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Papież apeluje o ratowanie rodziny
Podczas inauguracji roku akademickiego w Papie-

entuzjazmem do ratowania – powiedziałbym, nie-

skim Instytucie Jana Pawła II papież Franciszek

mal do rehabilitacji – tego nadzwyczajnego «wy-

podkreślał bogactwo różnic między mężczyzną

nalazku» Bożego dzieła stworzenia. To ratowanie

a kobietą i prosił o ratowanie rodziny. Ze wspólnotą

trzeba wziąć na serio, zarówno w sensie doktry-

profesorów i studentów Papieskiego Instytutu Jana

nalnym, jak praktycznym, duszpasterskim i wiążą-

Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Ojciec

cym się ze świadectwem. Dynamizm relacji między

Święty zainaugurował jego nowy rok akademicki –

Bogiem, mężczyzną i kobietą oraz ich dziećmi to

już 35. z kolei. „Dalekowzroczną intuicję św. Jana

«złoty klucz», by zrozumieć świat i historię z tym

Pawła II, który bardzo pragnął utworzenia tej insty-

wszystkim, co obejmują. A wreszcie, aby zrozu-

tucji akademickiej, dziś można jeszcze lepiej

mieć głębię samej miłości Boga”.

uznać i docenić w jej owocności i aktualności. Jego

www.pl.radiovaticana.va

pełne mądrości rozeznawanie znaków czasów
przywróciło z mocą uwadze Kościoła i samego

Papież o małżeństwie i gender

społeczeństwa głębię i delikatność więzi, które ro-

Podczas powrotu z pielgrzymki z Gruzji papież

dzą się wychodząc od przymierza małżeńskiego

Franciszek, odpowiadając na pytania dziennikarzy,

mężczyzny i kobiety. Rozwój Instytutu na pięciu

odniósł się m.in. do kwestii małżeństwa i ideologii

kontynentach potwierdza, jak ważna i znacząca

gender: „Mówimy o małżeństwie jako związku

jest katolicka forma jego programu” – powiedział

mężczyzny i kobiety, ponieważ tak stworzył ich

papież. Wskazał też na przyczyny kryzysu współ-

Bóg, na obraz Boga, jako mężczyznę i kobietę. Na

czesnej rodziny: „umacnianie się kultury, która

obraz Boga, a nie człowieka: mężczyznę z kobietą.

uwypukla narcystyczny indywidualizm, koncepcja

Razem. I stają się jednym ciałem, kiedy łączą się

wolności oderwanej od odpowiedzialności za dru-

przez małżeństwo. Taka jest prawda. Rzeczywiście

giego człowieka, coraz większa obojętność na do-

w tej kulturze konfliktów i źle rozwiązywanych

bro wspólne, narzucanie ideologii, które wprost

problemów, a nawet «filozofii», według których

atakują rodzinę, jak też coraz większe ubóstwo,

«dzisiaj zrobię to, a jak mi się znudzi, to wezmę

zagrażające przyszłości wielu rodzin”. Natomiast

się za coś innego, później zrobię jeszcze coś in-

o różnicach między mężczyzną a kobietą mówił

nego, i znów coś innego», mamy do czynienia

jako o „bogactwie” i części planu Bożego, dlatego

z wojną światową (…) przeciwko małżeństwu. Mu-

za „bardzo bulwersujące” uznał to, że obecna men-

simy być uważni, by te idee do nas nie przeniknęły.

talność ma tendencję do tego, aby „przekreślić tę

Bo małżeństwo najpierw jest obrazem Boga, męż-

różnicę”. Ojciec Święty zaapelował także o ratowa-

czyzna i kobieta stanowią jedno ciało. Niszcząc to,

nie w dzisiejszym społeczeństwie małżeństwa i ro-

plami

się

lub

zniekształca

obraz

Boga”.

dziny: „Konieczne jest przyłożyć się z większym
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Jeden z dziennikarzy nawiązał do bardzo katego-

Spotkanie z dziadkami

rycznych słów papieża pod adresem ideologii

W Watykanie 15 października obchodzono Święto

gender. Zapytał, jak w takim razie należy towa-

Dziadków. Zostało zorganizowane w Auli Pawła VI

rzyszyć osobom z zaburzeniami tożsamości

przez

płciowej. „Po pierwsze, ja towarzyszyłem w mym

w podeszłym wieku. Udział wzięły osoby starsze,

życiu jako kapłan, biskup, a nawet papież osobom

nawet w wieku ponad stu lat, i ich opiekunowie,

o tendencjach homoseksualnych i praktykujących

a także przedstawiciele instytucji zajmujących się

homoseksualizm. Towarzyszyłem im, zbliżyłem

leczeniem chorób związanych ze starością. Pa-

je do Pana. Nie wszyscy mogli przybliżyć się do

pież wyraził uznanie tym, którzy przybyli tam

Boga, ale towarzyszyłem im, nikogo nie zostawi-

kosztem

łem. Oto, co robimy. Osobom trzeba towarzyszyć,

względem tych, którym stan zdrowia na obecność

tak jak to robi Jezus. Kiedy ktoś w takim stanie

na tym spotkaniu nie pozwolił, ale czuli się oni

przychodzi do Jezusa, On na pewno nie powie mu:

w duchowej jedności z jego uczestnikami. Ojciec

Odejdź, bo jesteś homoseksualistą! To nie. Ja na-

Święty podkreślił miłość, wdzięczność i szacunek

tomiast mówiłem o tej niegodziwości, którą jest

Kościoła dla osób starszych: „W krajach, które do-

indoktrynacja ideologią gender. Opowiadał mi je-

znały ciężkich prześladowań religijnych, to wła-

den Francuz, ojciec rodziny, katolickiej, dość let-

śnie dziadkowie przekazywali wiarę nowym po-

niej, ale katolickiej, że kiedyś przy stole zapytał

koleniom, doprowadzając dzieci do chrztu w wa-

dziesięcioletniego syna, kim chciałby być, kiedy

runkach przeżywanej z cierpieniem konspiracji.

będzie dorosły, a on odpowiedział: dziewczyną!

