Trzeba bronić prawdziwej rodziny

RADA DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KRAJOWY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA RODZIN
Biuletyn informacyjny, 31 lipca 2018, Numer 45

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
www.kodr.pl biuro@kodr.pl
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Papież zachęca rodziców do czytania dzieciom
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YOUCAT for Kids i mówienia im o wierze
Franciszek zachęcił rodziców, żeby wspólnie ze
swymi dziećmi czytali nowy katechizm YOUCAT.
„Nie pomijajmy milczeniem pytań dzieci, lecz sami
bądźmy przekazicielami wiary” – napisał w przedmowie do „YOUCAT for Kids”. Jego wydawcą jest
Austriacka Konferencja Biskupów, a na razie niemieckojęzyczna wersja pozycji ukazała się w księgarniach austriackich 1 sierpnia.
„Pomóżcie swoim dzieciom odkryć miłość Jezusa!
To ich umocni i doda pewności siebie” – zaapelował
Ojciec Święty do rodziców, zachęcając ich, by nie
pozostawiali bez odpowiedzi dziecięcych pytań
o wiarę, ale aby ją przekazywali kolejnym pokoleniom.
W podobnym tonie zwracał się obecny papież-senior Benedykt XVI w przedmowie do wydanego w
2011 roku katechizmu YOUCAT dla młodzieży.
Obecna wersja dla dzieci zawiera pytania, które
miliony dzieci na świecie stawiają swoim rodzicom
i katechetom i dlatego YOUCAT for Kids jest równie
potrzebny, jak wielki katechizm. Ten nowy podręcznik wiary „jest co prawda inny niż ten, którym
ja się posługuję”, dla dzieci jest jednak wspaniałym
do tego, aby „one i ich rodzice wspólnie spędzali
nad nim czas, odkrywając przy tym coraz bardziej
miłość Bożą” – napisał Franciszek.
YOUCAT for Kids adresowany jest do dzieci
w wieku 8-10 lat i został tak pomyślany, aby rodzice, również ci bez większej wiedzy o wierze,
znaleźli w nim kompendium wiedzy i podstawę do
rozmów o wierze w rodzinie. Na 240 stronach, w
formie pytań i odpowiedzi, w języku zrozumiałym
przez dzieci, zawarto w nim podstawowe elementy
wiary Kościoła katolickiego, przeplatane ilustra-

sportowców

i

świętych;

znalazły

się

w nim także poszerzone informacje dla rodziców
oraz reprodukcje 12 dzieł sztuki znanych artystów. Jest ponadto odesłanie do strony internetowej, zawierającej dodatkowe materiały.
„Jesteśmy przekonani, że decydującym miejscem
przekazywania wiary nie jest szkolna klasa, a nawet nie kościół. Może to być kącik w pokoju dziecięcym, kosz na nadmorskiej plaży, ławka w ogrodzie lub brzeg łóżka” – napisali w przedmowie autorzy książki, pochodzący z Austrii i Niemiec. Podkreślili, że YOUCAT for Kids to „pasjonujący przewodnik” dla zadawania pytań i wzajemnej nauki.
Zalecili przy tym, aby rodzice najpierw przeczytali
temat, na który chcą rozmawiać z dziećmi i sami
się nad nim zastanowili, aby później móc wyczerpująco odpowiedzieć na pytania dziecka i wraz
z nim udać się „w odkrywczą podróż”.
Dziecięcy katechizm wręczy Franciszkowi przewodniczący episkopatu austriackiego kard. Christoph Schönborn podczas IX Światowego Spotkania Rodzin, które w dniach 21-26 sierpnia odbędzie się w Dublinie. 22 bm. w stolicy Irlandii planowana jest prezentacja anglojęzycznej wersji
książki z udziałem kardynała., współautorki Michaeli von Heereman i irlandzkiego biskupa Brendana Leahy’ego. Obecnie w 30 różnych wydawnictwach na świecie trwają tłumaczenia YOUCAT dla
dzieci, a do końca tego roku pozycja ta ma się
ukazać w 10 językach.
Nad katechizmem dla dzieci pracowano cztery
lata, poinformowało Wydawnictwo YOUCAT w niemieckim

Königstein.

