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Bezpieczeństwo dzieci w sieci 

„Co robimy, aby dzieci mogły patrzeć na nas 

uśmiechnięte i aby zachowały spojrzenie czyste, 

pełne ufności i nadziei? Co robimy, aby nie zabrano 

im tego światła, aby ten wzrok nie został zamglony 

i zepsuty tym, co zobaczy w sieci internetowej, 

która stanie się integralną i bardzo ważną częścią 

ich życiowego środowiska?” – pytał papież uczest-

ników kongresu poświęconego godności dzieci  

w cyfrowym świecie. Spotkanie to zostało zorgani-

zowane przez Papieski Uniwersytet Gregoriański  

w Rzymie. Na jego zakończenie uczestnicy: przed-

stawiciele świata nauki, techniki, polityki, prawa 

zostali przyjęci na audiencji przez Franciszka.  

„Ponad jedną czwartą użytkowników Internetu sta-

nowią nieletni. Należy więc mieć oczy szeroko 

otwarte i nie ukrywać prawdy, która bywa nieprzy-

jemna i której nie chce się nazwać. W sieci bowiem 

rozprzestrzeniają się bardzo negatywne treści, ta-

kie jak pornografia; rozsyłanie między młodymi 

erotycznych zdjęć, filmików, tekstów; aż po dzia-

łanie grup przestępczych, które wykorzystują ją do 

handlu ludźmi, prostytucji czy pokazywania na 

żywo nadużyć i przemocy seksualnej na nieletnich. 

Sieć internetowa ma więc także swoją bardzo 

ciemną stronę (…) potrzeba więc wspólnego dzia-

łania, bo żadna władza sama nie jest w stanie po-

dołać temu wyzwaniu” – mówił papież. 

„Nie pozwólmy, aby zdominował nas strach, który 

zawsze jest złym doradcą. Nie pozwólmy, aby spa-

raliżowała nas świadomość niemożności, która 

daje o sobie znać wobec trudności w tym wzglę-

dzie. Jesteśmy wezwani do wzajemnego mobilizo-

wania się, wiedząc, że potrzebujemy jedni drugich, 

aby szukać i znaleźć odpowiednie drogi i  rozwią-

zania do dania słusznych odpowiedzi” – powiedział 

Ojciec Święty. 

www.pl.radiovaticana.va 
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Osoby niepełnosprawne w Kościele  

Podczas zorganizowanego w Rzymie w dniach 20- 

22 października kongresu pod hasłem „Katecheza 

a osoby niepełnosprawne” Ojciec Święty mówił  

o trosce Kościoła o osoby niepełnosprawne i tzw. 

aborcji eugenicznej. 

„Coraz większa świadomość godności każdej 

osoby, a zwłaszcza najsłabszych, doprowadziła do 

podejmowania odważnych starań celem integracji 

tych, którzy żyją z różnymi formami upośledzenia, 

aby nikt nie czuł się obcym we własnym domu. 

Jednak na płaszczyźnie kultury utrzymały się jesz-

cze postawy naruszające godność tych osób ze 

względu na przeważanie fałszywej koncepcji życia. 

Wizja często nacechowana narcyzmem i utylitary-

zmem doprowadza niestety wielu do tego, że 

uważa się niepełnosprawnych za osoby margi-

nalne, nie dostrzegając w nich wielokształtnego 

bogactwa ludzkiego i duchowego. Zbyt silna jest 

jeszcze w powszechnej mentalności postawa od-

rzucania tego stanu, tak jakby nie pozwalał on być 

szczęśliwym i realizować się. Dowodzi tego euge-

niczna tendencja do zabijania nienarodzonych ob-

ciążonych jakąś nieprawidłowością” – powiedział 

Franciszek. 

Ojciec Święty przypomniał też stałą troskę Kościoła 

o niepełnosprawnych i ich rodziny, zwłaszcza gdy 

chodzi o formację do życia chrześcijańskiego. 

Podkreślił, że trzeba umieć włączać takie osoby 

zwłaszcza w liturgię niedzielną.  

