśliwia się i traci coś bardzo ważnego. Publicysta podkreśla, że
takie podejście wynika z postrzegania natury ludzkiej wyłącznie w
kategoriach psychologicznych. Tym samym nie uwzględnia się w ogóle
pierwiastka duchowego tkwiącego w istocie ludzkiej. "To właśnie ów
pierwiastek pozwala człowiekowi przekraczać swoje pożądliwości i
wchodzić w głęboką relację z Bogiem. A więc odkrywać miłość Boga w
sytuacjach, które są dalekie od oczekiwań, a nawet bardzo trudne" -
pisze Memches.


powrót do spisu treści


Rzeczpospolita: Wolność wyznania należy szanować [Robert
Horbaczewski]  


Robert Horbaczewski na łamach "Rzeczpospolitej" opisuje sprawę
świadka Jehowy, Liliany S., która mimo swoich usilnych starań została
skierowana do Domu Pomocy Społecznej wskazanego przez pracownika
Ośrodka Pomocy Społecznej. Kobiecie zależało na trafieniu do
konkretnego, wcześniej wybranego domu, gdyż jak tłumaczyła "tylko
tam będzie mogła w pełni realizować swoje praktyki religijne". Pracownik
OPS, mimo protestów Liliany S. zdecydował o posłaniu jej do placówki
znajdującej się najbliżej miejsca jej zamieszkania. Kobieta złożyła w tej
sprawie skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przychylił
się do jej wniosku. Uzasadnił, że wynikająca z art. 54 ust. 2 ustawy o
pomocy społecznej zasada kierowania do DPS ma jedno wyłączenie. Nie
kieruje się osoby wymagającej całodobowej opieki do DPS
odpowiedniego dla jej miejsca zamieszkania, jeżeli wymagają tego
okoliczności sprawy. Organ Pomocy Społecznej, dokonując wyboru domu
musi więc brać pod uwagę nie tylko typ i zakres świadczonych w nim
usług, lecz także indywidualne potrzeby osoby kierowanej. W
szczególności ma uwzględnić, który DPS w sposób najpełniejszy zapewni
- zgodnie z jej potrzebami - wolność, w tym swobodę praktyk
religijnych.


powrót do spisu treści







GAZETA WYBORCZA  


Gazeta Wyborcza: Kard. Glemp bał się rozbicia Kościoła [Rozmowa z prof.
Andrzejem Friszkem]  


Na łamach dzisiejszego wydania "Gazety Wyborczej" rozmowa Katarzyny
Wiśniewskiej z historykiem prof. Andrzejem Friszkem. W wywiadzie
pojawia się pytanie m.in. o to, jakim przywódcą Kościoła był kard. Józef
Glemp. W opinii naukowca, w przypadku kard. Glempa można mówić o
pewnej strategii postępowania. "Dbał przede wszystkim o jedność
Kościoła, która była narażona na pęknięcia związane z "Solidarnością".
Chciał uniknąć nadmiernych kolizji z władzą po 13 grudnia i podtrzymać
dialog oraz nie dopuścić do rozlewu krwi w Polsce. To jego pryncypia" -
zaznacza rozmówca.


Historyk wspomina słynne "spotkanie trzech" (Glemp, Wałęsa, Jaruzelski)
w listopadzie 1981 r. Zaznacza, że to abp Glemp był jego inicjatorem,
miał nadzieję na nawiązanie dialogu. "Próbował także przyblokować
konfrontację: na początku grudnia wysłał list do Jaruzelskiego,
Prezydium Sejmu i Wałęsy. Sprzeciwiał się w nim planowi przyjęcia
przez Sejm antysolidarnościowych ustaw" - dodaje prof. Friszke. "Prymas
Glemp zakładał, że komunizm będzie trwał jeszcze bardzo długo, więc
Kościół musi układać się z władzami i nakłaniać je do stopniowego
łagodzenia reżimu. Z punktu widzenia Kościoła, który powinien myśleć
nie kategoriami lat, ale dziesięcioleci, ta postawa się broni. Widać było
jednak różnicę między Glempem a Janem Pawłem II, który wiele razy
dawał świadectwo poparcia dla "S"" - zaznacza profesor.


