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"Można mieć żal do niektórych środowisk i
środków społecznego przekazu, że w sposób
ironiczny przedstawiają przeciwników konwencji
Rady Europy. Kpią sobie z nich, przedstawiając
jako zwolenników przemocy”. To jedno z
zastrzeżeń jakie biskup rzeszowski Jan Wątroba –
przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP – wyraził
wobec dyskusji jaka toczy się na temat Konwencji
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Sama konwencja również zasługuję na krytykę.
Biskup Wątroba zwraca uwagę na zmiany w
postrzeganiu tradycyjnych ról w małżeństwie i
rodzinie oraz niejasne kompetencje instytucji
koordynujących wdrażanie konwencji:
Rada ds. Rodziny KEP, w porozumieniu z rożnymi
środowiskami i stowarzyszeniami skupiającymi
rodziny oraz obrońców życia, od dawna
sygnalizowała wiele niebezpieczeństw związanych
z ratyfikacją tej konwencji. Inne kraje europejskie
już ją ratyfikowały. W oparciu o ich doświadczenia
związane z wdrażaniem konwencji, obrońcy życia,
a nade wszystko obrońcy rodziny w jej
tradycyjnym kształcie, zgłaszali szereg zagrożeń,
które mogą pojawić się w naszym kraju, gdy
konwencja wejdzie w życie.
Pierwsze zastrzeżenie dotyczy braku starań, aby
społeczeństwo dobrze poznało konwencję.
Trudno jest uzyskać rzetelne informacje na temat
zmian prawnych i kulturowo-cywilizacyjnych,
które wymusza konwencja. W związku z tym,
jeszcze przed zebraniem połączonych komisji
sejmowych, a zwłaszcza przed sejmowa sesją,
pojawił się wniosek o wysłuchanie publiczne na
forum sejmowym, aby można było w sposób
merytoryczny przedstawić swoje argumenty i

Niestety, nie wyrażono na to zgody. Nie dość, że
brakuje informacji, to z drugiej strony mamy do
czynienia z dezinformacją. Można mieć żal do
niektórych środowisk i środków społecznego
przekazu, że w sposób ironiczny przedstawiają
przeciwników konwencji. Kpią sobie z nich,
przedstawiając jako zwolenników przemocy. Tak
ustawiona opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy z
zagrożeń. Nikt też nie chce być wyśmiewany i
posądzany o zacofanie i niedouczenie.
Drugie zastrzeżenie dotyczy spojrzenia na rodzinę.
Konwencja wymusza daleko idące zmiany w
spojrzeniu na uświęcone tradycją role w
małżeństwie i rodzinie. Kościół od zawsze, jako
wielkie zło, wskazywał wszelką formę przemocy.
Całe nauczanie Kościoła, którego podstawą jest
Ewangelia, jest zaprzeczeniem wszelkiej przemocy
wobec pojedynczego człowieka czy całych
środowisk. Wszystkie wysiłki, aby wyeliminować
przemoc, są zrozumiałe dla przedstawicieli Kościoła,
dla wszystkich ochrzczonych. Sama konwencja nie
wnosi nic nowego, gdy chodzi o walkę z
przyczynami przemocy. Mało tego. Dotychczasowe
ustawodawstwo polskie wystarczająco jasno określa
przyczyny przemocy i zabezpiecza nietykalność
osoby. Broni te osoby, które są zagrożone
przemocą.
Konwencja zajmuje się czymś innym. Pod wypływem
środowisk feministycznych i lewicowych, jakby
bocznymi drzwiami, wprowadza w polskie
ustawodawstwo i przestrzeń życia publicznego
elementy ideologii gender. Dzięki konwencji
środowiska te mogą mieć decydujący wpływ m.in. na
wychowanie dzieci.

obawy.
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Trzecie zastrzeżenie dotyczy powołania, bliżej

poziom dojrzałości, odpowiedzialności i troski o

nieokreślonych, instytucji koordynujących

wychowanie. Wszystkich zachęcam, aby bardziej

wdrażanie konwencji. Niejasne kompetencje tych

niż dotąd, interesowali się procesem edukacji i

instytucji rodzą obawy o wpływanie na szerokie

wychowania. Apeluję, zwłaszcza do katolickich

obszary życia w celu promocji wspomnianych

rodziców, aby nie bagatelizowali programów

ideologii. Zgodnie z konwencją, w przypadku nie

szkolnych i byli wrażliwi na obecność w nich

stosowania się do jej założeń i nakazów, ma być

ideologii sprzecznych z prawem naturalnym,

stosowana penalizacja. W tej chwili, choć

naszą tradycją i chrześcijaństwem. Czasem taka

konwencji nie ratyfikował jeszcze Prezydent,

postawa będzie wymagała wielkiej odwagi. Także

naszą nadzieją są rodzice, małżeństwa,

z tego powodu, że konwencja przewiduje sankcje.