Papież zwrócił uwagę, że „wszyscy znamy licznych 

ludzi, którzy mimo swej kruchości, nawet bardzo 

poważnej, znaleźli, wprawdzie z trudem, drogę do 

życia dobrego i znaczącego”.  

www.pl.radiovaticana.va  
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Kardynał Robert Sarah w polskim Senacie: od ro-

dziny zależy przyszłość świata 

„Dziś rodzina znajduje się pod różnymi formami 

nacisku. Zachód chce ją zniszczyć, uważa, że ma 

prawo dyktować, jak ma wyglądać rodzina i spo-

łeczeństwo” – mówił kardynał Robert Sarah pod-

czas V sesji Kongresu „Europa Christi”, odbywają-

cego się w Senacie RP. 

Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów wygłosił wykład na te-

mat nowych form kolonializmu. Przypomniał mię-

dzy innymi słowa papieża z 1994 roku. Jan Paweł 

II mówił wówczas, że rodzina w dzisiejszym świe-

cie jest zagrożona i stała się obiektem ataku.  

Kardynał Sarah mówił o małżeństwie między in-

nymi na przykładzie krajów Afryki. „To ośrodek 

życia. To nie tylko związek miedzy mężczyzną  

i kobietą, ale związek między rodzinami i klanami. 

Umacniają go wspólne wartości, wspólnie spę-

dzony czas i przysięga małżeńska” – tłumaczył. 

Dodał, że rodzina buduje struktury stabilne i dłu-

gotrwałe. 

„Obecna w Europie ideologia gender sprawia, że 

oddalamy się od właściwej wizji rodziny. Próbu-

jemy stworzyć z takich uwarunkowań rodzinnych 

jak małżeństwo homoseksualne model rodziny, 

ale to są przejawy tragedii” – mówił prelegent. 

Podkreślał, że homoseksualność nigdy nie była 

podstawą modelu rodziny. Zaznaczył, iż takie 

związki to siła destrukcyjna, która ponadto do-

maga się prawa do wychowywania dzieci. „Według 

antropologów, teologów, a nawet filozofów, ro-

dzina opiera się na związku kobiety i mężczyzny  

i nie należy z nią walczyć” – tłumaczył. 

Hierarcha zaznaczył, że Zachód chce narzucić 

nowe normy w Azji i Afryce i to te obszary stają 

się dziś nowymi koloniami. Tymczasem sam zdo-

minowany myślą ateistyczną przechodzi kryzys. 

„Afrykańskie rządy zostały zmuszone do powoła-

nia ministerstw do spraw gender. Narzuca się im 

swoje podejście m.in. dotyczącego tzw. mał-

żeństw homoseksualnych, wykorzystując naciski 

finansowe” – mówił. 

„Na Zachodzie panuje przyzwolenie na zabijanie 

dzieci, starszych, chorych. Przyjmowane są prawa, 
 

które pozwalają na aborcję, eutanazję. Na promo-

cję aborcji przeznacza się miliony dolarów. Te ini-

cjatywy mają na celu zabicie ducha Afryki i zagar-

nięcie jej zasobów” – podkreślił. Jak dodał, trzeba 

przetrwać ten kryzys, modlić się za rodzinę. „Ro-

dzina to bliski związek osób, które zapraszają 

pewne wartości do swojego życia. Ratujmy trady-

cyjny model rodziny, bo służy on naszemu społe-

czeństwu. A od rodziny zależy przyszłość świata” 

– apelował kardynał prefekt. 

www.ekai.pl 

 

Kongres Życia i Rodziny: nie może być przyzwole-

nia na gender 

Ponad 200 osób spotkało się 26 października 

2017 roku na IV Kongresie Życia i Rodziny w Ka-

tolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w War-

szawie. Wydarzenie pod tytułem „Rewolucja kultu-

rowa dzisiaj: społeczeństwo, rodzina, szkoła” zor-

ganizowało Centrum Życia i Rodziny. Spotkanie 

było poświęcone ideologii gender, seksualizacji 

dzieci i młodzieży oraz tzw. edukacji antydyskry-

minacyjnej. 

W czasie Kongresu wystąpili eksperci, w tym: prof. 

