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Papież w Polsce podczas ŚDM mówił o rodzinie 

Podczas Światowych Dni Młodzieży Ojciec św. 

oprócz innych ważnych tematów poruszył również 

kwestie małżeńskie i rodzinne. Poniżej fragment 

wypowiedzi z 28 lipca. Fragmenty wystąpień pa-

pieża Franciszka wygłoszonych podczas piel-

grzymki do Polski dotyczących powołania małżeń-

skiego i życia rodzinnego można znaleźć na stro-

nie www.kodr.pl, natomiast całość tekstów opubli-

kowano na stronie Konferencji Episkopatu Polski 

(http://episkopat.pl/sdm-2016-wystapienia-ojca-

swietego/ ).  

Wypowiedź Papieża z 28 lipca (Kraków, Okno Pa-

pieskie): „(…) Kiedy spotykam kogoś, kto ma się 

pobrać – młodego chłopaka, który się żeni, czy 

dziewczynę, która wychodzi za mąż – mówię: Ci to 

mają odwagę. Dlatego, że nie jest łatwo stworzyć 

rodzinę.  Nie jest łatwo zaangażować się na całe 

życie. Trzeba być odważnym. Gratuluję więc Wam, 

bo Wy tę odwagę macie. Czasami pytają mnie: co 

zrobić, żeby rodzina zawsze zmierzała do przodu, 

pokonując wszelkie trudności. Zachęcam Was, że-

byście zawsze korzystali z trzech słów. Z trzech 

słów, które wyrażają trzy postawy. Trzy słowa, któ-

re pomogą nam przeżyć życie małżeńskie. Bo 

w życiu małżeńskim pojawiają się trudności. Mał-

żeństwo jest czymś tak pięknym, tak cudownym, 

że musimy o nie dbać, bo przecież jest ono na 

zawsze. Te trzy słowa to: pozwól, dziękuję i prze-

praszam.  

Pozwól. Zawsze powinniśmy pytać współmałżonka 

– żona męża czy mąż żony: co o tym myślisz? czy 

uważasz, że tak powinniśmy zrobić? Nigdy nie na-

Papież Franciszek o małżeństwie 
i rodzinie 
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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie 1 

Z Polski  2 

Ze świata   4 

rzucać siłą. Pozwól… 

Drugie słowo to wdzięczność: ileż to razy mąż po-

winien powiedzieć żonie „dziękuję” i ileż to razy 

żona powinna mężowi powiedzieć „dziękuję”. 

Bądźcie sobie wzajemnie wdzięczni, bo to właśnie 

małżonkowie udzielają sobie nawzajem sakramen-

tu małżeństwa, a ten sakramentalny związek opiera 

się na wdzięczności.  Dziękuję… 

Trzecie słowo to przepraszam. To słowo bardzo 

trudno wypowiedzieć. W małżeństwie czy to mąż, 

czy to żona zawsze popełniają błędy. Umiejętność 

przyznania się do nich, przeprosiny i prośba o wy-

baczenie bardzo pomagają. 

Są tutaj młode rodziny, nowożeńcy, wielu z Was 

jest w związkach małżeńskich, inni zamierzają się 

pobrać. Pamiętajcie o tych trzech słowach, które 

pomagają żyć w małżeństwie (…)”. 

www.kodr.pl/ www.episkopat.pl  

 

Papież pobłogosławił nowożeńców 

Papież Franciszek nie ma zwyczaju asystować przy 

ślubie, ale 9 lipca zrobił wyjątek dla jednej pary 

niesłyszących narzeczonych. Teodoro Pisciottani 

i Paulina Szczepanska zawarli sakrament małżeń-

stwa w kaplicy w Domu Świętej Marty, w której 

zwykle papież sprawuje prywatną Eucharystię. 
www.gosc.pl 
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Podziękowania 

 

JE biskup Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. 

Rodziny oraz ks. Przemysław Drąg Dyrektor Kra-

jowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin składają 

serdeczne podziękowania za posługę na rzecz 

małżeństw i rodzin ks. dr Wiesławowi Surmie 

Diecezjalnemu Duszpasterzowi Rodzin Diecezji 

Sandomierskiej, który z końcem czerwca prze-

stał pełnić urząd. 