Teksty,

przygotowane
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wspólnie przez grupę teologów i duszpasterzy

Promocji

z różnych diecezji austriackich, „przetestowano”

w związku z kampanią uwrażliwiania, która bę-

w kilku przedszkolach i wśród rodziców. Zespół

dzie trwała przez cały sierpień.

redakcyjny uwzględnił wszystkie wnioski i głosy

Ten temat Papież poruszył także po zakończeniu

krytyczne organizacji młodzieżowych, po czym

modlitwy Anioł Pański, którą odmówił wraz z 25

tekst sprawdzili biskupi i wysłano go do watykań-

tys. wiernych obecnych w niedzielę 29 lipca w po-

skiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Czło-

łudnie na placu św. Piotra. Jest to prawdziwa

wieka, która 24 maja zatwierdziła go, wydając

„plaga”, powiedział, która „prowadzi do zniewala-

„nihil obstat”.

nia wielu mężczyzn, kobiet i dzieci w celu wyko-

Bernhard Meuser, jeden z autorów publikacji,

rzystywania w pracy i seksualnego, handlu orga-

określił nowy YOUCAT jako „zadanie przekro-

nami, żebrania i wymuszanej przestępczości”.

jowe”, stanowiące wyzwanie zwłaszcza dla rodzi-

I nie tylko, dodał, w krajach opóźnionych w roz-

ców. Kiedy np. wieczorem kładą oni dzieci do łó-

woju. „Również tutaj – zwrócił uwagę – w Rzymie”.

żek, często pojawiają się pytania wymagające „ro-

Zresztą, dodał, napomykając o innym zjawisku,

dziców dających świadectwo i rodziców mających

któremu przygląda się zawsze ze szczególną

wiedzę o wierze”. Katechizm otwiera horyzont na

uwagą, „szlaki migracyjne są często wykorzysty-

całość wiary, „na wszystko, co trzeba znać, aby

wane przez handlarzy oraz wyzyskiwaczy w celu

być chrześcijaninem”, powiedział Meuser, doda-

pozyskania

jąc, że z tego powodu „YOUCAT for KIDS” zawiera

W związku z tym napomniał, „Wszyscy są odpo-

też wskazówki dla rodziców. W przygotowaniach

wiedzialni

uczestniczyli ponadto rodzice, pedagodzy oraz

i zdecydowanie przeciwstawianie się temu ha-

dzieci.

niebnemu przestępstwu”.

Katechizm dla dzieci zamyka popularną serię,

Wcześniej, komentując przed modlitwą maryjną

rozpoczętą

młodzieży

Ewangelię z 18. niedzieli okresu zwykłego (J 6, 1-

YOUCAT. Ten podręcznik wiary został napisany

15), Papież przedstawił oryginalne odczytanie

językiem, jakim posługuje się współczesna mło-

opowiadania o rozmnożeniu chlebów i ryb, su-

dzież. Publikację zaprezentowano 7 lat temu w

rowo przestrzegając przed marnotrawieniem po-

czasie Światowych Dni Młodzieży 2011 w Madry-

karmu w krajach, które żyją w warunkach dobro-

cie. YOUCAT dla młodzieży został już przetłuma-

bytu, zbyt często obojętnych na wołanie głodują-

czony na 72 języki i wydany na całym świecie

cej ludzkości. Odnośnie do tego Franciszek zwie-

w wielomilionowym nakładzie (wersja niemiecko-

rzył się, że ten epizod skłania go do myślenia „o

języczna miała ponad pół miliona egzemplarzy).

ludziach, którzy cierpią głód, i o tym, jak wiele

www.ekai.pl

żywności zbywającej wyrzucamy. Niech każdy z

przez

Katechizm

dla

Integralnego

nowych
za

Rozwoju

ofiar

ujawnianie

handlu

Człowieka

ludźmi”.