Aleksander Stępkowski, Magdalena Czarnik, Mag-

dalena Trojanowska, Bogna Białecka. Ukazali oni 

nie tylko źródła, historię i założenia ideologii gen-

der, ale również sposoby jej wdrażania oraz tra-

giczne konsekwencje.  Z kolei Ewa i Jacek Małko-

wscy, Błażej Marzoch oraz mec. Jerzy Kwaśniewski 

skupili się na propozycjach mających na celu 

przeciwdziałanie zagrożeniom wypływającym  

z wdrażania ideologii gender. 

Uczestnicy apelowali do Rządu RP o podjęcie dzia-

łań zabezpieczających Polskę przed szerzeniem 

deprawacji. Jako bezwzględnie konieczne wskazy-

wali jak najszybsze wypowiedzenie przez Polskę 

tzw. Konwencji antyprzemocowej. 

Kongres Życia i Rodziny jest wydarzeniem cyklicz-

nym. Co roku gromadzi rodziców, wychowawców, 

dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców  

i duchownych, by wspólnie dyskutować na tematy 

związane z ochroną praw rodziny i życia ludzkiego 

w każdej fazie jego rozwoju. 
www.czir.org  

Z Polski 

http://www.ekai.pl/
http://www.czir.org/
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Ulicami Krakowa przeszedł II Małopolski Marsz 

Rodziny 

Pod hasłem „Życiu – TAK!” 8 października ulicami 

Krakowa przeszedł II Małopolski Marsz dla Życia  

i Rodziny. Uczestnicy marszu apelowali o posza-

nowanie ludzkiego życia, godności małżeństwa  

i rodziny. Marsz poprzedziła Msza św. w katedrze 

na Wawelu. Przewodniczył jej abp Marek Jędra-

szewski. W homilii metropolita krakowski mówił  

o zderzeniu dwóch logik w traktowaniu nienaro-

dzonych dzieci podejrzanych o chorobę. Logiki 

tego świata, pełnego egoizmu i przemocy, z logiką 

Boga, który jest miłością. 

„Logika tego świata mówi: usunąć je. I zdajemy so-

bie sprawę, że za tym słowem, tak niewinnie 

brzmiącym, kryje się zbrodnia. A logika miłości 

mówi: przyjąć je, otoczyć tym większą troską i mi-

łością” – wskazał abp Jędraszewski. Metropolita 

krakowski zaapelował o solidarność z poczętymi 

dziećmi, które mogą być naznaczone chorobą 

oraz z ich rodzinami. „Solidarny naród polski nie 

może godzić się na takie bezprawie, jakim jest ich 

zabijanie” – dodał. 

Po Eucharystii uczestnicy marszu wyruszyli  

w stronę Rynku Głównego. Na trasie marszu po-

wiewały flagi, baloniki w kolorze papieskich barw, 

niesione były także relikwie św. Jana Pawła II i św. 

Joanny Beretty-Molli. 

Oprac. na podst. www.radiomaryja.pl 

 

Świdnicki Kongres Małżeństw 

W czasie 7. Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw 

uczestnicy mogli spotkać się z Gianną Emanuelą 

Mollą, dla ratowania której święta matka poświe-

ciła swoje życie. Jakub i Agnieszka Kołodziejowie, 

ks. Mariusz Rosik, o. Maciej Zięba OP, ks. Mirosław 

Maliński - to kolejne nazwiska na liście prelegen-

tów świdnickiej „randki dla małżonków”. 

O Joannie Berettcie-Molli Jan Paweł II mówił, że jej 

ziemskie życie było „jednym wielkim hymnem na 

cześć życia i bezgraniczną ofiarą, bo miała odwagę 

oddać się całkowicie Bogu i bliźniemu”. Córka 

świętej, świadek świętości swojej mamy, tak mó-

wiła podczas Kongresu: „Nie byłabym z wami tutaj 

dzisiaj, gdybym nie była kochana tak bardzo kie-

dyś. Dar życia jest największym i najcenniejszym 

darem, a jeśli można stopniować świętość - to jest 

najświętszym darem. Musimy tego daru bronić, 

szanować i o ten dar dbać. Zawsze, dając świadec-

two, zastanawiam się, co mogłabym powiedzieć tu 

i teraz, ponieważ tych spraw, którymi mogłabym 

się podzielić, jest wiele”. 