W świecie takim jak obecny, w którym często mi-

I ojciec zdał sobie sprawę, że w podręcznikach

tyzuje się siłę i wygląd, macie misję dawania

szkolnych uczy się ideologii gender. To jest

świadectwa o wartościach, które liczą się na-

wbrew naturze. Co innego mieć tę tendencję, tę

prawdę i pozostają na zawsze, bo są wpisane

opcję, a nawet zmienić płeć, a co innego nauczać

w serce każdej istoty ludzkiej i zagwarantowane

w szkole pod tym kątem, by zmienić mentalność.

przez Słowo Boże. Właśnie jako ludzie tzw. trze-

Ja to nazywam ideologiczną kolonizacją” – mówił

ciego wieku wy – a lepiej powiedzieć: my, bo i ja

Ojciec Święty.

do niego należę – jesteśmy powołani, by działać

www.pl.radiovaticana.va

na rzecz rozwoju kultury życia, dając świadectwo,

włoskie

stowarzyszenie

wielkich

poświęceń,

pracowników

oraz

bliskość

że każda faza istnienia jest darem Bożym, ma
swoje piękno i znaczenie, choć są one naznaczone słabością”.
www.pl.radiovaticana.va
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Z Polski
Podziękowania

Ciało doradcze przy delegacie Konferencji Episko-

JE biskup Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds.
Rodziny oraz ks. Przemysław Drąg Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin składają
serdeczne podziękowanie za posługę na rzecz
małżeństw i rodzin pani Bożenie Tarasiewicz Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Białostockiej, która z końcem września br.
zakończyła pracę. Od 1 października nową doradczynią jest pani Anna Warwińska.

Po zakończonych obradach Konferencji Episkopatu Polski, które odbywały się w Warszawie
w dniach 4-5 października br. i wydaniu komunikatu pokonferencyjnego, pojawiło się również
osobne stanowisko w kwestii ochrony życia: „Konferencja Episkopatu Polski przypomina, że popiera
projekty

ustaw

postulujące

pełną

ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
ale nie popiera projektów zapisów prawnych, które
przewidują karanie kobiet, które dopuściły się
aborcji” (zob. Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego KEP, Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 2016
r. i Komunikat z 374. Zebrania Plenarnego KEP,
Warszawa, 5 października 2016 r.).

wania

programów

ich

działań;

podejmowanie

wspólnych inicjatyw duszpasterskich; współpraca
ze świeckimi ruchami i stowarzyszeniami; prowadzenie i zlecanie badań socjologicznych związanych z sytuacją kobiet w Polsce oraz w Kościele lokalnym; informowanie biskupów, zwłaszcza przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP o podspotyka się dwa razy do roku.
www.ekai.pl
Modlitwa w intencji życia
Życie jest najcenniejszym darem, jaki człowiek
otrzymuje. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zwraca się do wszystkich wiernych, by
podjęli osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji
życia. Biskup Jan Wątroba, który przewodniczy Radzie ds. Rodziny, prosi biskupów, księży i świeckich o podjęcie wysiłku modlitewnego. W specjalnym liście napisał m. in.: „Zapraszamy do podjęcia
krucjaty modlitewnej na rzecz ochrony życia każdego człowieka: dziecka od momentu poczęcia
w każdą niedzielę po wszystkich Mszach św. od-

Spotkanie osób zaangażowanych w duszpasterstwo kobiet
Grupa kobiet tworząca zespół doradczy przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet obradowała
pod przewodnictwem nowo wybranego delegata
bp Wiesława Szlachetki. O zadaniach stojących
przed zespołem, zaangażowaniu młodych w misję
Kościoła, sposobach uczczenia Roku Jubileuszu
Chrztu Polski oraz 300-lecia koronacji Obrazu
Matki Boskiej Jasnogórskiej, mówiły członkinie zespołu, które spotkały się 21 października w WarZebrani

z działalnością duszpasterstw kobiecych; opraco-

oraz osób starszych i chorych. Proponujemy, aby

www.ekai.pl

szawie.

jego zadań są wymiana doświadczeń związanych

jętych inicjatywach duszpasterskich kobiet. Zespół

Komunikat KEP w kwestii ochrony życia

wszystkie

patu Polski powstało w czerwcu 2013 roku. Wśród

wysłuchali

też

wystąpienia

Agnieszki Kieniewicz- Duverge o akcji promującej
czystość przedmałżeńską na Mauritiusie oraz Te-

mawiać wspólnie z wiernymi modlitwę św. Jana
Pawła II zamieszczoną w encyklice Evangelium vitae. Niech ta modlitwa w czasie debat sejmowych
i dyskusji społecznych o godności życia człowieka
będzie wyrazem zaangażowania wszystkich w budowanie cywilizacji miłości. Sugerujemy, aby modlitwa w intencji życia była prowadzona w parafiach
do Uroczystości Bożego Narodzenia. Świadomi siły
modlitwy rodziny katolickiej zachęcamy także, aby
każda rodzina podczas modlitwy domowej codziennie prosiła za wstawiennictwem Matki Bożej
Królowej Rodzin o wprowadzenie w Polsce prawnej
gwarancji ochrony życia każdego człowieka”.
www.kodr.pl

resy Kapeli o sytuacji matek w Europie.
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Modlitwa za życiem na Jasnej Górze

Dzień Dziecka Utraconego

W odpowiedzi na „czarny poniedziałek” na Jasnej

Pochówki zmarłych przed narodzeniem dzieci,

Górze i w innych miastach Polski trwała modlitwa

wspólna modlitwa rodziców, spotkania i wykłady

w intencji życia. Szczególny wymiar miała ona

pomagające radzić sobie po stracie bliskiej osoby –

w Sanktuarium Narodowym – tam abp Wacław

te wydarzenia składają się na obchodzony w Polsce

Depo mówił m.in.: „Trzeba rozpocząć nową bata-

Dzień Dziecka Utraconego. W tym roku objął on

lię zmagań kulturowych, aby zdemaskować nie-

ponad 20 miast. Pierwszy raz Obchody Dnia

bezpieczeństwa pogańskich i ateistycznych za-

Dziecka Utraconego zorganizowano w 1988 r.

mierzeń, sprzeciwiających się ewangelii życia,

w Stanach Zjednoczonych. Dzień ten przypada 15

a tym samym koncepcji człowieka od poczęcia do

października – licząc umownie od 1 stycznia, tyle

naturalnej śmierci oraz godności kobiety i męż-

właśnie trwa ciąża. Według badań Fundacji Prze-

czyzny, a także sakramentu małżeństwa i samej

trwać Cierpienie przeprowadzanych w latach 2012-

rodziny (…) Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim,

2014 ok. 27% rodziców, którzy utracili nienaro-

a Kościół nie jest własnością prywatną biskupów,

dzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się

katolików praktykujących czy wierzących, a nie-

z nim ani zorganizowania godnego pochówku.

praktykujących”.

Głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewie-

www.kodr.pl, www.ekai.pl

dza rodziców oraz nieznajomość prawa. Natomiast
aż 30 % kobiet, które poroniły, popada w depresję

Akcja Caritas Rodzina Rodzinie

wymagającą leczenia psychiatrycznego. Z myślą

Caritas Polska prowadzi program pomocy dla ro-

o tych osobach od kilku lat w różnych miastach po-

dzin, które zostały poszkodowane w wyniku kon-

wstają grupy wsparcia dla rodziców po stracie.

fliktu zbrojnego w Syrii. Inicjatywa „Rodzina Ro-

W ramach części z nich działają profesjonalne

dzinie” to realna odpowiedź na apel papieża Fran-

warsztaty terapeutyczne prowadzone przez insty-

ciszka o przyjęcie rodzin syryjskich przez parafie.

tucje specjalizujące się w pomocy psychologicznej

Program polega na objęciu wsparciem konkretnej

i hospicja. Wiele jest jednak grup tworzących się

rodziny, która potrzebuje pomocy. W inicjatywę

spontanicznie, z inicjatywy samych rodziców, któ-

włączyć się mogą polskie rodziny, parafie, diece-

rzy chcą sobie pomagać. Zazwyczaj takie grupy

zje, środowiska czy firmy oraz inne instytucje,

gromadzą się przy parafiach, m.in. w ramach dusz-

które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla

pasterstwa rodzin. Po Mszy św. przeżywają czas

konkretnej rodziny. Wsparciem objęte są trzy ka-

dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśle-

tegorie rodzin: osoby mieszkające w Aleppo w Sy-

niami. W wielu miejscach organizuje się spotkania

rii, uchodźcy syryjscy w Libanie oraz będący w nę-

z psychologiem, który udziela indywidualnych kon-

dzy z powodu zapaści spowodowanej kryzysem

sultacji.

uchodźczym Libańczycy. Darczyńca może objąć

www.kodr.pl na podstawie www.ekai.pl

rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym,
w zależności od możliwości finansowych. W ten

Sprawa okien życia

sposób jedną rodzinę syryjską może wspierać za-

Środowiska feministyczne rozpowszechniły w me-

równo

jak

diach społecznościowych kłamliwe informacje na

i jedna parafia, wspólnota czy firma. Wsparcie

temat okien życia. Posługując się zdjęciem radom-

w ramach programu „Rodzina Rodzinie”, będzie

skiego okna życia sugerowały, że nie są w nim

obejmowało pomoc żywnościową, opiekę zdro-

przyjmowane noworodki z wadami genetycznymi.

wotną, edukację, schronienie i artykuły nieżywno-

Fotomontaż wywołał na twitterze ogromne oburze-

ściowe. Za pośrednictwem strony www.rodzinaro-

nie internautów, którzy szybko odnaleźli orygi-

dzinie.caritas.pl polskie rodziny wybierają jedną

nalne zdjęcie okna życia. Oto fragment oświadcze-

rodzinę i wspierają ją przez 6 miesięcy.

nia Dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza

www.kodr.pl na podstawie www.ekai.pl

w sprawie manipulacji fotografii przedstawiającej

kilku

darczyńców

indywidualnych
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okno życia: „W dniu 11.10.2016 w internecie rozpo-

Ma bardzo wiele wad. Nikt z nas nie mówił, że ma

wszechnione

zdjęcie

to być rozwiązanie jedyne. Mówimy tylko, że

przedstawiające okno życia Caritas Radomskiej. Na-

gdzieś na końcu różnych form pomocy warto zo-

pis „MAMO – pozwól mi żyć” zamieniono na napis

stawić okno życia jako wentyl bezpieczeństwa. Nie

„OKNO ŻYCIA – nie przyjmujemy dzieci z wadami

jako rzecz najważniejszą, pierwszoplanową, ale

genetycznymi!!! – brak chętnych na adopcję”. Czło-

jako pewną możliwość dla tych wszystkich, którzy

wiek, który dopuścił się manipulacji oraz środowi-

się w systemie nie mieszczą” – podsumował.

sko, które ją promowało, przekroczyło wszelkie za-

www.ekai.pl

zostało

zmanipulowane

sady wzajemnego szacunku i granice rozsądku. Są
granice, których przekraczać nie należy i których

Obradował Zarząd Dzieła Spotkania Małżeńskie

przekraczać się nie godzi niezależnie od poglądów.

W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie

Nie byłoby ludzi, którzy wyznają poglądy, gdyby

w dniach 14-16 października, uczestniczyli zało-

ktoś, kiedyś, nie przekazał im życia i tego życia nie

życiele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybo-

chronił (…) Dzięki 60 oknom życia w Polsce urato-

wscy, aktualni Liderzy Dzieła Daina i Uldis Žurilo,

wano 92 niemowląt, nikt nigdy nie stawiał jakich-

a także pozostali członkowie Zarządu Vira i Zino-

kolwiek warunków dotyczących ich przyjmowania.

viyj Kuzymkivy z Ukrainy, Lena i Paweł Kuźmiccy

Przeciwnie, okna życia są po to, żeby chronić życie,

z Białorusi, a w charakterze gości Daiva i Jonas Ju-

które jest szczególnie kruche”.

nieviciai z Litwy. Podczas zebrania, w kontekście

Tymczasem kolejne dziecko znalazło się w oknie

dialogu jako daru miłosierdzia Bożego, podjęto

życia w Piotrkowie Trybunalskim. Chłopiec jest

konkretne wnioski, w jaki sposób umacniać chary-

zdrowy i zadbany. Dziecko urodziło się prawdopo-

zmat i misję Spotkań Małżeńskich w obliczu glo-

dobnie kilka dni przed pozostawieniem w oknie.

balnego kryzysu wiary oraz kryzysu małżeństwa

Zgodnie ze standardową procedurą trafił do piotr-

i rodziny. Omawiano, w jaki sposób poszerzać

kowskiego szpitala. W tym mieście okno życia zo-

możliwość prowadzenia większej liczby rekolekcji

stało utworzone w 2010 roku, od tamtej pory zna-

dla małżeństw i pogłębienia formacji porekolek-

leziono w nim dwoje dzieci płci męskiej – Jana i Do-

cyjnej ich uczestników, by wspierać coraz lepsze

minika. Obaj chłopcy trafili do rodzin adopcyjnych.

rozumienie istoty sakramentu małżeństwa. Pod-

W Opolu natomiast odbyła się debata o potrzebie

kreślono, że świadectwa uczestników różnych

istnienia okien życia, której gośćmi byli: red. dr To-

form pracy Spotkań Małżeńskich mobilizują ani-

masz Terlikowski szef Telewizji Republika, dr Błażej

matorów do coraz większego zaangażowania

Kmiecik z Instytutu Ordo luris, ks. Tomasz Kance-

w prace Stowarzyszenia. Zauważono, że nawróce-

larczyk z Fundacji Małych Stópek oraz boromeuszka

nia, jakie dokonują się podczas rekolekcji, rozpo-

s. Ewa Jędrzejak prezes Fundacji „Evangelium Vitae”

czynają proces nawrócenia, który często trwa

i organizatorka Okna Życia we Wrocławiu. Mówiono

długo, ale jest owocny pod warunkiem kontynuo-

o problemach etycznych związanych z oknami życia:

wania po rekolekcjach doświadczenia dialogu, ja-

anonimowości, która narusza prawo dziecka do

kiego uczą się uczestnicy różnych form pracy Spo-

wiedzy o swojej tożsamości i pochodzeniu, nieod-

tkań Małżeńskich. Podkreślono także potrzebę co-

wracalności decyzji, którą kobieta podejmuje pod

raz pełniejszego nasycania duchowością dialogu

naciskiem partnera lub w trudnej dla siebie sytuacji,

zarówno życia małżeńskiego, jak i całego życia

oraz prawie matki do pożegnania się z dzieckiem.

społecznego.