niesprawiedliwości

nas – napomniał – się zastanowi: gdzie trafia poOsoby nie są towarem

karm, który pozostaje po obiedzie, kolacji? Co

„Usłyszmy wołanie tak wielu braci wyzyskiwanych

robi się z nim w moim domu? Czy się wyrzuca?”.

przez zbrodniczych handlarzy: oni nie są towa-

I w odpowiedzi dał „radę” tym, którzy „mają taki

rem, to osoby, ludzie i jako tacy powinni być trak-

zwyczaj”, żeby porozmawiali z „dziadkami, którzy

towani. Ten bolesny apel Papież skierował za po-

żyli w okresie powojennym”, i zapytali ich, „co ro-

średnictwem tweetu na profilu @Pontifex w po-

bili z żywnością, która zostawała”. W istocie, za-

niedziałek rano, 30 lipca, na okoliczność Świato-

kończył, nie powinno się „nigdy wyrzucać po-

wego Dnia Walki z Handlem Ludźmi. Przystępując

karmu, który zostaje. Albo się go przetwarza,

do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczo-

albo daje się temu, kto może go zjeść, kto go po-

nych, Franciszek zamieścił w sieci hasztag #End-

trzebuje”.

HumanTrafficking, zaproponowany przez Sekcję

www.osservatoreromano.va

ds.

Migrantów

i

Uchodźców

Dykasterii

ds.
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Z Polski
Rzecznik Episkopatu: apel do parlamentarzystów

dzieci. Od dnia wpłynięcia wniosku w polskich

o ochronę życia dzieci przed urodzeniem

szpitalach zabito już 777 dzieci. - Moim zdaniem

Komunikat ws. ochrony życia dzieci przed urodze-

upłynęło już wystarczająco wiele czasu, by uniknąć

niem

zarzutów, że sędziowie procedowali w pośpiechu.

Księża Biskupi przypominają swoje poparcie dla

Nadszedł już czas, by zająć się bardzo ważną

projektu

aborcję”,

sprawą życia ludzkiego, bo nie należy jej dłużej

który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych

przeciągać - mówi Wróblewski, który jako prawnik

bez względu na ich stan zdrowia, przez wyklucze-

naukowo zajmuje się kwestiami ochrony życia.

nie przesłanki eugenicznej.

Dla porównania w 1997 roku, kiedy w Polsce rzą-

Jednocześnie apelują do każdego z parlamenta-

dziło SLD, a prezesem TK był prof. Andrzej Zoll sę-

rzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed

dziowie orzekali ws. aborcji po niespełna 6 miesią-

urodzeniem. W sposób szczególny przypominają

cach. Wówczas potrzebowali dokładnie 162 dni, by

o potrzebie dotrzymania składanych obietnic w tak

stwierdzić

podstawowej sprawie, jaką jest ochrona prawa do

upływa już 259 dni. - Obecnie sędziowie są w o

życia.

wiele lepszej sytuacji, bo podstawowa materia

Księża Biskupi proszą wszystkich o modlitwę, aby

prawna została wyłożona właśnie w 1997 roku.

życie każdego człowieka było szanowane od po-

Wówczas trybunał konstytucyjny dokonał kroku

częcia aż do naturalnej śmierci.

milowego, bo orzekł, że życie ludzkie trwa od po-

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik

częcia do naturalnej śmierci i również życie przed

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

narodzeniem podlega ochronie prawnej - podkre-

www.episkopat.pl

śla dr Bartłomiej Wróblewski. - Obecnie trybunał

obywatelskiego

„Zatrzymaj

niekonstytucyjność

aborcji,

a

dziś

konstytucyjny musi tylko postawić przysłowiową
Aborcja eugeniczna jest prostą sprawą dla Trybu-

kropkę nad "i" do orzeczenia z 1997 roku. Dziś

nału

sprawa jest prosta, bo wszystkie ustalenia trybu-

Liczę na to, że sędziowie wydadzą orzeczenie jak

nału z 1997 roku wobec niekonstytucyjności abor-

najszybciej, bo nie ma na co czekać - mówi "Nie-

cji ze względów społecznych można zastosować

dzieli" dr Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, który w

wobec aborcji eugenicznej.

październiku 2017 r. złożył wniosek do TK

Poseł Wróblewski przypomina, że środowisko

o stwierdzenie niezgodności z konstytucją aborcji

prawnicze wobec sprawy ochrony życia jest zgodne

eugenicznej.

bez względu na poglądy i sympatie polityczne.

