Czy jest możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa wiążącego tylko
jedną osobę? Ja mam stwierdzenie nieważności mojego poprzedniego
związku przez Sąd Biskupi. Mój narzeczony natomiast ma tylko zwykły
rozwód cywilny. Bardzo mi zależy na ślubie kościelnym. Czy jest taka
możliwość, abym mogła taki związek zawrzeć i w ten sposób w pełni mogła
uczestniczyć w życiu religijnym? Jakie czynności należałoby dopełnić?

Polski Katolicki Apostolat
imienia Świętego Jana Pawła II
prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

Uczestniczyć w życiu religijnym zawsze można i nikt Pani z Kościoła nie
„wyrzuci”! Przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła i w nim trwamy.
Niestety nie zawsze możemy w pełni korzystać z sakramentów jakie
sprawuje Kościół. W przypadku związków niesakramentalnych problem
zaczyna się przy spowiedzi. Chcąc otrzymać rozgrzeszenie trzeba obiecać
Panu Bogu poprawę i odsunąć każdą możliwość i przywiązanie do
grzechu. Bądźmy jednak realistami – nie jest łatwo trwać w związku
i wyłączyć z niego element współżycia cielesnego. Jest oczywiście
możliwość, kiedy osoby trwające w związku podejmują się życia
w czystości, przystępowania do sakramentów. Nie jest to jednak proste.
Odpowiadając szczegółowo na pani pytanie:
1. Małżeństwo jest zawsze związkiem dwóch osób. Ślub składany przez
jedną osobę możliwy jest tylko w przypadku kapłanów i osób zakonnych
i jest to ślub wierności Bogu.
2. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które nie są związane innym węzłem
małżeńskim. Jeśli Pani narzeczony zawierał wcześniej małżeństwo
w kościele, to mimo rozwodu cywilnego ono trwa przed Panem Bogiem.
3. Sytuacja wygląda inaczej jeśli Pani narzeczony zawierał tylko związek
cywilny i teraz jest on rozwiązany. W takim przypadku – jesteście wolni
i możecie Państwo zawrzeć ważny sakrament małżeństwa. Należy tylko do
kancelarii parafialnej dostarczyć dwa ważne dokumenty: Pani stwierdzenie
nieważności poprzedniego małżeństwa i odpis rozwodu narzeczonego.
ks. Krzysztof

Ksiądz Ryszard Czerniak SChr.
Biuro Apostolatu:
113 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044-4470
tel.: 770-935-1958
e-mail: polskiapostolat@gmail.com
Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i Druga niedziela miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 5 października 2014
XXVII Niedziela Okresu Zwykłego

3) 9 listopada - z okazji 25-lecia Polskiego Apostolatu gościć
będziemy Arcybiskupa Atlanty - Wilton Gregory.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi,
który wyda jego owoce".
***************************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************

XXVII Niedziela, 5 października
M d'Y 2:00 pm (wolne)
MourQ 7:00 pm * O zdrowie dla Marty i powodzenie w nowej pracy.
XXVIII Niedziela, 12 października
M d'Y 2:00 pm ** O szczęśliwą operację, zdrowie i wszelkie potrzebne
łaski dla Beaty oraz szybki powrót do zdrowia.
MourQ 7:00 pm (wolne)
XXIX Niedziela, 19 października
2:00 pm ** O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Danusi
Wróblewskiej z okazji urodzin.
Środa 22 października godz. 8:15 pm
Św. Jana Pawła II;
* O Boże błogosławieństwo dla Jacob z okazji rocznicy urodzin.
XXX Niedziela, 26 października
2:00 pm:
* O błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski
Wróblewskiej z okazji rocznicy urodzin.

dla Danuty

Ogłoszenia:

1) W październiku rozpoczniemy naboźeństwa różańcowe przed
niedzielnymi mszami. Spowiedź od godz. 1:00-1:30 w tym miesiącu.
Miesiąc październik - dodatkowo nabożeństwo i Msza Święta w
piątki. Nabożeństwo różańcowe o 19:30. Msza Święta około 20:00
Nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci - 17 października o
godz. 19:30
2) 22 października w środę przypada wspomnienie liturgiczne
świętego Jana Pawła II - Patrona Polskiego Apostolatu w Atlancie.
Msza Święta o 20:15;

4) Towarzystwo Chopinowskie w Atlancie zaprasza na
koncert fortepianowy w wykonaniu renomowanej pianistki z Polski
Ewy Pobłockiej. Niedziela,12 października, g. 19; Roswell Cultural
Art Center. Chętni bedą mogli zakupić bilety po mszy.
5) "Bottle baby" - ty też możesz pomóc.
Ewangelia: Mt 21,33-43
Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Prawdziwym bohaterem tej przypowieści nie są
rolnicy, ale gospodarz, którego miłości nigdy nie
da się ograniczyć rozczarowaniem
spowodowanym przez ludzi. On zawsze z nadzieją
cierpliwie czeka na owoce nawrócenia w życiu
człowieka. Zbawienie (winnica) i Zbawiciel
(gospodarz) są zawsze do dyspozycji człowieka;
niezależnie, czy człowiek Go przyjmie, czy odrzuci. Pan pragnie,
aby do winnicy weszli ci, którzy zrozumieją konieczność
wykorzystania
darów,
które
otrzymują,
konieczność
owocowania. Przywódcy Izraela, którzy odrzucili, a nawet zabili
Jezusa, umiłowanego Syna Boga, utracili tym samym pozycję
przywódców narodu; zastąpią ich uczniowie Jezusa. […]
Pytania o wiarę:
Jak to możliwe ze kazania Pana Jezusa były słyszane przez wielkie tłumy
(mam na myśli Kazanie na górze) skoro w tamtych czasach nie było mikrofonów,
głośników etc. a w Piśmie Świętym nic nie wskazuje aby spotkania odbywały się
w amfiteatrach.
Ten, kto kiedykolwiek był na jeziorem Galilejskim w pobliżu Kafarnaum nie ma
wątpliwości, że wygłaszanie kazań do wielkich tłumów była tam jak najbardziej
możliwe. Jezioro to położone jest bowiem w niecce nad którą górują 150-metrowe
wzgórza. Jest to rodzaj naturalnego amfiteatru. W miejscu, które chrześcijańska
tradycja wskazuje jako autentyczne (dziś wznosi się tam kaplica Ośmiu
Błogosławieństw), taki efekt jest jak najbardziej osiągalny. Ponadto rozciąga się
stamtąd wspaniały widok na jezioro.
Znajomość geografii Ziemi Świętej niewątpliwie pomaga nam zrozumieć niejeden
fragment Pisma św. Osobista wyprawa w tamte strony też może sprawić, że
Ewangelię zaczynamy rozumieć znacznie głębiej, niż wtedy, gdy tylko ją
czytamy. I choć nie wszyscy taką podróż odbywają – ja zachęcałbym
zdecydowanie każdego, kto tylko ma taką okazję i takie możliwości. Jacek
Święcki