Nowym Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin 

został ks. dr Tomasz Cuber. 

 

Obradował Zespół Ekspertów ds. Bioetyczny KEP  

Podczas spotkania w kurii warszawsko-praskiej 

podsumowano prace minionych miesięcy, kiedy 

to koncentrowano się wokół bioetyki początków 

życia ludzkiego a więc kwestii zapłodnienia, 

problemów wynikających z ciąży i jej przerwania 

oraz genetyki klinicznej. Eksperci zajęli się kwe-

stią leczenia niepłodności bez uciekania się do 

działań nieetycznych. Abp Hoser podkreślił, że 

nie można skazywać na śmierć dzieci z zaburze-

niami chromosomowymi. Przewodniczący Ze-

społu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zaznaczył, 

że istnieją już w Polsce ośrodki bardzo precyzyj-

nej diagnozy chorób wewnątrzłonowych płodu, 

co pozwala na leczenie śródmaciczne różnych 

przypadków i przygotowanie leczenia po uro-

dzeniu. Ogromną rolę odgrywa w tym rozwój 

kardiochirurgii powikłań rozwoju układu krąże-

nia sercowo-naczyniowego. Jako przykład pla-

cówek niosących pomoc w trudnych przypad-

kach wskazał hospicja perinatalne, gdzie ofero-

wana jest pomoc holistyczna, a więc nie tylko 

medyczna czy psychologiczna, ale również po-

moc duchowa. 

www.radioem.pl 

 

Dziecko we wrocławskim oknie życia 

Pięciotygodniowego chłopca matka przyniosła do 

okna życia i przekazała bezpośrednio zakonni-

com. Siostry boromeuszki  uruchomiły jednak 

zwykłą procedurę, której używają w przypadkach 

dzieci pozostawionych w oknie. Zostały wezwane 

policja i pogotowie ratunkowe.  
 

Maksymilian został przewieziony na komplekso-

we badania do szpitala. Jednocześnie została 

uruchomiona procedura adopcyjna.  

To 13. dziecko, które zostało pozostawione we 

wrocławskim oknie życia lub przekazane pod 

opiekę sióstr boromeuszek. 

www.wroclaw.gosc.pl  

 

Projekt broniący życia jest w Sejmie 

Fundacja „Pro – prawo do życia” oraz kilka in-

nych organizacji, a także setki wolontariuszy 

zbierali przez 3 miesiące podpisy pod obywatel-

skim projektem ustawy chroniącym dzieci niena-

rodzone. Efekt – ponad 450 tys. podpisów zo-

stało złożonych 5 lipca w Sejmie.  

Projekt zakłada m.in. likwidację trzech wyjątków, 

w których aborcja jest dozwolona (zagrożenie 

dla życia matki, ciężkie i nieodwracalne uszko-

dzenie płodu, ciąża będąca wynikiem przestęp-

stwa). Zapisy projektu na państwo oraz samo-

rządy nakładają obowiązek zapewnienia opieki 

kobietom w ciąży, a także pomocy rodzinom, 

w których wychowywane są niepełnosprawne 

dzieci. Projekt przewiduje również karanie ko-

biet, które zdecydują się na aborcję, ale z moż-

liwością odstąpienia od wykonania kary. Marsza-

łek Sejmu w ciągu trzech miesięcy musi wyzna-

czyć termin pierwszego czytania projektu. 

www.rp.pl  

 

Rajd dla Życia – rowerowa promocja życia i du-

chowej adopcji 

Hasłem tegorocznej edycji rajdu były słowa „Do 

źródeł miłosierdzia”. Trasa była wyjątkowa, po-

nieważ miała trzy miejsca startu, ale jeden cel: 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Uczestnicy 

wydarzenia wyruszyli z: Legnicy (360 km), Kato-

wic (90 km) oraz Lublina (ponad 800 km).  