W opinii Friszke, po 1989 r. kard. Glemp miał największy wpływ na
kształt Kościoła, ale przez liczbę konfliktów i język, którego nieraz
używał, podupadł częściowo jego autorytet.


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Komisja Europejska grozi Polsce za in vitro na dziko
[Ewa Siedlecka]  


Polski rząd dostał ultimatum – w ciągu dwóch miesięcy ma powiadomić,
co zrobił, by uregulować problem zapłodnienia in vitro. Jeśli tego nie
zrobi, może mieć sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
- sprawę w dzisiejszym wydaniu "Gazety" omawia Ewa Unijną dyrektywę
o warunkach pobierania i przechowywania ludzkich narządów, tkanek i
komórek oraz postępowania z nimi mieliśmy wdrożyć do 2006 r.
Zrobiliśmy to w stosunku do wszystkich narządów, tkanek i komórek –
oprócz rozrodczych i zarodkowych i samych zarodków. Unia nie nakazuje
stosowania zapłodnienia in vitro, ale jego prawne uregulowanie – jeśli
jest stosowane – już tak.


Jak przekazuje Siedlecka, w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie urodzin
pierwszego polskiego dziecka z in vitro, co równoznaczne jest z tym, że
od 20 lat zapłodnienie in vitro w Polsce odbywa się poza prawem. W
komunikacie o wniosku Komisji Europejskiej z 24 stycznia czytamy:







"Władze Polski muszą w ciągu dwóch miesięcy od przesłania wniosku
podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z prawem UE
oraz poinformować Komisję o przyjętych środkach. Jeżeli nie uczynią
tego w wymaganym terminie, Komisja Europejska może podjąć decyzję
o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości".


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Dopłaty do in vitro  


W październiku premier zapowiedział, że państwo będzie refundować
zapłodnienie in vitro. Ministerstwo Zdrowia napisało projekt specjalnego
programu. Według ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych
programy zdrowotne mogą dotyczyć "istotnych problemów zdrowotnych
dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców". Takim
problemem jest także niepłodność, która według Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego dotyka 12-15 proc. Polaków - czytamy w "Gazecie".


Według projektu program działałby w latach 2013-16. Kosztowałby 260
mln zł i objął 15 tys. par. Finansowane byłoby ok. 70 proc. kosztów:
pobranie gamet, zapłodnienie in vitro i wszczepienie zarodka. Nie
finansowano by stymulacji hormonalnej i innych leków ani kosztów
przechowywania zamrożonych zarodków. Refinansowanie dostępne
byłoby tylko dla par, w których kobieta nie skończyła 40 lat. Nie
mogłyby z niego korzystać pary, które przeszły bez sukcesu trzy próby
in vitro, i takie, w których kobieta ma skłonność do poronień.


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Obywatelska platforma oburzonych [Renata Grochal,
Paweł Kośmiński]  


W piątek Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił trzy projekty ustaw o
związkach partnerskich autorstwa SLD, Ruchu Palikota i posła Artura
Dunina z PO. Pod budynek parlamentu przyszło wczoraj kilkaset
oburzonych osób. Redakcja czasopisma „Liberté!” rozpoczęła akcję
wysyłania mejli do 46 konserwatystów z PO, którzy zagłosowali razem z
PiS, Solidarną Polską i PSL za odrzuceniem projektów. "Udowodniliście
tym samym, że kierujecie się uprzedzeniami, a nie interesem tysięcy
Polek i Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Ich dyskryminację
uważam za niedopuszczalną" – czytamy w gotowym do wysłania wzorcu.
Do południa w niedzielę wysłano 412 284 takie mejle. Wszystkie z kopią
do premiera Donalda Tuska - przekazują Grochal i Kośmiński na łamach
dziennika.