Prelegenci jednak zgodnie podkreślali potrzebę or-

www.ekai.pl

ganizacji okien życia, choć ich zdaniem to nie jedyna, a ostateczna forma pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej, a oczekującym narodzin
dziecka. „Nikt z nas nie mówił, że okno życia to rozwiązanie idealne” – powiedział red. Terlikowski.
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Łódzkie organizacje prorodzinne przeciwko akcji
„Tęczowy Piątek”
O przeprowadzenie działań zapobiegających destruktywnej propagandzie LGBT zaapelowali w piśmie do wojewody łódzkiego przedstawiciele tamtejszych organizacji prorodzinnych. Odnieśli się
w ten sposób do zapowiadanej na 28 października
w łódzkich szkołach akcji „Tęczowy Piątek”. „Akcja
ta ma na celu promocję w szkołach postaw i zachowań LGBT, prowadzących de facto do dekonstrukcji

rodziny

i

dyskredytacji

małżeństwa,

a także zaburzających procesy identyfikacji płciowej dzieci i młodzieży w fazie dojrzewania. Wskazujemy na ten problem, znając zaangażowanie
środowisk związanych z LGBT nie tylko w Łodzi, ale
i w całym województwie” - przestrzegali sygnatariusze listu. Zaapelowali do wojewody o udzielenie
pomocy rodzicom i „zapewnienie przestrzegania
prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 Konstytucji) oraz prawa do wolności sumienia, obejmującego prawo rodziców do zapewniania wychowania
i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze
swoimi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji),
potwierdzonych w treści Preambuły ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w art.
1 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 tejże ustawy”. Środowiska
prorodzinne oczekują od władz państwowych
działań, które zapobiegną „destruktywnej propagandzie LGBT” i zapewnią przestrzeganie praw rodziców wynikających z ustawy o systemie oświaty,
„odnoszących się do bezpośredniego wpływania na
treści, aplikowane dzieciom w szkołach w procesie
edukacyjnym i wychowawczym, oraz do możliwości niewyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach o treści sprzecznej z przekonaniami rodziców”.
W Sejmie natomiast zorganizowano konferencję
dotyczącą akcji „Szkoła przyjazna rodzinie” jako
odpowiedź na tęczowy piątek”. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny od dwóch lat prowadzi akcję certyfikowania szkół, które respektują
i promują wartości rodzinne. Certyfikat przystąpienia do projektu oznacza, że szkoła nie realizuje
„programów edukacyjnych kwestionujących zna-

Pierwsze szkoły przystąpiły do akcji dwa lata
temu w powiecie wołomińskim koło Warszawy.
Ówczesny starosta wołomiński Piotr Uściński zachęcał szkoły do tego, by promowały inicjatywę
wśród innych placówek. „Dziś możemy z dumą
powiedzieć, że program został przyjęty przez
1050 szkół w całej Polsce. Jest to 1050 szkół na
kończący się już jubileuszowy rok 1050-lecia
chrztu Polski” - poinformował na konferencji
w Sejmie Paweł Kwaśniak, prezes Centrum
Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
www.ekai.pl
Dr Cameron w Polsce o zagrożeniach homoseksualizmu
Największym

eksperymentem

na

dzieciach

w dziejach ludzkości było wprowadzenie „nauczania tolerancji wobec osób homoseksualnych”
do amerykańskich szkół na życzenie środowisk
LGBT – twierdził dr Cameron, który od lat jako
psycholog zajmuje się zjawiskiem homoseksualizmu. Członek Amerykańskiego Instytutu Badań
nad Rodziną podczas kilkudniowej wizyty w Polsce prezentował wyniki trzech badań, dotyczących wpływu rozpowszechnienia postaw homoseksualnych na amerykańskich nastolatków oraz
molestowania dzieci w dziewięciu krajach świata.
Obecność dra Camerona wzbudziła gwałtowną
reakcję środowisk LGBT oraz ich zwolenników.
www.ekai.pl
Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny
W ramach obchodzonych już od lat w Krakowie
Dnia Jana Pawła II zainaugurowano Małopolski
Marsz dla Życia i Rodziny. Jak podkreślali organizatorzy, przemarsz miał na celu zamanifestowanie przywiązania do tradycyjnych rodzinnych
wartości i spotkanie z osobami kierującymi się
podobnymi zasadami. Udział w nim to wyraz
zdecydowanego poparcia dla skutecznej ochrony
życia każdego – bez wyjątku – człowieka od poczęcia po naturalny kres oraz godności rodziny.
Marsz wyruszył z Łagiewnik z Sanktuarium św.
Jana Pawła II i dotarł do krakowskiego rynku.
Na podstawie www.polskieradio.pl

czenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym,

intelektualnym

i

duchowym

dzieci”.
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Świdnicki Kongres Małżeństw

Po każdej konferencji był czas na rozmowę z pre-

VI Ogólnopolski Kongres Małżeństw, który odbył się

legentami. Z kolei Małgorzata i Paweł Świdzińscy,

w Świdnicy w dniach 7-8 października, przebiegał

animatorzy Spotkań Małżeńskich, przedstawili

pod hasłem „Liturgia i czułość”. Ojciec prof. dr hab.

przykłady z codziennego życia, w jaki sposób

Kazimierz Lubowicki OMI z Papieskiego Wydziału

kształtować cierpliwość w stosunku do siebie sa-

Teologicznego we Wrocławiu podjął zagadnienie

mych i do dzieci. Ks. Krzysztof Grzywocz, profe-

duchowości małżeńskiej, dr Jacek Pulikowski mówił

sor duchowości na Wydziale Teologicznym Uni-

o znaczeniu okazywania miłości w małżeństwie, na-

wersytetu Opolskiego, na podstawie swojej dłu-

tomiast ks. dr Piotr Kieniewicz MIC z Centrum Po-

goletniej pracy terapeutycznej z małżeństwami,

mocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Licheniu

mówił o cierpliwym i niecierpliwym charakterze

poruszył zagadnienie „Czułość modlitwy, modlitwa

ludzkiej i Bożej miłości. We wszystkich konferen-

czułości”. „O miłości godnej Boga i człowieka” – to

cjach pokazano, że przemiana ludzkich serc jest

tytuł wystąpienia s. prof. dr hab. Adelajdy Sielepin

najczęściej procesem, podczas gdy niecierpliwy

CHR, kierownik Katedry Teologii Liturgii Uniwersy-

charakter natury ludzkiej domaga się, by nasze

tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Nato-

oczekiwania spełniały się natychmiast. Ks. Grzy-

miast znany kaznodzieja o. Augustyn Pelanowski

wocz zauważył, że oznacza to groźne dla chrze-

OSPPE podjął w swoim wykładzie temat „Pocałunek

ścijan myślenie magiczne. Ważną częścią Kon-

Eucharystii”. W spotkaniu zorganizowanym przez

gresu były warsztaty, które prowadzili Małgorzata

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin oraz Fundację

i Paweł Świdzińscy oraz Urszula i Piotr Kowalczy-

Małżeństwo Rodzina uczestniczyło ponad 170 par

kowie – animatorzy Spotkań Małżeńskich. Uczest-

małżeńskich z Dolnego Śląska, ale także z Krakowa,

nicy warsztatów uczyli podstawowych zasad cier-

Warszawy, Częstochowy, Łodzi, Gorzowa Wielko-

pliwego dialogu w relacjach małżeńskich.