Rajd jest inicjatywą młodych ludzi, którzy chcą 

 w ten sposób mówić o wartości życia każdego 

człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Pierwszy „Rajd dla życia” w 2010 roku rozpoczął 

się w Międzyrzeczu i prowadził poprzez miej-

scowości związane z kultem pierwszych mę-

czenników polskich. 

 

Z Polski 

http://www.radioem.pl/
http://www.wroclaw.gosc.pl/
http://www.rp.pl/
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Uczestnicy przebyli wówczas 672 km przez Gnie-

zno i Toruń, by zakończyć swoje zmagania 

w Giżycku na wzgórzu św. Brunona. 

www.pCh24.pl  

 

GUS: więcej małżeństw, więcej dzieci, mniej roz-

wodów 

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, 

z których wynika, że rośnie liczba urodzonych 

dzieci, małżeństw, a ubywa rozwodów. To ostat-

nie jest ważne z punktu widzenia demografii, bo 

więcej dzieci rodzi się zawsze w związkach for-

malnych niż z konkubinatów. Eksperci uważają, 

że dzięki programowi „Rodzina 500+” w Polsce 

panuje dobry klimat wokół rodziny. Sprawia to, 

że Polacy chętniej formalizują związki i decydują 

się na dzieci. GUS dodaje jednak, że rosnąca licz-

ba urodzonych dzieci nie powstrzymuje procesu 

wyludniania się kraju. „W pierwszym półroczu 

zmarło o 9 tys. Polaków więcej niż się urodziło. 

Pocieszające jest jednak to, że ta różnica zmalała. 

Rok wcześniej wynosiła aż 23 tys.”. 

www.wpolityce.pl  

 

Koniec z in vitro za rządowe pieniądze 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował z fi-

nansowania in vitro. Program kosztował w latach 

2013-16 niemal ćwierć miliarda złotych, a konty-

nuowany był jedynie do końca pierwszego półro-

cza bieżącego roku. Jakie są efekty trzyletniego 

funkcjonowania programu? Z oficjalnych danych 

Ministerstwa Zdrowia wynika, że: 

•do programu zakwalifikowano 17,9 tys. par, 

•w trakcie procedury nadal jest 17,5 tys. par, 

•wykonano 37,6 tys. transferów zarodka, 

•klinicznie potwierdzono 11,8 tys. ciąż, 

•urodziło się 5 tys. 285 dzieci. 

www.wpolityce.pl  

 

Rodzice adopcyjni razem 

Przy Archidiecezjalnym Ośrodku Katolickim we 

Wrocławiu powstało Stowarzyszenie Rodzin Ad-

opcyjnych „adopcyjni.pl”. Celem jest wzajemne 

wsparcie, stworzenie przestrzeni do rozmów, 

pytań i możliwości wzajemnej pomocy. 

Adopcja to nie sposób na dziecko bez ciąży, ale 

pełna miłości i trudności droga, na której cały czas 

trzeba się uczyć, dlatego grupa osób w podobnej 

sytuacji 

i o podobnych problemach jest dużym wsparciem.  

Rocznie z dwóch wrocławskich ośrodków adopcyj-

nych wychodzi ok. 200 małżeństw z dziećmi.  

www.wroclaw.gosc.pl  

 

Pregnabit – diagnostyka ciążowa w ręku matki 

Doktor Patrycja Wizińska-Socha wspólnie ze swo-

im zespołem opracowała Pregnabit – przenośne 

urządzenie, które może pomóc kobietom w ciąży 

i zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w łonie matki. 