=> Por. Szarża Gowina. Ostatnia? [Renata Grochal]/ Obywatele nie
potrzebują sejmowej łaski [Paweł Smoleński]/ Melduję pokornie [Jacek
Żakowski]


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Batalia o małżeństwa homoseksualne na Wyspach
[Maciej Czarnecki]  







W artykule dla "Gazety Wyborczej" Maciej Czarnecki pisze o sporze
wokół ustawy o małżeństwach homoseksualnych forsowanej przez
konserwatywny rząd Davida Camerona, który toczy się właśnie na
Wyspach Brytyjskich. Ustawa przewiduje zarówno cywilne, jak i
kościelne śluby dla par jednopłciowych. Twórcy dokumentu decyzję o
tym, czy udzielać ich przed ołtarzem, pozostawiają jednak
poszczególnym Kościołom. Niektóre, jak kwakrów czy unitarian,
zadeklarowały już, że są na tak. Inne - w tym anglikański i katolicki -
zdecydowanie oponują. W połowie stycznia 1054 księży katolickich
podpisało się pod listem alarmującym, że legalizacja małżeństw
homoseksualnych w zestawieniu z prawami o dyskryminacji odbierze
chrześcijanom prawo do wypowiadania swoich poglądów w życiu
publicznym, np. w szkołach, organizacjach charytatywnych czy sądach.


powrót do spisu treści


Gazeta Wyborcza: Polowanie na pigułkę w Kolonii [Bartosz T. Wileński]  


Bartosz T. Wileński z "Gazety Wyborczej" pisze na temat akcji
przeprowadzonej przez grupę niemieckich ultrakonserwatystów, którzy
wynajęli kobietę, by sprawdzała, czy kliniki w Kolonii przepisują pigułki
"dzień po". Po tym swoistym teście na biurko kolońskiego arcybiskupa
Joachima Meisnera trafiły donosy na lekarzy, którzy zdecydowali się
przepisać wskazaną tabletkę. Biskup pomocniczy diecezji, który na
polecenie kardynała zajął się sprawą, wprawdzie potępił szpiegowanie
szpitali, ale zażądał wyjaśnień od ich szefostwa. W rezultacie szpitale w
Kolonii zaczęły baczniej monitorować swoją działalność. Na skutki nie
trzeba było długo czekać. W połowie stycznia dwie placówki służby
zdrowia prowadzone przez należącą do kolońskiej diecezji fundację nie
zdecydowały się na przyjęcie 25-letniej kobiety, której w trakcie imprezy
podano tzw. "koktajl gwałtu" - alkohol z narkotykiem powodującym, iż
ofiara po wypiciu go staje się bierna i nie pamięta, co się z nią działo.
Sprawa ma polityczne konsekwencje. Politycy SPD chcą, by pigułki
"dzień po" były sprzedawane bez recepty, tak jak w zachodniej Europie.
Politycy CDU żądają zaś, by media przestały stawiać Kościół i
prowadzone przezeń szpitale pod pręgierzem.


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• Dziś o godz. 11 rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe kard.
Jozefa Glempa. Msza święta odbędzie się w katedrze św. Jana na Starym
Mieście. W czasie mszy do katedry wejdą tylko zgłoszone wcześniej
delegacje. Warszawiacy będą żegnać prymasa Glempa na pl.
Zamkowym, gdzie ustawione będą dwa telebimy - czytamy w
"Stołecznej".


• Prawie 300 osób przyszło wczoraj pod Sejm, by zamanifestować
oburzenie z powodu odrzucenia przez posłów wszystkich projektów
ustaw o związkach partnerskich. Nikt nie zgłosił manifestacji w urzędzie
miasta. Spontaniczna akcja narodziła się na Facebooku - podaje







"Stołeczna".


powrót do spisu treści


NASZ DZIENNIK  


Nasz Dziennik: Poświęćmy niedzielę Panu [Małgorzata Pabis]  