polskiego oraz Wiednia i Dortmundu. Ksiądz biskup

www.ekai.pl

Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, wręczył statuetki Amicus Matrimoniorum

Tarnowskie Randki Małżeńskie

Magdalenie i Piotrowi Krajewskim, wrocławskim

W Tarnowie ruszyły Randki Małżeńskie. To propo-

działaczom organizacji prorodzinnych, oraz o. prof.

zycja zarówno dla trwających w silnych relacjach,

dr. hab. Kazimierzowi Lubowickiemu.

jak i dla tych, którzy zmagają się z problemami

Na podstawie www.naszdziennik.pl

oraz dla świeżo upieczonych małżonków i par
z wieloletnim stażem. Jak mówią organizatorzy

Warszawski Kongres Małżeństw

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji oraz Wydział

Zachęcenie do refleksji nad więzią małżeńską i ro-

Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diece-

dzinną było głównym tematem II Warszawskiego

zjalnej w Tarnowie, jest to czas tylko dla dwojga,

Kongresu Małżeństw, który odbył się w dniach 7-9

bez żadnych prac w grupach i wypowiedzi pu-

października w Parafii Ofiarowania Pańskiego na

blicznych.

stołecznym Ursynowie. Organizatorem Kongresu

www.diecezja.tarnow.pl

wraz z parafią były: Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie, Kościół Domowy oraz Odnowa w Duchu

Akademia dla osób żyjących w pojedynkę

Świętym. Myślą przewodnią Kongresu były słowa

W Poznaniu ruszyła druga edycja Akademii Miłości

św. Pawła z Hymnu o Miłości: „Miłość cierpliwa jest”.

dla Singli. To 10 spotkań poświęconych tematyce

Kongres miał charakter otwarty, jego celem było

miłości, relacji, płciowości. Spotkania adresowane

zachęcenie małżeństw do refleksji nad swoją wię-

są do osób w wieku 25−45 lat, które jeszcze nie

zią. Referat wprowadzający pt. „Czy miłość na-

znalazły swojej „drugiej połówki”, celem ich jest

prawdę

wierzy

inspirowanie i mobilizowanie uczestników do na-

i wszystko przetrzyma?” przedstawili Irena i Jerzy

wiązania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem,
tak by „zbudować lepszą wersję siebie”.

jest

cierpliwa,

wszystkiemu

Grzybowscy, założyciele katolickiego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie.
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Organizatorzy planują powołać Akademię Miłości

Sejm i rząd w sprawie ochrony życia

dla Singli również w innych miastach. „Chętni

Posłowie odrzucili obywatelski projekt nowelizacji

zgłaszają się do nas m.in. ze Szczecina, z War-

ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu

szawy, Krakowa z prośbą o utworzenie Akademii.

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery-

Oczywiście jesteśmy otwarci, ale jest to uzależ-

wania ciąży, zmierzający do całkowitego zakazu

nione od tego, czy znajdą się chętni do jej zorga-

aborcji. Decyzję posłów 5 października poprze-

nizowania” – zauważa ks. Adam Pawłowski. Ka-

dziła burzliwa debata oraz zapowiedź premier Be-

płan dodaje, że w planach są także akademie dla

aty Szydło o rządowym projekcie wsparcia dla ro-

małżeństw, rodzin, studentów i seniorów. „Po-

dzin i matek, które zdecydują się na urodzenie

trzeby są ogromne, a Akademia Miłości jest do-

i wychowanie dzieci niepełnosprawnych. Ma się on

skonałą formą ewangelizacji osób, które są sa-

opierać na trzech zobowiązaniach w sprawie

motne” – zaznacza.

ochrony życia, który w postaci ustawy trafi do

www.ekai.pl

końca roku do Sejmu. Będzie to program opieki
prenatalnej i zdrowotnej oraz obejmujący wycho-

Niechciana konferencja o nienarodzonych

wanie dzieci. W trakcie prac nad budżetem na rok

Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris i Zakład Dy-

2017 rząd ponadto ma zgłosić poprawki zabez-

daktyki

Wydziału

pieczające środki finansowe na realizację tego

Nauki o Zdrowiu WUM zorganizowali międzynaro-

programu od 1 stycznia przyszłego roku. Zarzą-

dową konferencję na temat „Prawa poczętego pa-

dzenie o powołaniu zespołu, który podejmie

cjenta: aspekty medyczne i prawne”. Zaplanowane

prace nad projektem, jest datowanie na 4 paź-

na 14 października spotkanie ostatecznie odbyło

dziernika br., a więc powstało dzień przed tym,

się w auli Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej.

jak sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Czło-

Pierwotnie konferencja miała odbyć się na War-

wieka zarekomendowała odrzucenie obywatel-

szawskim Uniwersytecie Medycznym. Na kilka dni

skiego projektu całkowitego zakazu aborcji oraz

przed 14 października uczelnia stała się obiektem

na dwa dni przed ostatecznym odrzuceniem te-

ataków w internecie inspirowanych przez partię

goż projektu na sali plenarnej Sejmu.