Poseł Bartłomiej Wróblewski odniósł się do infor-

- W innych kwestiach często się nie zgadzamy, ale

macji portalu Onet, że trybunał konstytucyjny jest

w sprawie ochrony życia jednoznaczne stanowisko

już na ostatniej prostej. - Nie mam żadnych infor-

ma zarówno prof. Andrzej Zoll, Hanna Suchocka,

macji na tent temat, ale wydaje się naturalne, by

Marek Piechowiak, Wojciech Łączkowski, jak i prof.

sprawą wreszcie się zająć. Z niecierpliwością cze-

Marek Safian. Warto o tym przypominać, że kwestia

kam na termin rozprawy - mówi Wróblewski.

prawnej ochrony życia ludzkiego jest sprawą ponad

- W marcu do trybunału konstytucyjnego wpłynęło

politycznymi podziałami - mówi Wróblewski. Poli-

stanowisko Sejmu w tej sprawie, a w maju opinia

tyk PiS odniósł się również do postulatów, które

prokuratora generalnego. Dlatego należy się spo-

podnoszone są przez środowiska lewicowe i femi-

dziewać, że orzeczenie trybunału konstytucyjnego

nistyczne. - Jeżeli nawet wśród Polaków pojawiają

zapadnie już niebawem.

się wątpliwości wobec niepełnosprawnych i jakości

Wniosek z podpisami ponad 100 posłów PiS, Ku-

ich życia, to nie możemy się skupiać na zabijaniu

kiz'15 oraz niezrzeszonych, został złożony pod

takich dzieci, ale powinniśmy wspólnie działać na

koniec października 2017 roku. Niebawem upłynie

rzecz tego, by ich życie było prawem chronione i
godne. Ważne jest, by w naszej cywilizacji podnosić

już 9 miesięcy od tego czasu, a organizacje prolife przypominają, że każdego dnia ginie troje
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poprzeczkę, czyli udzielamy pomocy słabszym i

Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego diecezji

niepełnosprawnym. Eliminowanie takich ludzi ze

włocławskiej w Gąblinie koło Lichenia

świata żywych jest bowiem obniżaniem cywiliza-

Doroczne spotkanie doradców życia rodzinnego

cyjnej poprzeczki - tłumaczy poseł Wróblewski.

diecezji włocławskiej odbyło się w dniach 8-10

www.niedziela.pl

czerwca 2018 r. w Grąblinie k. Lichenia. Spotkania
te mają charakter rekolekcji, a jednocześnie stwa-

Minęło 50 lat od ogłoszenia encykliki „Humanae

rzają okazję pogłębienia wiedzy teologicznej i wy-

vitae”

miany doświadczeń z pracy w parafialnych porad-

25 lipca minęło 50 lat od ogłoszenia encykliki

niach życia rodzinnego.

Pawła VI „Humanae vitae”, która podejmuje temat

Tematem tegorocznych spotkań było błogosła-

rodziny i rozrodczości. Jest też głosem sprzeciwu

wieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie, płynące

wobec antykoncepcji. Paweł VI pracował nad do-

z łaski sakramentalnej. To dzięki pomocy Boga

kumentem pięć lat. Na jej ostateczny kształt duży

i Jego bezkresnej miłości małżeństwo może po-

wpływ miał kard. Karol Wojtyła.