Inni prelegenci poruszyli kwestie walki duchowej  

w małżeństwie, przebaczenia i pojednania, natury 

małżeństwa – zawartego między mężczyzną i ko-

bietą. Nagrania wystąpień dostępne są na stronie 

www.kongresmalzenstw.pl. 

www.swidnica.gosc.pl 

 

Aborcja zbiera większe żniwo niż wojny 

„W Stanach Zjednoczonych wojny z ostatnich 100 

lat pochłonęły łącznie ok. 1,5 miliona ludzi. Od 30 

lat w tym kraju przez aborcję zabija się rocznie po-

nad milion dzieci” - mówił we Wrocławiu znany na 

całym świecie kanadyjski działacz pro-life. Spotka-

nie z Johnem Henrym Westenem zorganizował 

wrocławski klub Polonia Christiana.  

Prelegent podkreślał, że jego największym błogo-

sławieństwem, oprócz Jezusa i sakramentów, jest 

rodzina, czyli żona i ośmioro dzieci.  

„Bóg pozwolił mi na stworzenie portalu LifeSite-

News.com. Ta historia zaczęła się 20 lat temu, gdy 

założyliśmy bardzo małą stronę, która niewiele 

znaczyła. Dzisiaj to zespół 30 osób z 60 milionami 

wejść na stronę rocznie” - oświadczył Kanadyjczyk. 

Dodał, że od Boga otrzymał jeszcze jeden dar: po-

dróżuje po całym świecie, spotykając świętych lu-

dzi. „Life Site News otrzymało szansę, by pracować 

razem z Kościołem przez wiele lat. Współpraca z 

Janem Pawłem II oznaczała codzienne zdawanie re-

lacji na temat zagadnień dotyczących ochrony ży-

cia, o których mówił papież” - opowiadał dzienni-

karz. Zaznaczył wielkie poświęcenie i wkład św. 

Jana Pawła II w ochronę życia na różnych płaszczy-

znach. Nasz wielki rodak jako głowa Kościoła na 

ziemi ciągle motywował do walki o najbardziej bez-

bronnych. 

Dodał, że za czasów prezydenta Ronalda Regana  

w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono bada-

nie, które wyjaśniało, jakie cele obiera sobie komu-

nizm. Ustalono, że ma m.in zniszczyć standardy 

moralności poprzez promocję pornografii w środ-

kach społecznego przekazu, ukazywać homosek-

sualizm i rozwiązłość jako normalne, naturalne  

i zdrowe zachowania, zinfiltrować Kościół i zamie-
nić religię objawioną w społeczną. 

http://www.radiomaryja.pl/
http://www.kongresmalzenstw.pl/
http://www.swidnica.gosc.pl/
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„Wiele osób twierdzi, że Kościół ciężkie czasy ma 

za sobą. Jako dziennikarz mogę powiedzieć, że 

patrząc na liczby nie jest to prawda. Jeżeli dodamy 

do siebie całe pokłosie śmierci, które zebrały 

wojny w Stanach Zjednoczonych w ostatnich 100 

latach, okazuje się, że wychodzi nam liczba rzędu 

1,5 miliona zabitych. Uwaga, w latach 1983-2012 

każdego roku dokonywano od 1 mln do 1,5 mln 

aborcji. W ostatnim czasie obserwujemy rzeczy-

wiście nieznaczny spadek, ale tylko dlatego, że 

wzrosła liczba aborcji chemicznych” - mówił dzia-

łacz pro-life. 