Razem. Po odmowie przez władze WUM komitet

W trybie petycji obywatelskiej trafił do Sejmu pro-

organizacyjny konferencji na zasadzie komercyj-

jekt w sprawie ochrony życia zgłoszony przez

nej wynajął salę w pobliskim w Instytucie Biocy-

Polską Federację Ruchów Obrony Życia. PFROŻ

bernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja

wystąpiła

Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Wszystko było

o prawo do życia dla dzieci poczętych. Projekt za-

już dopięte organizacyjnie, aż na kilkanaście go-

kłada pełną prawno-karną ochronę życia dziecka

dzin przed rozpoczęciem konferencji instytut PAN

poczętego i zakazuje aborcji, bez wyjątków.

odmówił wynajęcia sali. Członkowie komitetu na-

W kwestii karalności kobiet, projekt Federacji po-

ukowego międzynarodowej konferencji skierowali

zostawia dotychczasowy zapis o zwolnieniu z kary

na ręce Prezesa Polskiej Akademii Nauk protest.

matki dziecka poczętego. Projekt czeka na rozpa-

List naukowców jest przede wszystkim wyrazem

trzenie przez sejmową Komisję ds. Petycji.

sprzeciwu wobec brutalnej próby wkraczania po-

Na podstawie www.ekai.pl

Ginekologiczno-Położniczej

z

apelem

do

parlamentarzystów

lityki i ideologii na grunt opartej na rzetelnych
podstawach akademickiej debaty z zakresu prawa

Sejm ustanowił Dzień Praw Rodziny

i medycyny. Sygnatariusze zwrócili też uwagę, że

Sejm RP ustanowił 22 października Dniem Praw

na 108 organizatorów protestu, 44 to działacze

Rodziny. Posłowie ogłosili uchwałę w trosce

partyjni, głównie partii Razem i Zielonych.
www.ekai.pl

o „przyszłość rodziny opartej na trwałym związku
mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie
życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”.
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Uchwała stanowi, że Sejm RP „zatroskany o przy-

międzynarodowym powinna stawać na straży ro-

szłość rodziny opartej na trwałym związku męż-

dziny i wartości, dlatego że na tym fundamencie

czyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie ży-

opiera się status społeczny monogamicznej ro-

cia i zaspokojenie podstawowych potrzeb mał-

dziny.

żonków i dzieci, ustanawia dzień 22 października

www.ekai.pl

Dniem Praw Rodziny”. Uznając ponadto, że „fundament bytu i rozwoju Państwa Polskiego stanowi

Pół roku funkcjonowania programu Rodzina 500+

rodzina”, Sejm RP „zachęca wszystkich obywateli,

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Politycy Społecz-

instytucje oraz władze do stałej troski o prawa ro-

nej podsumowano pół roku funkcjonowania pro-

dzin”. Jednocześnie „wzywa wszystkie rodziny do

gramu Rodzina 500 +. Z danych wynika, że ro-

komplementarnego wypełniania ich zadań oraz

dzice nie tylko nie rzucają pracy, ale też bardzo

obrony i umacniania należnych im praw”. Sejm

rozsądnie dysponują środkami, a pieniądze z za-

ponadto „dołoży wszelkich starań, aby poprzez

siłku wychowawczego zasadniczo zmieniły życie

stanowienie odpowiedniego prawa, polskie ro-

rodzin wielodzietnych. Po uruchomieniu pro-

dziny mogły czuć się bezpiecznie, trwając w prze-

gramu „Rodzina 500 plus” Polska z szarego końca

świadczeniu o stałej trosce państwa o ich byt ma-

państw UE pod względem wsparcia dla rodzin

terialny oraz wszechstronny rozwój”. Data Dnia

przesunęła się do pierwszej trójki krajów UE. W tej

Praw Rodziny nawiązuje do rocznicy inauguracji

chwili w Polsce wsparcie dla rodzin jest jednym

pontyfikatu Jana Pawła II oraz ogłoszenia w 1983

z większych w Unii Europejskiej.

r. przez Stolicę Apostolską „Karty Praw Rodziny”.

W ramach programu rządowym wsparciem objęto

www.ekai.pl

3 mln 780 tys. dzieci. Do rodzin trafiło już 11,3
mld złotych. Było aż 1mln 590 tys. pierwszych

Sejm w sprawie tzw. „Praw LGBT”

dzieci, które dostały rządowe wsparcie. Głównymi

Sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej, w środę

beneficjentami są rodziny z dwójką dzieci, wielo-

19 października zaakceptowała Opinię Komisji

dzietni oraz mieszkający na wsi. Nie ma wątpli-

Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczpospolitej Pol-

wości, że rządowy program wpływa na obniżenie

skiej w sprawie Konkluzji Rady Unii Europejskiej

nierówności dochodowych. Według badań CBOS-

dotyczącej tzw. „Praw LGBT” z 16 czerwca 2016 r.

u, większość rodziców pozyskujących świadcze-

Opinia ta krytycznie ocenia działania Rady UE

nia dla swoich dzieci, przeznacza pieniądze na

w sprawie równouprawnienia osób LGBT. Jak po-

konkretne i jasno sprecyzowane cele, które mają

daje Prawica Rzeczypospolitej, w oświadczeniu na

zaprocentować w przyszłości, takie jak konta

swojej stronie internetowej, w opinii tej zazna-

oszczędnościowe, lokaty, polisy ubezpieczeniowe

czono, że ochrona osób homoseksualnych, które

czy inne sposoby oszczędzania. Z bieżących wy-

spotkały się z zachowaniami naruszającymi ich

datków największa część pieniędzy idzie na

ludzką godność, powinna odbywać się w ramach

odzież (31%), obuwie (29%) a także rodzinne wa-

ogólnych przepisów prawa. Dokument podkreśla,

kacje (22%). Ważnym wydatkiem jest również do-

że „nie można natomiast przedstawiać moralnej

datkowa edukacja – mowa tu o korepetycjach czy

dezaprobaty aktów homoseksualnych czy uza-

dodatkowych lekcjach (sport, języki obce).

sadniających je opinii i wystąpień społecznych

Na podstawie www.wpolityce.pl oraz www.telewi-

jako dyskryminacji czy fobii. Nie można również

zjarepublika.pl

tą drogą wymuszać rewolucyjnych zmian w prawie
czy w edukacji publicznej – przedstawiając sprze-

Przygotowany został kolejny numer Newslettera

ciw wobec nich jako właśnie «dyskryminację»” -

Bioetycznego. Materiał można znaleźć pod lin-

podkreślono w oświadczeniu, dodając, że takie

kiem

działania mogą doprowadzić do naruszania nie-

http://www.poradniabioetyczna.pl/wp-con-

których praw obywatelskich np. wolności sumie-

tent/uploads/2016/02/Newsletter-bioetyczny-

nia czy wolności wychowania. W opinii zawarto

nr-30.pdf.

również

przekonanie,

że

Polska

na

forum
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Ze świata
Irlandia: przygotowania do Spotkania Rodzin

czyli także dla osób tej samej płci (homoseksua-

W Irlandii rozpoczęły się oficjalne przygotowania

listów i lesbijek), ile wobec dalszego obniżania

do

które

wsparcia rodziny, m.in. przez obcinanie różnych

w dniach 22-26 sierpnia 2018 odbędzie się w Du-

zasiłków rządowych dla rodzin. Protestowano

blinie. Niektóre szczegóły przyszłego wydarzenia

również przeciw legalizacji instytucji tzw. matek

ujawnili biskupi tego kraju po swym jesiennym

zastępczych, czyli kobiet „wynajmujących” swe

zgromadzeniu ogólnym, które obradowało nie-

łona na poczęcie dzieci dla kobiet, które same nie

dawno w Kolegium św. Patryka w Maynooth

mogą ich mieć, oraz przeciw zapłodnieniu wspo-

w hrabstwie Kildare we wschodniej Irlandii.