wychowawcy, którzy wykazują wystarczający

Ze świata
Włochy

Wielka Brytania

22 - 24 stycznia odbył się międzynarodowy

Nie potwierdziły się przypuszczenia, że dzieci

Kongres: „Powołanie i misja rodziny Kościele i

w związkach homoseksualnych wychowują się

świecie współczesnym". Organizatorem

tak samo dobrze jak w parach

Kongresu była Papieska Rada do Spraw

heteroseksualnych. W Wielkiej Brytanii na

Rodziny, a jego głównym celem dyskusja nad

łamach British Journal of Education, Society &

dokumentem końcowym październikowego

Behavioural Science ukazały się wyniki badań

zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego

amerykańskiego socjologa prof. Paula Sullinsa,

rodzinie.

które pokazują, że dzieci, których opiekunami

„To my tu zebrani przedstawiciele ruchów i

jest para homoseksualistów bądź lesbijek

stowarzyszeń rodzinnych jesteśmy Synodem.

ponad dwa razy częściej cierpią na problemy

To nasze spotkanie jest święte, przez Pana

emocjonalne.

Boga inspirowane” – mówił abp Vinceznzo

Badania prof. Sullinsa są przełomowe,

Paglia, przewodniczący Papieskiej Rady ds.

ponieważ nikt do tej pory nie przeprowadził

Rodziny.

ich na tak wielką skalę. Wychowywanie dzieci

Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele Ruchu

przez pary jednopłciowe wciąż należy do

Spotkań Małżeńskich z Polski zwrócili uwagę

rzadkości. Prof. Sullins dotarł do danych 512

na potrzebę promowania dialogu jako drogi do

dzieci z środowisk homoseksualnych i zestawił

świętości oraz na to, że tradycyjne metody

je z danymi 207 tys. dzieci wychowywanych

przekazu nauczania Kościoła w postaci

przez pary heteroseksualne. Co więcej mógł

konferencji i katechez są niewystarczające. Ich

sobie pozwolić na badania losowe i zestawienie

zdaniem, małżeństwa i przygotowujący się do

według innych czynników, które mogą mieć

małżeństwa, potrzebują nie tylko wysłuchać,

wpływ na emocjonalność dziecka (np. rasa,

ale także przeżyć i doświadczyć w swoim życiu

zamożność, wykształcenie).

piękna miłości.
W czasie Kongresu zauważano, że było to

USA

pierwsze w historii Rady ds. Rodziny, a może i

W Chicago pod patronatem tamtejszego

historii Kościoła, robocze spotkanie

metropolity abp. Blase Cupicha odbył się II

przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń

Polonijny Kongres Rodziny. Jego hasło to:

prorodzinnych i obrony życia. Kongres ujawnił

„Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy

ogromną potrzebę dzielenia się

wezwani do miłości i wychowania”.

doświadczeniami z różnych krajów i kręgów

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Silna

kulturowych.
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Rodzina, działająca pod opieką polskich

ludzkiej wolności, czy jej ograniczeniem, ale

jezuitów w Chicago.

przeciwnie jej najbardziej autentyczną

„Rola, jaką pełnią rodzice w życiu swoich

realizacją. Kardynał Koch przypomniał, że

dzieci, jest sprawą najwyższej wagi, gdyż to

największym problemem jest, jak mówi Papież

rodzice wychowują dzieci w wierze i kierują je

Franciszek kultura prowizoryczności, która

na drogi zdrowej samodzielności” – napisał abp

utrudnia tworzenie trwałych relacji

Blase Cupich w liście do uczestników kongresu.

małżeńskich.