Oprac. na podst. www.wroclaw.gosc.pl 

 

Działaczka pro-life: aborcja to zło 

Była młodą dziewczyną, gdy została brutalnie 

zgwałcona. Niedługo potem dowiedziała się, że 

jest w ciąży. Postanowiła w jednej z klinik abor-

cyjnych zabić swoje dziecko. Dziś wie, że był to 

największy błąd w jej życiu. Salome Irene van der 

Wende odwiedziła Polskę w dniach 16-20 paź-

dziernika na zaproszenie Fundacji Pro-Prawo do 

życia. Podczas cyklu spotkań wygłaszała porusza-

jące świadectwo osoby, która zamordowała swoje 

dziecko. Przez wiele lat Salome Irene van der 

Wende nie zdawała sobie sprawy z tego, co się wy-

darzyło. „Pewnego dnia zobaczyłam zdjęcie ofiary 

aborcji, dziecka usuniętego w 8. tygodniu ciąży, 

które miało rączki, nóżki, miało główkę i oczy, 

które patrzyły na mnie pomyślałam, że moje 

dziecko, które abortowałam, było znacznie star-

sze. Wtedy uświadomiłam sobie, co zrobiłam” – 

mówiła Salome. To zmieniło jej życie. Salome 

Irene postanowiła odtąd bronić życia. Jeździ po 

całym świecie i dzieli się swoją dramatyczną hi-

storią. W Polsce odwiedziła: Warszawę, Łomianki, 

Kraków, Wrocław i Rzeszów. 

Oprac. na podst. www.pch24.pl 

 

Polscy prawnicy podpisali list do ONZ ws. potwier-

dzenia prawa nienarodzonych do życia 

Polscy prawnicy m.in. prof. Andrzej Zoll, Kazi-

mierz M. Ujazdowski oraz Cezary Mik znaleźli się 

wśród sygnatariuszy listu skierowanego do Komi-

tetu Praw Człowieka ONZ w sprawie potwierdzenia 
prawa osób nienarodzonych do życia. 

Komisja ta pracuje obecnie nad nową interpretacją 

ustaleń Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-

skich i Politycznych. Ma ona doprowadzić do 

zmiany definicji prawa do życia, a w konsekwencji 

do legalizacji aborcji na żądanie w międzynarodo-

wym ustawodawstwie. 

Komitet Praw Człowieka ONZ składający się z 18 

ekspertów jest odpowiedzialny za napisanie ofi-

cjalnej interpretacji ustaleń Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ogłoszo-

nego w 1966 r. Interpretacja ta, nazywana „komen-

tarzem ogólnym”, ma poważną siłę oddziaływania 

na ustawodawców i krajowe jurysdykcje, a także 

moc „sądzenia” krajów członkowskich w odniesie-

niu do przestrzegania tego traktatu. Projekt doku-

mentu stwierdza, że dostęp do aborcji jest prawem 

zawartym w art. 6 wspomnianego traktatu, mimo iż 

stanowi on, że „każda istota ludzka ma przyro-

dzone prawo do życia. Prawo to powinno być chro-

nione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie 

pozbawiony życia”. Tym samym projekt ten odma-

wia wszelkiej ochrony ludzkiego życia przed uro-

dzeniem i wzywa 168 państw – stron Międzynaro-

dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych - 

do legalizacji aborcji na żądanie. Komentarz nie 

stawia żadnych warunków czy limitu czasowego na 

„prawo” dostępu do aborcji, które powinno obowią-

zywać skoro tylko „noszenie ciąży może spowodo-

wać u kobiety poważny ból lub cierpienie”, czy to 

„fizyczne lub psychiczne”.  

W projekcie stwierdzono też, że państwa mają ob-

owiązek zapewnić młodzieży dostęp do metod an-

tykoncepcyjnych jako środka służącego lepszej 

ochronie zdrowia kobiet przez ryzykiem, jakie 

może spowodować aborcja. 

W poprzedniej wersji „komentarza ogólnego”  

z 2015 r. uznano, że państwa mogą przyjąć dzia-

łania mające na celu ochronę potencjalnego życia 

ludzkiego lub godność nienarodzonych dzieci. Jed-

nak w marcu 2016 większość osób zasiadająca  

w Komitecie zdecydowała się usunąć z tekstu ja-

kiekolwiek odniesienia do dziecka. Zdecydowano – 

w nawiązaniu do opinii jednego z członków, iż 

wspominanie o prawie do życia płodu jest zbędne 

– że ludzkie życie rozpoczyna się dopiero w mo-

mencie narodzin. 
 

http://www.wroclaw.gosc.pl/
http://www.pch24.pl/
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USA: głos w obronie życia 

Komitet ds. Praw Osób Niepełnosprawnych Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych stwierdza w oficjal-

nym dokumencie, że aborcja z powodu wad podej-

rzewanych u dziecka poczętego jest sprzeczna  

z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. 