"Niedziela jest dniem odpoczynku i rodziny, ale nade wszystko dniem,
który należy poświęcić Panu, uczestnicząc w Eucharystii" – przypomniał
wczoraj podczas modlitwy „Anioł Pański” Benedykt XVI. W artykule
Małgorzaty Pabis dla "Naszego Dziennika" czytamy, że w swoim
wystąpieniu papież podkreślił, że liturgia słowa każe nam zastanowić się
nad tym, jak przeżywamy niedzielę. "Podczas [Eucharystii] karmimy się
Ciałem i Krwią Chrystusa i jego Słowem życia. Po drugie, w naszych
czasach pełnych rozproszeń i roztargnienia (…) Ewangelia zachęca nas
do postawienia sobie pytania o naszą zdolność słuchania" – wyjaśniał
Benedykt XVI. Precyzował, że zanim będziemy mogli mówić o Bogu i z
Bogiem, trzeba Go wysłuchać, a liturgia Kościoła jest szkołą tego
słuchania.


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Żegnamy księdza Prymasa [Agnieszka Gracz]  


Agnieszka Gracz na łamach "Naszego Dziennika" pisze o tym, jak Polska
żegna zmarłego w minioną środę prymasa Józefa Glempa. Dziennikarka
przypomina, że uroczystości żałobne rozpoczęły się już w sobotę Mszą
św. sprawowaną w kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu.
Homilię wygłosił sufragan archidiecezji warszawskiej bp Tadeusz Pikus.
Podkreślając zaangażowanie księdza Prymasa w walkę o człowieka i o
świat, zaznaczył, że kard. Józef Glemp „wpisuje się w nurt dobrych
pasterzy”. "Jak twierdzą krytycy i wielu świadków wraz z Janem Pawłem
II, kard. Stefanem Wyszyńskim, prowadził tę linię wiary i obyczajowości
w społeczeństwie polskim i wśród Polonii. Pracował bardzo dużo. Był
gigantem pracy. Właściwie nie odpoczywał. Całkowicie poświęcony
posłudze duszpasterskiej" – mówił do licznie zgromadzonych w kościele
Sióstr Wizytek bp Pikus. Po południu trumna z ciałem prymasa w
uroczystym pochodzie została przeniesiona do archikatedry św. Jana
Chrzciciela.


Dziś, w ostatnim dniu uroczystości odbędzie się msza św., której
przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosi Prymas
Polski abp Józef Kowalczyk. Trumna z ciałem Prymasa kard. Józefa
Glempa spocznie w krypcie w podziemiach archikatedry warszawskiej.


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: W obronie rodziny [Abp Hoser o piątkowym głosowaniu w
sprawie legalizacji związków partnerskich]  


"Nasz Dziennik" publikuje artykuł na temat wystąpienia abp. Henryka







Hosera w sprawie wyników piątkowego głosowania nt. legalizacji
związków partnerskich. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds.
Bioetycznych przy KEP podziękował posłom, którzy odrzucili projekt
ustawy o związkach partnerskich. "Przecież żyć w zgodzie ze swymi
przekonaniami, umieć je uzasadnić i bronić, nawet narażając się na
konsekwencje, które będą im dawkowane przez logikę koniunkturalnej
walki o władzę, jest tytułem do uznania ich wielkości i wierności
wyznawanym ideałom" – powiedział. Wyraził obawy, że posłowie ci mogą
być „dyscyplinowani” i staną się przedmiotem ostracyzmu. "Nasuwa się
też pytanie, gdzie podziała się postulowana i we wszystkich przypadkach
odmieniana tolerancja dla wyznawanych wartości i poglądów. Zamiast
inwektyw („ciemnogród, wstecznictwo, zaściankowość”) potrzebna jest
dyskusja i dialog, wymiana argumentów i racji. Prawda sama się obroni"
– uzasadniał abp Hoser.


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Zamknięcie na Boga przyczyną kryzysów małżeńskich
[Spotkanie Benedykta XVI z przedstawicielami Trybunału Roty Rzymskiej]
 


"W realizacji autentycznego dobra małżeńskiego, które polega na stałym
pragnieniu dobra drugiej osoby dla prawdziwej i nierozerwalnej
wspólnoty życia, wiara ma istotne znaczenie" – mówił Ojciec Święty
Benedykt XVI do przedstawicieli Trybunału Roty Rzymskiej na
tradycyjnym spotkaniu inaugurującym rok sądowy. Poprzedziła je Msza
św. dla pracowników tej instytucji sądowej, której przewodniczył
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone.