W zaprojektowanym przez polskich naukowców 

sprzęcie wykorzystuje się takie same profesjonal-

ne sondy jak w tradycyjnym KTG. Jednak Pregnabit 

jest mały i poręczny. Kobieta będzie mogła wziąć 

go do domu i wykonywać badania samodzielnie 

 w dowolnym miejscu i czasie. Samo badanie trwa 

około 30 minut. Pregnabit będzie wysyłał dane do 

Medycznego Centrum Telemonitoringu, gdzie wykwali-

fikowany personel medyczny będzie analizować zapisy 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Obecnie za pomocą kardiotokografii, czyli wyko-

rzystania urządzeń KTG, można wykryć różnego 

rodzaju zagrożenia dziecka znajdującego się 

w brzuchu matki np. odklejające się łożysko, nie-

dotlenienie, obwiązanie dziecka pępowiną. 

www.rynekzdrowia.pl 

 

Oburzające reality-show 

TVN łamie granice przyzwoitości. Stacja jesienią 

pokaże nowy reality-show pn. „Ślub od pierwsze-

go wejrzenia”. Na ślubnym kobiercu staną osoby, 

które nigdy się nie znały, a dobrane zostały przez 

naukowców.  

Kontrowersyjne show zrealizowano na bazie duń-

skiego formatu „Gift Ved Forste Blik”, który pod 

angielskim tytułem „Married at First Sight” zyskał 

sporą popularność za granicą, ale też wywołał 

sporo kontrowersji natury etycznej i moralnej.  

www.wpolityce.pl  

 

http://www.pch24.pl/
http://www.wpolityce.pl/
http://www.wpolityce.pl/
http://www.wroclaw.gosc.pl/
http://www.rynekzdrowia.pl/
http://www.wpolityce.pl/


 

Strona | 4  
 

By rodzina była miłosierna, jak Ojciec jest miłosierny 

  

Chile: episkopat przeciw zabijaniu nienarodzo-

nych 

Po raz kolejny episkopat Chile zabrał głos 

w sprawie propozycji zmian w prawodawstwie 

aborcyjnym w tym kraju. W tamtejszym senacie 

czeka bowiem na rozpatrzenie wniosek o depe-

nalizację tego czynu w trzech przypadkach: 

gwałtu, zagrożenia dla zdrowia matki i wad wro-

dzonych płodu. Projekt został już przyjęty 

w marcu przez izbę niższą parlamentu. W imie-

niu Kościoła w debacie na ten temat w senackiej 

komisji zdrowia wziął udział bp Juan Ignacio 

González Errázuris. Przypomniał, że religia jest 

dla Chilijczyków czymś bardzo ważnym, a w to 

wpisana jest również obrona życia, która w tym 

przypadku wiąże się także z ochroną praw czło-

wieka. Wskazał, że ludzkie życie jest święte 

i nienaruszalne w każdej sytuacji i na każdym 

etapie rozwoju. Jeśli tego nie będzie się respek-

tować, to naruszy się również podstawowe i fun-

damentalne zasady przestrzegania praw człowie-

ka. Proponowana depenalizacja będzie ułatwie-

niem i promocją przerywania ciąży. 

www.pl.radiovaticana.va  

 

Meksyk: nie chcą zabijania dzieci na życzenie 

Meksykański Sąd Najwyższy większością głosów 

odrzucił propozycję legalizacji aborcji na życze-

nie w całym kraju w pierwszym trymestrze ciąży. 

Niektóre stany dopuszczają taką możliwość. 

Trzech sędziów Pierwszej Izby Sądu Najwyższego 

zagłosowało przeciwko projektowi narzucenia 31 

stanom aborcji na żądanie, który został przyjęty 

w Mexico City. Tylko jeden zagłosował za upo-

wszechnieniem procederu zabijania dzieci po-

czętych. Projekt autorstwa sędziego Sądu Naj-

wyższego Arturo Zaldívara Lelo de Larrea nakła-

dał na państwową służbę zdrowia obowiązek 

zapewnienia „dostępnej i przystępnej cenowo” 

aborcji przez wyznaczenie klinik, które miałaby 

się zajmować jedynie uśmiercaniem dzieci w ło-

nie matki. Pretekstem do głosowania w sprawie 

legalizacji aborcji w całym Meksyku była sprawa 

kobiety, która chciała dokonać aborcji w klinice 

rządu federalnego w Meksyku w 2013 roku.  