O tym, że jedną z przyczyn kryzysów
małżeńskich są zawiedzione nadzieje i brak

Paryż

umiejętności trwania, mówił ks. Paweł

Episkopat Francji stwierdził, że dużym

Bandurski TChr w konferencji inauguracyjnej.

zaniedbaniem Synodu z 2014 roku było

Prowincjał księży chrystusowców w Ameryce

pominięcie w obradach i dokumencie

Północnej porównał współczesnych małżonków

końcowym osób „bezżennych nie z wyboru”.

do apostołów uciekających z miejsca

Biskupi zlecili opracowanie specjalnego

ukrzyżowania Jezusa, ich największej miłości

dokumentu na temat tych osób i pragną

życia. Organizatorzy przewidują, że w

włączyć ten temat do obrad Synodu w 2015

kongresie weźmie udział kilka tysięcy osób.

roku. Jak twierdzi duszpasterz osób
bezżennych bp Luc Ravel: bezżenność jest

Watykan

dzisiaj zjawiskiem coraz bardziej masowym.

Kard. Kazimierz Nycz, podsumowując dla KAI

Osoby cierpiące taki los mogą się czuć

plenarne obrady Papieskiej Rady Kultury,

osamotnione i zaniedbane i dlatego

podkreślił, że nie możemy eksportować na

obowiązkiem Kościoła jest podjąć refleksję nad

teren innych kultur czy religii naszego

takim stanem życia i zadbać o pokarm

europejskiego sposobu postrzegania kobiety, a

duchowy dla nich.

w szczególności rozwiązań feministycznych których temat brzmiał: "Kultury kobiece.

Rzym

Podobieństwo a zróżnicowanie". Obrady,

Ksiądz profesor Livio Melina Przewodniczący

którym przewodniczył kard. Gianfranco Ravasi,

Papieskiego Instytutu Jana Pawła II, Studia nad

trwały od 5 do 7 lutego w Rzymie.

Małżeństwem i Rodziną w wywiadzie dla gazety
„Tempi” powiedział: „z jednej strony trzeba

Neapol

pamiętać o szacunku, który należy się każdej

Kardynał Koch podczas wręczenia nagród „Tu

osobie niezależnie od jej orientacji seksualnej

es Petrus” podkreślił, że Synod biskupów

z drugiej strony trzeba podkreślić, że prawa

planowany na październik będzie mógł podjąć

rodziny opartej na mężczyźnie i kobiecie

aktualne wyzwania „jedynie wówczas gdy głosić

stanowią bazę dobra wspólnego dla całego

będzie ewangelię małżeństwa i rodziny”. Jest

społeczeństwa. Jak można nie rozumieć, że

ona radosną nowiną o tym, że wierność

tylko rodzina oparta na małżeństwie która

małżeńska, wzajemna miłość i wynikające stąd

troszczy się o swoje dzieci, która tworzy

przekazywanie życia nie są zagrożeniem dla

kapitał socjalny zachowań, kultury i wartości
jest podstawą do wspólnego życia ? ”.
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Z Polski
Polska

W homilii metropolita gdański przypomniał, że

W corocznym raporcie GUS odniósł się do

wśród znaków, które czynił Chrystus

sytuacji demograficznej naszego kraju. Według

szczególne miejsce zajmowały dokonywane

badań GUS, dwie trzecie małżeństw to związki

przez Niego cuda, w tym uzdrowienia z

konkordatowe. Małżeństwa konkordatowe,

rozmaitych chorób. Ta moc Chrystusa

zwane też wyznaniowymi a(zawarte w

działającego znaki nie straciła nic na swej

kościołach i jednocześnie zarejestrowane w

aktualności. Chrystus żyjący w Kościele pochyla

urzędach stanu cywilnego) w 2013 r. stanowiły

się nadal nad człowiekiem – zwłaszcza chorym i

w Polsce ok. 64% zawieranych prawnie

cierpiącym.

związków. W takich małżeństwach rodziło się w

Chrystus żyjący w Kościele przychodzi do tych,

ostatnich latach 80% dzieci, ale od lat 90.

którzy są słabi i źle się mają. Jest naszym

systematycznie wzrasta odsetek urodzeń

Bratem i Odkupicielem, który objawia swoją

pozamałżeńskich - wynika z najnowszych

miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec

danych podanych przez GUS w "Informacji o

chorych i odrzuconych przez ludzi. On nie

sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014

zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci

roku".

- tłumaczył abp Głódź.