W ocenie Komitetu aborcja eugeniczna „często 

opiera się na błędnych diagnozach”, a w przypad-

kach kiedy nie są one błędne, „podtrzymują uprze-

dzenia, zgodnie z którymi niepełnosprawność 

uniemożliwia szczęśliwe życie”. 

Jak podał „Nasz Dziennik”, przyjęte stanowisko 

sprzeciwia się też eutanazji i wzywa do wycofania 

się z projektu oficjalnej interpretacji mówiącego  

o prawie do życia art. 6 międzynarodowego paktu 

praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku. 

Przygotowywany dokument ma zagwarantować 

chorym i niepełnosprawnym eutanazję, zaś aborcję 

traktuje jako prawo człowieka. 

W ocenie ekspertów, stanowisko Komitetu, to „po-

wiew normalności”. Dokument powinien teraz 

 

trafić do Komitetu Praw Człowieka ONZ, który to 

właśnie podjął się próby skandalicznej reinterpre-

tacji prawa. Faktem jest jednak, że lobby euge-

niczne w ONZ jest silne. 

www.pCh24.pl 

 

Niemcy: para homoseksualna zaadoptowała 

dziecko 

Niedawno za Odrą w życie weszły przepisy ze-

zwalające osobom tej samej płci zawierać „mał-

żeństwa”. Konsekwencją regulacji prawnej jest 

możliwość adoptowania przez homoseksualistów 

dzieci. Z tej opcji skorzystali dwaj mężczyźni. 

Dziecko pod opiekę przyznał im sąd w berlińskiej 

dzielnicy Tempelhof-Kreuzberg. 

Jak informuje serwis wpolityce.pl w oparciu o de-

peszę agencji DPA, mężczyźni żyjący w homosek-

sualnej koneksji opiekują się dzieckiem od uro-

dzenia. Jego wiek nie jest jednak znany. 
www.pCh24.pl  

Sprzeciw wobec projektu ekspertów Komitetu Praw 

Człowieka ONZ wyraziło już 89 prawników, prak-

tyków prawa i wykładowców akademickich. W liście 

do Komitetu podkreślają oni, że prawo do życia od 

chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci stanowi 

podstawę wszystkich innych praw człowieka i nie 

powinno podlegać żadnym ograniczeniom mogą-

cym zniweczyć jego ochronę prawną. 

„Szczególne znaczenie dla samej egzystencji  

i przyszłości naszej cywilizacji ma ochrona prawa 

do życia osób najsłabszych – zwłaszcza nienaro-

dzonych dzieci i osób w podeszłym wieku” - za-

znaczają prawnicy. 

Ich zdaniem interpretacja zaproponowana przez 

Komitet prowadzi w praktyce do drastycznego roz-

szerzenia podstaw prawnych aborcji. Prawnicy 

podkreślają, że żaden z zapisów którejkolwiek  

z obowiązujących, opartych na szerokim konsen-

susie, umów i konwencji na temat praw człowieka, 

nie stwarza podstaw do takiej interpretacji. 

 

„Mamy świadomość, że niektórzy legislatorzy 

narodowi mogą w uzasadnionych przypadkach 

zezwolić na zastosowanie w stosunku do ciężar-

nej kobiety zabiegów ratujących jej życie, w tym 

takich, które mogą okazać się tragiczne w skut-

kach dla nienarodzonego dziecka. Jednak to nie 

może być powód i podstawa do promowania 

aborcji i tworzenia w sposób sztuczny nowego 

prawa” - czytamy w liście skierowanym do Komi-

sji Praw Człowieka ONZ. 