maganemu medycznie dla par jednopłciowych

W oświadczeniu ogłoszonym po zakończeniu sesji

i osób (zwłaszcza kobiet) samotnych.

episkopat przypomniał, że na zakończenie VIII

www.ekai.pl

IX

Światowego

Spotkania

Rodzin,

Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii we
wrześniu ub.r. Franciszek wyraził życzenie, aby

Łotwa: międzynarodowa konferencja pro-life

następne takie spotkanie odbyło się właśnie na

Pod hasłem „Podstawowe prawo człowieka do ży-

Zielonej Wyspie i osobiście wybrał jego hasło „Mo-

cia i wolności sumienia” odbyła się w Rydze mię-

dlitwa w rodzinie: radość dla świata”. Przewodni-

dzynarodowa konferencja ruchów pro-life (21-23

czącym i gospodarzem tego wydarzenia będzie

października). Wzięli w niej udział przedstawiciele

arcybiskup Dublina. Współorganizuje je i koordy-

organizacji z Europy i Stanów Zjednoczonych.

nuje, obok archidiecezji stołecznej i całego Ko-

Uczestnicy

ścioła irlandzkiego, Dykasteria ds. Świeckich, Ro-

wszystkim organizacje pro-life związane z Ko-

dziny i Życia. Biskupi zapowiedzieli, że przygoto-

ściołem katolickim. Mówiono m.in. o sile, jaką

waniom organizacyjnym i technicznym towarzy-

daje zakotwiczenie działalności na rzecz życia w

szyć będzie program katechetyczny na lata 2017

modlitwie i sakramentach. Zauważono też jednak

i 2018, oparty na rozważaniach dokumentów

pewną nieśmiałość, z jaką np. do sprawy aborcji

obecnego papieża: adhortacji apostolskich „Evan-

podchodzi część duchowieństwa w niektórych

gelii Gaudium” i „Amoris Laetitia” oraz encykliki

krajach. Ryska konferencja była też okazją do do-

„Laudato Si”.

konania przeglądu sytuacji praw człowieka w od-

www.ekai.pl

niesieniu do początku i końca życia oraz do kwe-

spotkania

reprezentowali

przede

stii sumienia w służbie zdrowia. Zwrócono uwagę,
Francja: w stolicy protest w obronie małżeństwa

że aborcja stanowi w niektórych krajach jedną

i dzieci

z podstawowych przyczyn zgonów, nawet jeśli

Około 200 tys. osób wzięło udział w demonstracji

odsetek ten zasadniczo spada. W takich krajach

w Paryżu przeciw zalegalizowanym 3 lata temu we

jak Łotwa czy Estonia, które od lat zmagają się

Francji związkom osób tej samej płci, matkom za-

z ujemnym przyrostem naturalnym, jest to po

stępczym i sztucznemu zapłodnieniu oraz w

prostu kwestia przetrwania danego narodu. Warto

obronie tradycyjnych małżeństw i rodziny. Było to

odnotować, że spotkanie poświęcone prawu do

kolejne,

życia i wolności sumienia odbyło się w siedzibie

tak

duże,

chociaż

mniejsze

niż

w latach poprzednich, zgromadzenie przeciwni-

stołecznego

ratusza.

Jak

zauważył

jeden

ków tzw. „małżeństw dla wszystkich”, zorganizo-

z uczestników, nie wszędzie byłoby to możliwe,

wane przez ruch (od kwietnia 2015 - partię poli-

np. w ojczyźnie swobód obywatelskich, jaką jest

tyczną) „Manif pour tous”. Głównym hasłem i po-

USA. W czasie obrad odczytano też komunikat

wodem zgromadzenia się był w tym roku sprzeciw

dotyczący niedawnych wydarzeń w Polsce wokół

nie tyle wobec „małżeństw dla wszystkich”,

inicjatyw ustawodawczych na rzecz ochrony poczętego życia, podkreślając zamieszanie, jakie
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wywołały media, nierzetelnie informując na ten

tamy

w

dokumencie

podpisanym

temat opinię publiczną.

przedstawicieli

www.ekai.pl

Anglikańskiej, w tym 12 prymasów. Wszyscy oni

prowincji

przez

20

Wspólnoty

należą do Global South Anglican, czyli instytucji
Rosja: nie chcą zabijania nienarodzonych

zrzeszającej Kościoły anglikańskie południowej

W Rosji coraz więcej osób, w tym także duchow-

części naszego globu, a konkretnie 24 z 38

nych, składa podpisy pod apelem o całkowity za-

anglikańskich prowincji, w tym wszystkie z Afryki,

kaz aborcji. Metropolita stawropolski i niewinno-

zdecydowana większość z Ameryki Południowej

mysski Cyryl nie tylko podpisał go, ale też polecił

i

skierować do wszystkich parafii podległej mu die-

właśnie dokumencie podkreślają oni, że Kościół

cezji. Podpisując apel metropolita Cyryl podkre-

„nie może tolerować związków homoseksualnych

ślił, że Kościół uważa aborcję za straszny grzech,

jako formy postępowania akceptowanej przez

gdyż jest ona naruszeniem piątego przykazania

Boga”.

Dekalogu „Nie zabijaj”. Zabijanie dotyczy w tym

duszpasterska podjęta przez jakiś Kościół w

przypadku najbardziej bezbronnego człowieka,

odniesieniu do jakiejkolwiek pary jednopłciowej

nie umiejącego się obronić. Apel podpisali wszy-

(jak liturgia czy błogosławienie ich seksualnego

scy duchowni i klerycy Seminarium Duchownego

związku),

diecezji metropolity Cyryla. Wcześniej apel pod-

i postanowienia zmiany postępowania, możliwego

pisali patriarcha moskiewski Cyryl, przewodni-

dzięki mocy Ducha, byłaby sprzeczna z tradycyjną

czący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościel-

i prawowierną doktryną Wspólnoty Anglikańskiej

nych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hi-

na temat małżeństwa i płciowości”. Anglikańscy

larion Ałfiejew i wielu innych duchownych i świec-

hierarchowie sprzeciwiają się jednak wszelkiemu

kich. Szef Wydziału synodalnego ds. Współpracy

oczernianiu czy poniżaniu tych, którzy nie idą

Kościoła ze Społeczeństwem i Mediami Władymir

Bożą drogą. Podkreślają, że homoseksualiści

Legojda

Kościoła

potrzebują pomocy duszpasterskiej. „Naszym

w kwestii aborcji dotyczy przede wszystkim niefi-

zadaniem jest pomóc im wrócić na Boże drogi,

nansowania ich z budżetu państwa. Do coraz

zachęcając

większej liczby obywateli Federacji Rosyjskiej do-

miłości Chrystusa, która da im moc, by mogli

ciera fakt, że aborcja nie jest „zwykłym zabiegiem

wyrazić skruchę i rozpocząć nowe życie” –

medycznym”, ale zabójstwem poczętego czło-

czytamy

wieka. Podpisy pod apelem zbierane były również

owocem kilkudniowych obrad, które odbyły się

23 października na moskiewskim Placu Suwo-

w Kairze.

rowa, gdzie odbył się miting rozpoczynający „ma-

www.ekai.pl

zaznaczył,

że

stanowisko

większość

azjatyckich.