W końcu 2014 r. ludność Polski liczyła ok. 38

Dalej przypomniał, że w orędziu na tegoroczny

mln 484 tys. osób, czyli o 12 tys. mniej niż w

Światowy Dzień Chorego papież Franciszek

końcu 2013 r. W trzecim z kolei roku liczba

wyraża wdzięczność wszystkim opiekującym się

ludności zmalała (po wzroście notowanym w

osobami chorymi i cierpiącymi, a czas spędzony

latach 2008–2011).

obok chorego nazywa "czasem świętym".

Zdaniem ekspertów GUS, obserwowane od
początku lat 90. XX w. zmiany w zakresie

Warszawa

urodzeń to efekt wyboru, jakiego dokonują

Sprzeciw wobec inicjatyw państwa, "które

ludzie młodzi, decydując się najpierw na

prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i

osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia

rzeczywistości rodziny" wyraża prezydium

oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem

Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi krytykują

na założenie rodziny oraz jej powiększenie.

m.in. wprowadzenie do sprzedaży bez recepty

Skutkiem tych zmian jest przesunięcie

pigułki "dzień po" oraz prace nad ratyfikacją

najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20-

Konwencji o przemocy wobec kobiet

24 lata do grupy 25-29 lat, a także znaczący

zaznaczając, że "wiąże ona zjawisko przemocy

wzrost płodności w grupie wieku 30-34 lata,

z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z

związany w głównej mierze z realizacją

błędami czy słabościami konkretnych ludzi".

„odłożonych” urodzeń.

Prezydium KEP wyraża "poważny niepokój" z
powodu ataków na przedmiot „Przygotowanie

Gdańsk

do życia w rodzinie” i uznaje, że innym

Troska o życie człowieka od jego poczęcia do

zagrożeniem dla polskich rodzin jest kolejna

naturalnej śmierci oraz o chorych i cierpiących

zapowiedź przygotowania ustawy o związkach

była, jest i pozostanie jednym z

partnerskich.

najważniejszych elementów nauczania i
działalności Kościoła - podkreślił abp Sławoj

Warszawa

Leszek Głódź podczas Mszy św. sprawowanej w

132,5 tys. Polaków zadeklarowało swój

katedrze oliwskiej z okazji Światowego Dnia

sprzeciw wobec Konwencji „antyprzemocowej”,

Chorego oraz 25-lecia Caritas Archidiecezji

wysyłając swój protest do posłów za pomocą

Gdańskiej.

Platformy CitizenGO.org.
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Dyrektor CitizenGO.org Polska Magdalena

biskup bielsko-żywiecki. W homilii celebrans

Korzekwa poinformowała KAI, że podpisujący

wskazywał na rolę Słowa Bożego w życiu

petycje, przede wszystkim zwracali uwagę na

człowieka. - Gdzie jest Słowo Boże w naszym

istotne wątpliwości natury konstytucyjnej (m.in.

życiu, jak jest traktowany egzemplarz Pisma

artykuł 2 ust. 1 Konwencji wprowadza

Świętego, w czym wyraża się nasz szacunek do

dyskryminację ze względu na płeć i jest

Boga, Słowa Bożego? Gdzie w naszym domu

sprzeczny z art. 32 ust. 1 i art. 33 Konstytucji

położyliśmy nasz egzemplarz Pisma Świętego?

RP. Jednocześnie art. 4 Konwencji zabrania

Czy jest wśród takich książek, które uważamy

uznawania aktów dyskryminowania mężczyzn

za najpiękniejsze, okazałe, wartościowe,

za dyskryminację) oraz na fakt, iż Konwencja

albumowe wydania czy może jest wśród takich

nie stanowi skutecznego instrumentu

książek, które ciągle wyjmuje się z półki, a

zapobiegania i zwalczania przemocy wobec

może raczej gdzieś na dolnej półce, w drugim

kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych

rzędzie, wśród książek, których nie

źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o

wyrzuciliśmy, ale od dawna ich nie używamy? –

przemocy jako zjawisku motywowanym

wymieniał bp Pindel.

genderowo. Jej twórcy przyjęli, że źródłem
agresji względem kobiet są różnice w

Legnica

pojmowaniu męskich i kobiecych ról

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży po raz

społecznych.

kolejny pragnie wykorzystać okres Wielkiego

Protestujący zwracali uwagę, iż tym samym

Postu jako czas modlitwy w intencji życia

zostały zignorowanie lub zmarginalizowanie w

poczętego zwłaszcza w intencji, których życie

Konwencji realne przyczyn przemocy jak np.

jest zagrożone. Krucjata „40 dni dla życia”

uzależnienia od pracy, alkoholu czy

gromadzi chętnych codziennie o godzinie przy

narkotyków, erozja norm społecznych,

pomniku Jana Pawła II na Koronce do

obecność przemocy w mediach, czy też

Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci

uprzedmiotowienie wizerunku kobiety.

nienarodzonych.