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się m.in.  

b. prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. An-

drzej Zoll, europoseł Michał Kazimierz Ujazdow-

ski, dr hab. Dobrochna Bach-Golecka z Wydziału 

Prawa i Administracji UW i prof. Cezary Mik  

z UKSW. List podpisali także m.in. włoski polityk 

i prawnik prof. Rocco Buttiglione oraz George 

Weigel, biograf Jana Pawła II. 

www.ekai.pl 

 

 

 

 
Ze świata 

http://www.pch24.pl/
http://www.pch24.pl/
http://www.ekai.pl/
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Wielka Brytania: list biskupów w 50. rocznicę 

ustawy o aborcji 

Na skutek obowiązującego w Wielkiej Brytanii prawa 

aborcyjnego życie straciło 8 mln nienarodzonych 

dzieci. O tej narodowej tragedii przypominają we 

wspólnym liście katoliccy biskupi Anglii, Walii  

i Szkocji. W tym roku przypada tam 50. rocznica le-

galizacji aborcji. Biskupi apelują o przemianę serc, 

wzywają do modlitwy i postu w intencji nienarodzo-

nych. Proszą nauczycieli i rodziców, by uczyli po-

szanowania dla życia. Dziękują też tym, którzy 

sprzeciwiają się aborcji, a zwłaszcza młodym. Są 

oni, jak przyznają, zachętą dla Kościoła i społe-

czeństwa. 

W sposób szczególny biskupów niepokoi ekstermi-

nacja dzieci upośledzonych, a także odmawianie 

szacunku pracownikom służby zdrowia, którzy od-

wołują się do klauzuli sumienia. Przedstawiciele 

brytyjskich episkopatów zwracają się również do 

tych, którzy dopuścili się aborcji. Zachęcają ich, by 

szukali Bożego przebaczenia w sakramencie pojed-

nania. 

www.pl.radiovaticana.va 

 

Irlandia: zachęta dla par homoseksualnych do 

udziału w światowym spotkaniu rodzin 

Biskup Brendan Leahy z Limerick w Irlandii chce, by 

w przyszłorocznym Światowym Spotkaniu Rodzin 

uczestniczyły „małżeństwa homoseksualne” - do-

nosi dziennik „The Independent”.  

Obrońcy małżeństwa apelują o bojkot wydarzenia.  

 

Episkopat irlandzki przygotował program spotkania, 

które będzie odbywać się w duchu „Amoris laetitia”.  

„Mieliśmy referendum na rzecz małżeństw tej samej 

płci i wielu ludzi głosowało w tym referendum. Wszy-

scy są mile widzianymi członkami wydarzenia mają-

cego celebrować rodzinę” – mówił bp Leahy. Dodał, 

że „w przyszłym roku każdy musi poczuć się milej”. 

W programie przygotowującym irlandzkich wiernych 

do Spotkania Rodzin  w 2018 r. na 24 stronie bro-

szury znajduje się zdjęcie dwóch czule obejmujących 

się kobiet z tekstem wskazującym, że „chociaż Ko-

ściół podtrzymuje ideał małżeństwa jako stałego 

związku mężczyzny i kobiety, to jednak istnieją in-

nego typu związki, które zapewniają wzajemne 

wsparcie parom. Papież Franciszek zachęca nas, by-

śmy nigdy nie wykluczali tych par, lecz im towarzy-

szyli z miłością, troską i szacunkiem”. 

Arcybiskup Martin z Dublina także podkreślił  

w związku ze zbliżającym się wydarzeniem, że 

„Amoris Laetitia” wymaga nie tylko dostosowania 

duszpasterskiej opieki nad rodziną, ale także „no-

wego sposobu życia Kościoła, nowego sposobu na 

wypełnienie tej miłości, która czyni życie ludu Bo-

żego i społeczeństwa szczęśliwszym”. 

Abp Dublina zauważył, że spotkanie koncentrować 

się będzie „nie tylko na chrześcijańskim ideale mał-

żeństwa i rodziny, ale ma być także zachętą dla tych, 

którzy nie mogą osiągnąć chrześcijańskiego ideału”. 

Ma ono być „włączające” zgodnie z duszpasterskim 

podejściem papieża Franciszka i pouczające. 

www.pCh24.pl 
 

http://www.pl.radiovaticana.va/
http://www.pch24.pl/