Ojciec Święty podkreślił, że małżeństwo jako sakrament posiada głębokie
odniesienie do wiary, nawet jeśli opiera się na naturalnym związku
mężczyzny i kobiety. Jak mówił, współczesna kultura stawia jednak
liczne wyzwania przed nadprzyrodzonym rozumieniem małżeństwa.
Pierwszym z nich jest trwałość związku, wystawiana na szwank przez
specyficzne rozumienie ludzkiej wolności i samorealizacji. Papież
tłumaczył, że kryzys instytucji małżeństwa wynika często z zamknięcia
się na Boga i na nadprzyrodzoność. Jak zaznaczył Ojciec Święty, nie
oznacza to jednak, że związek taki można automatycznie uznać za
nieważny. Istotne jest ponadto zwrócenie uwagi na kluczowy element,
który w prawie kanonicznym zawarty jest w pojęciu „dobra małżonków”.


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Kościół na Kubie odzyskuje zagrabione mienie [Marta
Ziarnik]  


Władze kubańskie zwróciły Kościołowi katolickiemu kolejną niewielką
partię jego własności - czytamy w artykule Marty Ziarnik dla "Naszego
Dziennika". Tym razem, jak informuje biskup diecezji Bayamo-
Manzanillo, Alvaro Beyra, chodzi o dwa budynki i teren pod budowę we
wschodniej części wyspy, znacjonalizowane przez rząd rewolucyjny w
1961 roku. Ziarnik przypomina, że Kościół na Kubie został pozbawiony
mienia w 1961 r. na skutek decyzji Fidela Castro. Po nacjonalizacji







szkolnictwa władza pozbawiła Kościół katolicki ponad 300 budynków
szkolnych i uniwersyteckich, a tym samym podstawowego źródła
środków na utrzymanie. Wcześniej Castro uwięził, zamordował lub
wydalił z wyspy ponad 3,5 tys. katolickich księży i zakonnic, i ogłosił
Kubę krajem ateistycznym. Dialog pomiędzy państwem kubańskim a
Stolicą Apostolską zapoczątkowała dopiero w 1998 r. pielgrzymka Ojca
Świętego Jana Pawła II na Kubę. Jedną z pierwszych zmian było
oficjalne zezwolenie na organizowanie niektórych procesji z okazji świąt
religijnych i przywrócenie świąt Bożego Narodzenia wolnych od pracy dla
wierzących. 


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Tusk ma problem [Wywiad z Joachimem Brudzińskim]  


"Nasz Dziennik" publikuje wywiad Macieja Walaszczyka z posłem PiS,
Joachimem Brudzińskim, na temat sytuacji w Platformie Obywatelskiej
po piątkowym głosowaniu w sprawie legalizacji związków partnerskich.
Zdaniem polityka, premier Donald Tusk stracił kontrolę nad tym, co
dzieje się w jego ugrupowaniu. Wystąpienie ministra Gowina jeszcze
bardziej uwypukliło tą sytuację. "Tusk nie spodziewał się, że w ramach
tego teatru, który ci panowie urządzają już od kilku lat, również i to
przedstawienie wymknie się reżyserowi spod kontroli. Tusk w swoim
wystąpieniu położył na szali praktycznie cały swój autorytet" - stwierdza
Brudziński.


powrót do spisu treści


Nasz Dziennik: Niedouczony jak Kalisz [Zenon Baranowski]  


W artykule dla "Naszego Dziennika" Zenon Baranowski pisze o jednej z
wypowiedzi Ryszarda Kalisza, w której poseł stwierdził, że "obecna
formuła małżeństwa została wprowadzona przez Sobór Trydencki w XVI
wieku". Dziennikarz zauważa, że w swoim stwierdzeniu polityk znacznie
rozminął się z prawdą. Baranowski przypomina, że Kościół od zawsze
domagał się również od nowożeńców publicznej formy zawarcia
małżeństwa wobec kapłana. Przypominał o tym wiernym już w I w.
biskup Ignacy Antiocheński, a później teolog Tertulian (II/III w.) czy św.
Ambroży (IV w.). Jednak ze względu na sytuację społeczną i polityczną
przez pierwsze tysiąclecie Kościół uznawał władzę świecką nad
małżeństwem. Dopiero w okresie X-XII w. kościelne prawo małżeńskie i
wyłączna kościelna jurysdykcja nad nim została przyjęta przez narody
chrześcijańskie.