 
 

Jej nienarodzone dziecko cierpiało na syndrom 

Klinefeltera, skutkujący bezpłodnością u męż-

czyzn, choroba nie zagraża jednak życiu. 

www.pCh24.pl  

 

USA: wytyczne duszpasterskie arcybiskupa Filadel-

fii 

Osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach 

mogą otrzymać rozgrzeszenie i przystępować do 

Eucharystii jedynie żyjąc jak brat z siostrą – 

stwierdził arcybiskup Charles Chaput OFM Cap. 

Metropolita Filadelfii, który był gospodarzem ubie-

głorocznego Światowego Spotkania Rodzin, wydał 

wytyczne duszpasterskie dla duchowieństwa i in-

nych pracowników duszpasterskich w związku 

z adhortacją apostolską „Amoris laetitia”. W wy-

tycznych stwierdzono także, iż katolicy żyjący 

w związkach homoseksualnych, osoby które za-

warły jedynie związek cywilny oraz żyjące w związ-

kach nieformalnych nie mogą posługiwać w radach 

parafialnych, pełnić funkcji nauczycielskich, być 

lektorami czy nadzwyczajnymi szafarzami Eucha-

rystii. W dokumencie zaznaczono, iż takie relacje 

nieregularne stanowią poważne antyświadectwo 

i mogą stwarzać zamęt moralny w społeczeństwie. 

Podkreślono zdecydowany charakter tych wskazań. 

Odnosząc się natomiast do osób o skłonnościach 

homoseksualnych wskazano, że wiele z nich mimo 

to zdolnych jest do życia w wierności małżeńskiej, 

natomiast te, które żyją w związkach homoseksu-

alnych, muszą unikać pożycia. Jednocześnie za-

chęcono do okazywania współczucia, miłości, 

wsparcia i szacunku wobec wszystkich parafian. 

www.ekai.pl  

 

USA: Kongres – lekarzy nie można zmuszać do 

zabijania dzieci 

Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła gło-

sami 245 „za” przy sprzeciwie 182 kongresmenów 

ustawę Conscience Protection Act, która zakazuje 

rządowi dyskryminowania medyków i pielęgniarek 

odmawiających uczestniczenia lub wykonania 
aborcji.  

Ze świata 

http://www.pl.radiovaticana.va/
http://www.pch24.pl/
http://www.ekai.pl/
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Wyjaśniając swe stanowisko Rumuński Kościół 

Prawosławny zaznaczył, że wprawdzie w celu za-

chowania w rodzinie jedności wiary i życia du-

chowego istnieje zakaz zawierania takich związ-

ków, to jednak „ze względów duszpasterskich 

w wielowyznaniowym kontekście społeczno-

kulturowym” w drodze wyjątku „dopuszcza się 

poślubienie przez osoby prawosławne osób in-

nych wyznań chrześcijańskich”. W tym celu ko-

nieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia od 

miejscowego biskupa (hierarchy) prawosławnego 

– podkreślono w dokumencie patriarszym. 

www.deon.pl  

 

Rumunia: „tak” dla zapisu o małżeństwie w Kon-

stytucji 

Trybunał Konstytucyjny Rumunii stwierdził, że 

propozycja zmiany Konstytucji potwierdzającej, 

że małżeństwo stanowi związek kobiety i męż-

czyzny, jest zgodna z prawem i może być proce-

dowana.  

Z inicjatywy Koalicji dla Rodziny (Coalitia pentru 

Familie) do rumuńskiego Senatu została złożona 

23 maja w drodze obywatelskiej inicjatywy usta-

wodawczej propozycja zmiany Konstytucji. Celem 

złożonego projektu jest zmiana art. 48 rumuń-

skiej Konstytucji, który ma stanowić, że „rodzina 

jest ustanawiana przez dobrowolnie zawarte mał-

żeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą i opiera 

się na ich równości oraz ich prawie i obowiązku 

zapewnienia wychowania, edukacji i szkolenia 

dzieci”. Propozycję zagwarantowania konstytucyj-

nej ochrony małżeństwa poparło swoimi podpi-

sami trzy miliony osób, co stanowiło sześciokrot-

ność ustawowego wymogu. To najwyższa liczba 

w całej historii rumuńskich inicjatyw obywatel-

skich. 