Dlatego

która

w

ich

„wszelka

eliminuje

do

W

dyspozycja

potrzebę

przyjęcia

dokumencie.

opublikowanym

skruchy

przemieniającej

Deklaracja

ta

jest

raton w obronie życia nienarodzonych”. Akcja zainicjowana przez rosyjskie ruchy pro-life zgromadziła wiele tysięcy mieszkańców stolicy Rosji

Boliwia: organizacje pro-life przeciw zmianie płci

i gości z różnych regionów tego kraju.

Organizacje zrzeszone wokół Platformy na rzecz

www.pl.radiovaticana.va

życia i rodziny, w skład której wchodzą przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz innych wspól-

Egipt: anglikanie przeciw homozwiązkom

not i kościołów chrześcijańskich skierowali do

Zdecydowana większość anglikańskich prowincji

Trybunału Konstytucyjnego prośbę, aby uznać za

kościelnych wystąpiła w obronie biblijnego nau-

niezgodne z konstytucją zabiegi zmiany płci i wy-

czania o ludzkiej płciowości. „Relacje homoseksu-

dawania nowych dokumentów tożsamości, które

alne są sprzeczne z zamysłem Boga, obrażają Go

zostały wprowadzone przez ustawę nr 807.
www.familiam.org

i są nieuporządkowane w stosunku do zamierzonej przez Boga komplementarności płci” – czy-
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Hiszpania: spotkanie dot. wsparcia rodzin

Holandia: eutanazja dla każdego?

Komisja do spraw świeckich zorganizowała XXXV

W liście skierowanym do parlamentarzystów mi-

Spotkania Delegatów Duszpasterstwa Rodzin, Ru-

nistrowie zdrowia i sprawiedliwości poprosili, aby

chów i Stowarzyszeń Rodzinnych pod hasłem „To-

podczas dyskusji nad zmianą prawa dotyczącego

warzyszenie małżeństwom w Kościele”. Organiza-

możliwości eutanazji z 2002 roku wprowadzić

torzy pragnęli w ten sposób podkreślić rolę towa-

poprawkę, która zezwoli na szerszą dostępność

rzyszenia małżeństwom w Kościele. Zaproszono

do eutanazji. Zamiarem ministrów jest to, aby nie

do udziału kapłanów, kleryków, osoby życia kon-

tylko chorzy terminalnie mogli ubiegać się o eu-

sekrowanego i świeckich, którzy chcą posługiwać

tanazję, ale także obywatele kraju, którzy znaj-

małżeństwom i rodzinom.

dują się w dobrym zdrowiu, ale stwierdzili, że wy-

www.conferenciaepiscopal.es

pełnili już swoje życiowe plany. Według statystyk
w Holandii w 2015 r. eutanazji poddało się 5516
co stanowi 3,9% przyczyn śmierci. Obserwuje się

Francja: rozwód bez sędziego

stale rosnące zapotrzebowanie na eutanazję.

Parlament Francji 12 października br. przegłoso-

www.avvenire.it

wał projekt prawa, które zezwala małżonkom na
rozwód bez udziału sędziego. Rozwód za obo-

Włochy: różne „rodzaje” rodzin

pólną zgodą wejdzie w skład Kodeksu Cywilnego.

Asesor legalny przy samorządzie Turynu Marco

Parlament przyjął program „Sprawiedliwość w XXI

Giusta, odpowiadając na zapytanie radnej Moniki

wieku”, gdzie jednym z elementów jest wspomi-

Canalis, dlaczego w dokumentach urzędowych

nania wyżej ustawa.

używane jest stwierdzenie rodziny w liczbie mno-

www.la-croix.com

giej zamiast rodzina w liczbie pojedynczej,
stwierdził, że rodzina tradycyjna złożona z ojca,
matki oraz dzieci nie jest już dłużej jedynym ob-

Norwegia: można zabić jedno z bliźniąt

owiązującym modelem rodziny. Dlatego mówie-

Norweskie Ministerstwo Zdrowia postanowiło, że

nie o rodzinie w liczbie pojedynczej jest dyskry-

kobiety, które są w bliźniaczej ciąży, niezależnie

minacją dla „rodzin gejów i lesbijek”. Potwierdzają

od swojego obywatelstwa, mogą dokonać aborcji

to według asesora analizy i statystyki prowadzone

na wybranym płodzie. Przeszkodą dla dokonania

we Włoszech. Dzieci coraz częściej mają doświad-

tego strasznego czynu nie jest nawet pełne zdro-

czenie życia w rodzinie, gdzie istnieje wielość „fi-

wie dziecka. Zdaniem Torunn Janbu, norweskiej

gur rodzica”.

urzędnik zajmującej się kwestiami zdrowotnymi,

www.avvenire.it

wszystkie kobiety mają prawo do „redukcji płodu”.
Norwegia liczy, że do kraju przyjeżdżać będą

Watykan: nowy ambasador UE to Polak

Szwedki i Dunki. W ich krajach selektywna aborcja

Papież przyjął na audiencji prywatnej nowego am-

jest ograniczona. Lekarze negatywnie oceniają

basadora Unii Europejskiej przy Stolicy Apostol-

decyzję ministerstwa zdrowia. Podkreślają, że

skiej. Listy uwierzytelniające złożył 58-letni Jan

aborcja jednego z dzieci w ciąży mnogiej zagraża

Tombiński. Jest on żonaty i ma dziesięcioro

życiu matki oraz bliźnięcia. Zdaniem Birgitte Hei-

dzieci. Urodzony w Krakowie, studiował na Uni-

berg Kahrs, specjalistki ds. medycyny płodowej w

wersytecie Jagiellońskim germanistykę i historię.

szpitalu Św. Olafa w Oslo, nie istnieją żadne „ko-

Pracował na tej uczelni jako bibliotekarz, a na-

rzyści medyczne” takiego działania.
www.pch24.pl

stępnie wykładowca. Od 1990 Jan Tombiński
związany był z polską dyplomacją, był na placówkach w: Czechach, Słowenii, Bośni i Hercegowinie,
we Francji, wreszcie przy Unii Europejskiej.
www.pl.radiovaticana.va
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