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• "Porządek naszego życia jest zaburzony. Jednych ponoszą nerwy, inni
martwią się o to, co będą jeść ich rodziny. Jak żyć?" – mówił w homilii
bp Marian Florczyk, ordynariusz kielecki, w czasie spotkania
Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci w parafii Podwyższenia Krzyża







Świętego w Kielcach.


• "Nasz Dziennik" donosi, że w niedzielny poranek Siostry Uczennice
Krzyża ze szczecińskiej parafii pw. Świętej Rodziny przy ul. Królowej
Korony Polskiej znalazły noworodka w „oknie życia”. Dziewczynka jest
zdrowa i zadbana. Niemowlę znajduje się już w szpitalu.


• 21 lutego sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
przeprowadzi postępowanie w sprawie wniosku o postawienie przed
Trybunałem Stanu członków KRRiT - informuje "Nasz Dziennik". Chodzi o
sprawę nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na pierwszym naziemnym
multipleksie cyfrowym. Komisja zamierza przesłuchać przewodniczącego
Jana Dworaka oraz trzech innych członków Krajowej Rady: Witolda
Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego.


• "Nasz Dziennik" publikuje fragmenty pism i wypowiedzi Jana Pawła II,
w których papież odnosi się do zjawiska starości. W Adhortacji
apostolskiej „Christifideles laici” Ojciec Święty zauważa m.in., że we
współczesnym świecie mamy do czynienia z ogromnym wzrostem liczby
ludzi starszych. Papież podkreśla, że wydłużenie się życia "otwiera przed
nami nowe możliwości kontynuowania przez nas pracy apostolskiej,
którą winni jesteśmy odważnie podejmować".


• W artykule dla "Naszego Dziennika" Marcin Kamieniecki pisze na temat
cudownego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej. Dziennikarz przypomina,
że przed tron Matki Bożej – Pani Ziemi Żywieckiej Jan Paweł II
przybywał wielokrotnie. Po wyborze na Stolicę Piotrową jako Papież nie
zapomniał o sanktuarium w Rychwałdzie, które w 1992 r. stało się
miejscem szczególnej modlitwy i kultu maryjnego w nowo powstałej
diecezji bielsko-żywieckiej.


powrót do spisu treści


POLSKA  


Polska: Warszawiacy tłumnie żegnają prymasa Józefa Glempa [Karolina
Wrońska]  


Kilka tysięcy osób pożegnało wieloletniego pasterza archidiecezji
warszawskiej. W sobotę i niedzielę trumna z ciałem kardynała Józefa
Glempa została wystawiona w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu. W niedzielę rano trumnę z ciałem prymasa przewieziono
do kościoła Świętego Krzyża, skąd po południu przeszedł kondukt
żałobny do archikatedry św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. W
kondukcie szli m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz,
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, przewodniczący
Episkopatu Polski abp Józef Michalik, kardynałowie: Stanisław Dziwisz i
Stanisław Ryłko, prymas, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.
Trumna z ciałem kard. Glempa będzie wystawiona w archikatedrze do
poniedziałku, tam odbędzie się msza pogrzebowa.