www.naszdziennik.pl  

 

 
 

Projekt pozwala pracownikom służby zdrowia za-

skarżyć urzędników federalnych, stanowych i lokal-

nych, którzy zmuszają lub w jakikolwiek sposób 

dyskryminują lekarzy przeciwnych uśmiercaniu 

dzieci w łonie kobiety, nawet jeśli teoretycznie ze-

zwala na to prawo. Władze federalne nie mogą tak-

że straszyć cofnięciem dotacji dla stanowych szpi-

tali i ośrodków zdrowia, które nie chcą wykonywać 

aborcji. 

www.pCh24.pl  

 

Włochy: arcybiskup Neapolu daje mieszkania bied-

nym rodzinom 

Arcybiskup Neapolu kard. Crescenzio Sepe posta-

nowił podarować 60 ubogim rodzinom mieszkania 

należące do archidiecezji. Lokatorzy zajmowali je, 

nie płacąc czynszu i od dawna groziła im eksmisja. 

Włoskie media podkreślają, że decyzja hierarchy 

stanowi duży i zaskakujący przełom w głośnej 

w Neapolu sprawie protestów mieszkańców zagro-

żonych eksmisją z mieszkań należących do instytu-

cji kościelnych. Niektórzy od lat nie płacą czynszu, 

bo nie mają na to pieniędzy. Wielokrotnie w stolicy 

Kampanii lokatorzy ci okupowali neapolitańskie 

kościoły, domagając się rozwiązania problemu 

mieszkań dla najuboższych. Przed rokiem, podczas 

wizyty papieża Franciszka w Neapolu, kardynał Se-

pe zobowiązał się zająć tą sprawą. Obecnie spełnił 

obietnicę daną papieżowi. 

www.pb.pl  

 

 

Rumunia: Patriarchat Rumuński – zgoda na małżeń-

stwa mieszane 

Śluby kościelne między osobami różnych wyznań 

chrześcijańskich będą obecnie możliwe w Patriar-

chacie Rumuńskim. Kościoły prawosławne były i są 

przeciwne zawieraniu tego rodzaju związków, 

a jeśli się na to zgadzały, to rzadko i na bardzo 

surowych warunkach – najczęściej wymagano, aby 

strona nieprawosławna przyjęła chrzest i przeszła 

na prawosławie, a dzieci urodzone w takich mał-

żeństwach muszą być wychowywane bezwzględnie 
w duchu prawosławnym. 

http://www.deon.pl/
http://www.naszdziennik.pl/
http://www.pch24.pl/
http://www.pb.pl/
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Kazachstan: apel do papieża 

Biskup Schneider oraz kilkunastu obrońców ro-

dziny apelują do papieża o precyzyjne nauczanie 

moralne. W duchu miłości, pokory i wierności, 

jeden z hierarchów i 16 aktywistów z całego świa-

ta zaangażowanych w obronę dzieci poczętych 

oraz rodziny zwróciło się do papieża – za pośred-

nictwem nagrania video – domagając się zakoń-

czenia doktrynalnego zamieszania w kwestiach 

nauczania moralnego. - Żyjemy w bardzo szcze-

gólnym czasie głębokiego kryzysu wiary wewnątrz 

Kościoła – mówi biskup Atanazy Schneider z die-

cezji Maria Santissima w Kazachstanie, który wy-

stępuje na początku filmu, wyprodukowanego 

przez LifeSiteNews. - To nie jest tajemnicą. Jest to 

wyraźnie widoczne: wielu ludzi, prostych wiernych 

cierpi z powodu zamieszania – tłumaczy duchow-

ny. Trzydziestominutowe nagranie zatytułowane: 

„Apel do Papieża” powstał w odpowiedzi na za-

mieszanie, wywołane opublikowaniem w kwietniu 

br. nowej adhortacji papieskiej „Amoris laetitia”. 

Przyniosła ona sporo sprzecznych interpretacji ze 

strony różnych teologów, kardynałów i biskupów. 