wstać, trwać i czynić postępy na drodze do święto-

Encyklika Pawła VI „Humanae vitae” porządkuje

ści. Łaska ta jest konieczna także, by małżonkowie

zasady moralne w dziedzinie przekazywania życia

umieli przyjąć i wychować w wierze potomstwo,

ludzkiego, podejmuje temat ludzkiej rozrodczości

czyli wypełnić zadanie, którego podjęli się składa-

i kontroli urodzin. Dla samego Pawła VI była jed-

jąc przyrzeczenia małżeńskie. Małżeństwo jest

nym z najtrudniejszych dokumentów pontyfi-

przymierzem miłości, a nie kontraktem. Miłość po-

katu. Pracował nad nim pięć lat. Jak sam przyznał

trzebuje tej prawdy, bo tylko dzięki niej może

na audiencji ogólnej po jej ogłoszeniu, okupił ją

przetrwać i pozostać mocna; inaczej podlega

wielkim cierpieniem, długimi zmaganiami i kon-

zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu, nie

sultacjami. Miał jednak świadomość, że jako na-

stanowi dla małżonków wsparcia na drodze do ży-

stępca Piotra musi zająć jasne stanowisko w spra-

cia wielkiego i pełnego. Bez prawdy nie da się zbu-

wie metod kontroli urodzin.

dować prawdziwej więzi, wyzwalającej z egoizmu.

Proces powstawania encykliki „Humanae vitae”

Wykłady teologiczne natomiast, prowadzone przez

odsłaniają m.in. przeprowadzone ostatnio bada-

ks. Krzysztofa Młotka z diecezji katowickiej, po-

nia w archiwach watykańskich. Poprowadził je ks.

święcone były ważności i godności sakramentu

Gilfredo Marengo z nowego Papieskiego Instytutu

małżeństwa. Ksiądz rekolekcjonista omawiał źródła

Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie.

małżeństwa w porządku natury, jako zamierzonego

Jednym z elementów, które wyłaniają się z tych

przez Boga w akcie stwórczym, oraz wyniesienie

badań, jest związek nauczania Pawła VI z doktryną

tego związku do godności sakramentu. Aby mał-

Soboru Watykańskiego II. Encyklika – jak mówi ks.

żeństwo mogło zostać ważnie zawarte, konieczne

Marengo – jest w istocie aplikacją soborowej an-

jest stwierdzenie braku przeszkód wynikających

tropologii do realiów życia małżeńskiego.

z prawa naturalnego, a ujętych w kodeksie prawa

W roku 50-lecia encykliki organizowane są spo-

kanonicznego. Właściwe rozumienie tych prze-

tkania i sesje jej poświęcone. Spotkania takie od-

szkód zostało omówione w oparciu o wystąpienia

były się m.in. w Warszawie, Krakowie i Pozna-

papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

niu. „Natura ludzka jest czymś stałym mimo

do Roty Rzymskiej, czyli papieskiego sądu małżeń-

zmiennych okoliczności zewnętrznych ta natura

skiego – najwyższej instancji w tych kwestiach.

pozostaje stała. Wyzwolenie tej natury taką drogą

Na tej podstawie wykładowca ukazał jedność i cią-

jaką proponują neomarksiści powoduje jeszcze

głość doktryny u kolejnych papieży, wskazując jed-

większe zniewolenie człowieka. Pozbawienie go

nocześnie oryginalność nauczania każdego z nich.

wolności” – mówił przewodniczący Konferencji

Szczególnym uzupełnieniem rekolekcyjnych prze-

Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas

żyć była obecność pani Benedykty Perzanowskiej,

sympozjum zorganizowanym w maju na Uniwer-

wychowawczyni i nauczycielki wielu doradczyń

sytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
www.ekai.pl
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parafialnych. Pani Perzanowska, dr teologii, osobi-

Papież Jan Paweł II, 13 czerwca 1999 r. w czasie

ście znała Teresę Strzembosz - prekursorkę kato-

Mszy św. w Warszawie beatyfikował 108 Sług Bo-

lickiego poradnictwa rodzinnego w Polsce.

żych, w tym gronie znalazła się również Marianna

Dopuszczająca przerywanie ciąży ustawa z 1956 r.