Kardynał Glemp zostanie pochowany w archikatedralnej krypcie, zgodnie







z ostatnią wolą zmarłego. Krypta jest tradycyjnym miejscem pochówku
arcybiskupów warszawskich, a tę funkcję kardynał piastował przez wiele
lat. Jak czytamy, we mszy świętej weźmie udział ponad 80 kardynałów i
biskupów. Mszy będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a homilię
wygłosi prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Transmisję z uroczystości
przeprowadzi telewizja publiczna. Zgromadzeni wierni będą mogli w niej
uczestniczyć za pomocą telebimów ustawionych na placu Zamkowym -
przekazuje Wrońska.


powrót do spisu treści


Polska: Kiedy odejdzie Gowin [Witold Głowacki]  


Gowin – nieformalny przywódca frakcji konserwatywnej w PO – znalazł
się wśród 46 posłów Platformy, którzy zagłosowali za odrzuceniem w
pierwszym czytaniu wszystkich trzech projektów ustawy o związkach
partnerskich. Także tego, który przygotował jego własny klub poselski.
Wcześniej – z sejmowej mównicy – Gowin stwierdził, że w jego ocenie
wszystkie trzy projekty są sprzeczne z konstytucją. Wsparcie Gowina i
jego grupy przydało się Prawu i Sprawiedliwości, Solidarnej Polsce i
części posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, zgodnie sprzeciwiających
się prawu o związkach partnerskich. Projekty zostały odrzucone - sprawę
na łamach dzisiejszego wydania "Polski" komentuje m.in. Witold
Głowacki.


=> Por. Polska: Gowin zapłaci. Za to, że wyrósł na lidera [Paweł
Siennicki]/ Przerwa na dozbrojenie [Janina Paradowska]


powrót do spisu treści


:: w skrócie ::  


• Sąd odpowie na pytanie, czy zmarły w sierpniu ubiegłego roku ksiądz
prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu, był ojcem kilkuletniego chłopca. Tak twierdzi matka dziecka,
która w sądzie złożyła wniosek o ustalenie ojcostwa i domaga się
przyznania dziecku spadku po kapłanie. Być może konieczna będzie
ekshumacja - sprawę omawia na łamach "Polski" Marcin Rybak.


powrót do spisu treści


DZIENNIK POLSKI  


Dziennik Polski: Żegnają kardynała Józefa Glempa  


"Prymas senior kardynał Józef Glemp służył mądrej jedności, a nie
upokarzającym podziałom" - podkreślił wczoraj metropolita warszawski
kard. Kazimierz Nycz podczas mszy żałobnej w warszawskiej bazylice
św. Krzyża. Jak czytamy w "Dzienniku Polskim", trumnę z ciałem
prymasa przewieziono do niej rano z kościoła Sióstr Wizytek. Po
południu kolejnej mszy przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp
Celestino Migliore. Po niej kondukt żałobny ruszył do archikatedry







warszawskiej św. Jana Chrzciciela, w której podziemiach dzisiaj kard.
Józef Glemp zostanie pochowany.


powrót do spisu treści


: w skrócie ::  


• W "Dzienniku Polskim" czytamy, że szef telewizji włoskiego episkopatu
Dino Boffo wywołał dyskusję we Włoszech otwarcie krytykując inicjatywę
obecności profilu papieża Benedykta XVI na portalu Twitter i
towarzyszące jej zjawisko "upajania się" nowymi mediami przez Kościół.
Podczas spotkania zorganizowanego w Wenecji przez tamtejszy
patriarchat z okazji uroczystości świętego Franciszka Salezego, patrona
dziennikarzy Boffo, znany katolicki publicysta dokonał krytycznej analizy
obecności Kościoła na portalach społecznościach i jego aktywności w
sieci.


• Naukowcy z Zakładu Antropologii UJ przebadali szczątki zakonników
pochowanych pod posadzką klasztoru Benedyktynów w Tyńcu - donosi
"Dziennik Polski". Z przeprowadzonych przez nich analiz wynika, że
wśród pochowanych w obrębie klasztoru znalazły się dwie kobiety.
Potwierdza to ekspertyza genetyczna wykonana przez dr. hab. Wojciecha
Branickiego z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.


Opracowanie: aka/bet/kam


(c) Katolicka Agencja Informacyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie, przedrukowywanie, powielanie lub wykorzystanie
tekstu w pracy redakcyjnej bez zgody KAI - zabronione. 
Data wydania: 28.01.2013 r.
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski



http://www.kai.pl/