Kalisz

Kraków

Biblia może się stać niezwykłym sposobem

W liście wydanym do diecezjan na Wielki Post

spotkania rodziny – mówił bp Roman Pindel,

Metropolita Krakowski Kard. Stanisław Dziwisz

który 5 lutego przewodniczył w Sanktuarium

napisał: sprowadzenie miłości mężczyzny i

św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom

kobiety do nieopanowanej pożądliwości

w intencji rodzin i obrony życia

seksualnej jest niszczeniem waszego

nienarodzonych.

człowieczeństwa, burzeniem fundamentu, na

Temat lutowego spotkania brzmiał: „Kogo

którym macie zbudować swoją szczęśliwą

słuchać, aby dobrze wyjść z rodziną… i to nie

przyszłość. Kardynał Dziwisz zaprasza do

tylko na zdjęciu? – Słuchaj Boga! O roli Słowa

pogłębienia przeżywania spowiedzi

Bożego w życiu rodziny”.

sakramentalnej w relacjach małżeńskich.

Konferencję pt. „Przyjmujesz Słowo Boże –

Przypomniał także naukę zawartą w FC w relacji

przyjmujesz życie” wygłosił ks. Piotr Szyrszeń,

do osób życzących w związkach

Mszy św. przewodniczył bp Roman Pindel,

niesakramentalnych i potwierdził, ze osoby te
nie mogą otrzymywać Komunii Świętej.
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Ogłoszenia
Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 21 marca 2014 roku.
Odbędzie się ona tuż przed Dniem Świętości Życia.
Każdego roku w pielgrzymce bierze udział kilka tysięcy osób, w tym zaproszeni goście z zagranicy.
Wspólna modlitwa i udział w wykładach stanowią okazję do integracji działaczy pro-life z całego kraju
i podejmowania działań na rzecz budowy cywilizacji życia i miłości.
Program
9.30 – Msza Św. koncelebrowana – przewodniczy JE ks. bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds.
Rodzin Konferencji Episkopatu Polski, Kaplica Cudownego Obrazu; w czasie Mszy św. złożenie
przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
10.45 – Przywitanie pielgrzymów przez o. Mariana Waligórę, przeora Jasnej Góry, Aula O. Kordeckiego
10.55 – Słowo Ks. Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy
Konferencji Episkopatu Polski
11.10 – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – modlitwę różańcową prowadzi JE ks. bp Jan Szkodoń
11.30 – „Obrona życia w Europie – aktualny stan rzeczy” – Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny
Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka
11.40 – „Polityka prorodzinna warunkiem przetrwania Polski” – dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej
Federacji Ruchów Obrony Życia, dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
Człowieka
12.00 – Modlitwa „Anioł Pański”
12.10 – „Dobre, bo polskie wychowanie do życia w rodzinie” – mgr Teresa Król, z-ca redaktora
naczelnego miesięcznika „Wychowawca”
12.30 – „Wielowymiarowość obrony życia – co jest najważniejsze” – Ks. Tomasz Kancelarczyk opiekun
duchowy szczecińskiego Marszu dla Życia, współtwórca Bractwa i Fundacji Małych Stópek
12.45 – „Czy schyłek chrześcijańskiej Europy? – zagrożenia i szanse” – Marek Jurek poseł do Parlamentu
Europejskiego, Bernard Antony poseł do Parlamentu Europejskiego
13.05 – Wręczenie nagród laureatom XI edycji Konkursu im. bł. ks. J. Popiełuszki „Pomóż ocalić życie
bezbronnemu”
13.50 – przerwa
14.30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich – prowadzi ks. prałat Stanisław Maślanka, asystent
kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
15.30 – Zakończenie pielgrzymki
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