Biernacka. Dzisiaj jest patronką teściowych, życia

stała się dla Teresy wezwaniem do ratowania życia

poczętego oraz całych rodzin: matek, ojców,

dzieci nienarodzonych i zabezpieczenia godziwych

dziadków, braci i sióstr.

warunków do ich przyjścia na świat. Zadania, jakie

O jej wstawiennictwo u Boga proszą małżeństwa,

pełnić miało duszpasterstwo rodzin, to dokształca-

które nie mogą mieć dzieci, kobiety w stanie bło-

nie religijne i zawodowo-etyczne oraz przygotowa-

gosławionym oraz wdowy. W sobotę 14 lipca uro-

nie do konkretnego działania w zakresie poradnic-

czystą Mszę św. o godz. 11.00 poprzedzi montaż

twa, publikacji i działalności naukowej. W 1965 roku

słowno-muzyczny o bł. Mariannie.

powołano Komisję Episkopatu Duszpasterstwa Ro-

Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku,

dzin i rozpoczęło się budowanie struktur poradnic-

gdzie znajduje się obraz błogosławionej Marianny,

twa rodzinnego i duszpasterstwa rodzin w diece-

jest szczególnym miejscem jej kultu. Świątynia

zjach. W naszej diecezji dzieło to prowadziła właśnie

cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem

pani Benedykta, która poświęciła tej pracy 36 lat.

wśród pielgrzymów.

Umocnieni wspólną modlitwą w gościnnym ko-

www.ekai.pl

ściółku sióstr anuncjatek, uczestnicy grąblińskiego
spotkania wyrazili wdzięczność organizatorom rekolekcji, czyli diecezjalnym: duszpasterzowi, ks. Arturowi Krzyżanowskiemu, i doradczyni, p. Małgorzacie Bojarskiej. Podziękowali także ks. Krzysztofowi za ogrom przekazanej wiedzy.
Przygotowała: Iwona Tomczak

Apel do lekarzy w trosce o życie najmłodszych
pacjentów
Szanowni; Koleżanki i Koledzy Lekarze.
Sprawa ochrony życia i opieki nad najmłodszymi
i ciężko chorymi pacjentami utknęła w Sejmowej

www.kodr.pl

Komisji

Spotkania teściowych we wspomnienie bł. Marianny

trzenie i uchwalenie Obywatelskiego Projektu

Biernackiej
Diecezjalne Spotkanie Teściowych odbyło się 14
lipca w sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku
nad Biebrzą, skąd pochodzi szczególna teściowa –
bł. Marianna Biernacka. Jak co roku do udziału w tym
wyjątkowym dniu zaproszone są synowe, teściowe
oraz kobiety oczekujące potomstwa, aby za wstawiennictwem bł. Marianny Biernackiej upraszać potrzebne łaski.
Marianna Biernacka, pomimo prześladowań i okrucieństwa wojny nie utraciła wiary. Próbowała ratować życie swojego syna i synowej.
Niemcy zgodzili się ostatecznie, żeby to Marianna
poszła na śmierć i w ten sposób uratowała życie nienarodzonego wnuka i synowej.
Wywieziono ją wraz z innymi aresztowanymi do więzienia w Grodnie. 13 lipca 1943 r. na fortach w Naumowiczach Niemcy rozstrzelali 50 mieszkańców
Lipska, w tym Mariannę i jej syna Stanisława.

Polityki

Społecznej

i

Rodziny,

która

2.07.2018, kolejny raz odłożyła w czasie rozpaUstawy „Zatrzymaj aborcję”. Projekt zakłada prostą
zmianę – wykreślenie z obecnie obowiązującej
Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – przesłanki eugenicznej, zezwalającej na
zabicie nienarodzonego dziecka podejrzanego o
istnienie ciężkiej choroby lub niepełnosprawności.
Projekt, pod którym podpisało się ponad 830 tys.
Polaków mógł uporządkować obecny chaos przepisów dotyczących opieki lekarskiej nad matką i
dzieckiem niepełnosprawnym.
W trosce o pacjentów, podejmujmy skuteczne
działania, by przesłanka eugeniczna została wykreślona z przepisów prawa. Pozostawienie jej
w prawie polskim utrudnia lekarzowi sprawowanie
właściwej opieki nad matką oczekującą dziecka z
niepełnosprawnością czy wadą wrodzoną. Rozwój
medycyny XXI wieku, poprzez m.in. rozwój diagnostyki prenatalnej i technik zabiegów wewnątrzmacicznych