Bp Schneider przynagla Ojca świętego, by w „kla-

rowny” i „jednoznaczny sposób,” to jest taki, który 

nie pozostawia miejsca na błędną interpretację, 

wyjaśnił problematykę rodziny i świętości mał-

żeństwa. 

www.pCh24.pl  

 

Czechy: TK otwiera drzwi dla adopcji dzieci przez 

pary homoseksualne 

Czeski Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, 

które w praktyce umożliwi parom homoseksual-

nym adoptować dzieci. Trybunał uznał, że orien-

tacja seksualna nie jest kryterium dobrego rodzi-

cielstwa. Wprawdzie formalnie opiekunem praw-

nym dziecka będzie mogła być tylko jedna osoba, 

ale bycie w homozwiązku nie będzie stanowić 

przeszkody. Czeski TK rozpatrywał skargę męż-

czyzny żyjącego w związku partnerskim, któremu 

odmówiono prawa do adopcji dziecka. Czescy 

sędziowie orzekli, że zakazywanie homoseksuali-

stom adopcji jest dyskryminacją, skoro takie pra-

wo przysługuje osobom samotnym.  

 

 

 

 

 

W Czechach parlament zalegalizował związki 

partnerskie w 2006 r. Zdaniem Czeskiej Akade-

mii Nauk aż 60 proc. Czechów jest za tym, by 

homoseksualiści mogli adoptować dzieci swoich 

partnerów, a ok. 50 proc. popiera homoseksual-

ne „małżeństwa”. 

www.pCh24.pl 

 

Kazachstan: bp Schneider do chrześcijańskiej 

rodziny 

Wobec nacisków ideologicznych na rodziców 

w kontekście wychowania ich dzieci biskup Ata-

nazy Schneider z Kazachstanu radzi, jak bronić 

siebie i dzieci przed zgubnymi wpływami z ze-

wnątrz. Sformułował zasady, które dla małżon-

ków mogą być praktycznym drogowskazem 

w trudnych czasach. 

1. Spójrzcie na różne trudy i prześladowania, 

jakie cierpli wasza rodzina, nie tylko jako coś 

negatywnego, ale także jako na łaskę Boga, który 

pomaga wam się oczyścić i wzmocnić. 

2. Wy sami bądźcie zakorzenieni głęboko w wie-

rze i podejmujcie formację także przez studio-

wanie prawd wiary. 

3. Pamiętajcie, że wasze dążenie do zachowania 

integralności waszej rodziny powinno być zaw-

sze na pierwszym miejscu. 

4. Starajcie się, aby wychowanie religijne, prze-

kaz wiary waszym dzieciom był dla was najważ-

niejszym zadaniem.  

5. Módlcie się codziennie razem z dziećmi, od-

mawiając różaniec albo część litanii. 

6. Uczyńcie z waszego domu prawdziwy kościół 

domowy. 

7. Przyjmujcie komunię świętą duchową, kiedy 

nie możecie być na Eucharystii w kościele i nie 

ma w pobliżu żadnego księdza. 

8. Opuśćcie parafię, gdzie głosi się złą naukę, 

błędy doktryny i poszukajcie takiej, gdzie gło-

szona jest prawdziwa Ewangelia, nawet jeżeli 

musielibyście jechać dosyć daleko.  

9. Zabierzcie ze szkoły wasze dzieci, jeżeli są 

tam lekcje edukacji seksualnej, w których nawo-

łuje się do zachowań niemoralnych i przeciwnych 
wierze.  

http://www.pch24.pl/
http://www.pch24.pl/
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10. Jeżeli nie możecie przeszkodzić w uczestniczeniu waszych dzieci w takich lekcjach, spotkajcie 

się z innymi rodzicami i razem zorganizujcie lekcje dla waszych dzieci, podczas których ukarze-

cie im  prawdziwy sens życia, wiary i seksualności.  

11. Walczcie o swoje rodzicielskie prawa, wykorzystując wszystkie demokratyczne środki działania.  

12. Liczcie się z prześladowaniami, jeżeli naprawdę chcecie ochronić wasze dzieci. 
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