pomaga

wytyczać

właściwe
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kierunki postępowania w wypadku poczęcia dzieci

z niepełnosprawnością. Etos lekarza wymaga

z wadami wrodzonymi m.in. wadami serca, rozsz-

jednoznacznej troski o pacjenta niezależnej od

czepem kręgosłupa, wodogłowiem czy przepukliną

okoliczności, etapu życia czy woli opiekunów

przeponową. W roku 2016 wykonano 349. zabie-

prawnych. Ministerstwo Zdrowia wdraża na lata

gów terapii wewnątrzmacicznych. Dzieci można

2018-2020 program „kompleksowej terapii we-

zaopatrzyć już wewnątrzłonowo oraz przygotować

wnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i po-

matkę do planowego porodu, jak też przystosować

wikłań wad rozwojowych i chorób dziecka niena-

warunki opieki dla chorego dziecka po urodzeniu.

rodzonego”, który będzie realizowany jako ele-

Procedura aborcji, niestety nadal zgodna z pra-

ment poprawy stanu zdrowia noworodków. Sejm,

wem, ze względu na obecność u dziecka zdiagno-

mimo tych działań dla życia prenatalnego dzieci,

zowanej ciężkiej choroby jest niezgodna z Kodek-

nie uwzględnia poparcia obywateli dla projektu

sem Etyki Lekarskiej. Aborcja nie jest leczeniem

„Zatrzymaj aborcję” i nie chce zmienić prawa na

matki, jest zabójstwem jej dziecka. Kodeks Etyki

takie, które służyłoby naszym pacjentom na każ-

Lekarskiej w Art.2 jednoznacznie zobowiązuje le-

dym etapie życia.

karza do ochrony życia matki i dziecka, gdyż: „po-

Wobec tej niespójnej prawnie sytuacji, możemy

wołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia

i powinniśmy jako lekarze uczynić przesłankę

ludzkiego”. Jednocześnie zakazuje pewnych dzia-

eugeniczną martwym przepisem prawa. Wystar-

łań: „lekarz nie może posługiwać się wiedzą

czy, że żaden lekarz zgodnie z etyką zawodu, nie

i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecz-

zniży się do zabijania chorego dziecka poprzez

nych z tym powołaniem” bo „najwyższym nakazem

wykonywanie dopuszczalnej prawnie aborcji. Nie

etycznym lekarza jest dobro chorego”. Niespójność

kierujmy się przyzwoleniem prawa państwo-

prawa powoduje, że lekarz w jednych sytuacjach

wego, które usprawiedliwia przed sądem zabój-

jest zobowiązany ratować życie pacjenta a w in-

stwo nienarodzonego pacjenta. Narodowy Fun-

nych je niszczyć. Nie zgadzamy się na takie podej-

dusz Zdrowia, który za każdą wykonaną proce-

ście do wykonywania lekarskiego powołania.

durę aborcji wspiera finanse szpitala kwotą 120

Wyjściem z tej sytuacji jest zmiana prawa. Jeżeli

zł, nie może tworzyć przepisów prawa ani etyki,

jednak ustawodawca, mimo sprzeciwu społecz-

a finansowanie śmierci dziecka poczętego nie

nego i lekarskiego utrzymuje przesłankę euge-

może nam przesłonić najwyższego prawa jakim

niczną, powinien zadbać o wykształcenie innych

jest dobro chorego: salus aegroti suprema lex.

osób, nie będących lekarzami, (tanatologów), do

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, PREZES ZARZĄDU

realizacji eugenicznego podejścia do chorego

GŁÓWNEGO KSLP, specjalista pediatrii i neonato-

dziecka. Rolą lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki

logii, Katowice

Lekarskiej jest chronić każde życie, bez względu

Prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro WICEPREZES

na rodzaj choroby i działać zawsze dla dobra pa-

ZARZĄDU GŁÓWNEGO KSLP, PREZES ODDZIAŁU

cjenta. ”Lekarzowi nie wolno dyskryminować osób

PODLASKIEGO, specjalista genetyki klinicznej,

ze względu na dziedzictwo genetyczne”. (KEL Art.

Białystok

51h).

Prof.

Rada Ministrów uchwaliła 20 grudnia 2016 r., pro-

WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO KSLP, PREZES

gram kompleksowego wsparcia dla rodzin: „Za ży-

ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO, specjalista gineko-

ciem”, co dodatkowo zobowiązuje nas do szcze-

logii i położnictwa, Warszawa

gólnej troski wobec pacjenta niepełnosprawnego,

Lek. med. Grażyna Rybak, DELEGAT ODDZIAŁU

często ze zdiagnozowaną chorobą, poprzez bada-

MAZOWIECKIEGO KSLP, specjalista pediatrii, War-

nia prenatalne, na wczesnym etapie rozwoju. Po-

szawa

wstało wiele ośrodków udzielających całościowego

www.niedziela.pl

dr

hab.

n.

med.

Bogdan

Chazan,

wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto
wady

rozwojowe

oraz

rodzinom

z

dziećmi
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Ze świata
Kościoły prawosławne przy UE: trzeba bronić prawdziwej rodziny
Przeciwko wprowadzaniu teorii gender i osłabianiu
rodziny wypowiedział się Komitet Przedstawicieli
Kościołów Prawosławnych przy Unii Europejskiej.
Wezwał on unijnych polityków do obrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz przypomniał, że instytucja rodziny ma fundamentalne
znaczenie dla przyszłości Europy.
Wspomniany Komitet powstał w 2010 r. i jego celem
jest ułatwienie współpracy między prawosławiem
a instytucjami europejskimi oraz stworzenie platformy, poprzez którą w skoordynowany sposób wyznawcy prawosławia będą mogli wyrazić swoje
obawy i perspektywy dotyczące procesu integracji
europejskiej. Obecnie Komitet w zdecydowany sposób wypowiedział się na temat Konwencji Stambulskiej, o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet.
Komitet wyraża zadowolenie z przyjęcia dokumentu, który tworzy globalne normy prawne. Wyraża jednak poważne zaniepokojenie wprowadzeniem do tekstu Konwencji klauzuli dotyczącej gender i innych związanych z tą ideologią terminów.
Wskazuje przy tym, że w krajach które ratyfikowały
Konwencję, brakuje jednej i zgodnej interpretacji
tej terminologii, co może doprowadzić do nadużyć.
Komitet Przedstawicieli Kościołów Prawosławnych
przy Unii Europejskiej zachęca kraje sygnatariuszy,
by gender rozumieć jedynie jako „dwie płci” stworzone przez Boga, czyli kobietę i mężczyznę. Wskazuje zarazem, że wysiłki podejmowane w celu zapobiegania przemocy wobec kobiet są bardzo potrzebne. Trzeba jednak dążyć do umacniania rodziny, w której mężczyzna i kobieta nawzajem się
szanują i wspierają.
Komitet zachęca kraje europejskie do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz wypracowania zasad
prawnych chroniących rodzinę jako wartość społeczną. „Jako prawosławni chrześcijanie wzywamy
wszystkich ludzi dobrej woli do promowania świętości rodziny i jej znaczenia dla zagwarantowania
przyszłości Europy” – czytamy w przesłaniu Komitetu Przedstawicieli Kościołów Prawosławnych przy
Unii Europejskiej.
www.ekai.pl

Projekt Konwencji o Prawach Rodziny zaprezentowany w Brukseli
W Parlamencie Europejskim zaprezentowano projekt międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny, który przygotowali eksperci Instytutu Ordo
Iuris z inicjatywy europosła Marka Jurka. Dokument ma chronić prawa rodziny jako wspólnoty
oraz prawa rodziców i dzieci, stanowiąc alternatywę dla ideologicznych założeń godzącej w rodzinę Konwencji Stambulskiej. Założenia Konwencji po raz pierwszy zostały przedstawione
w Warszawie.
Projekt zobowiązuje państwa do podejmowania
działań wspierających rodzinę, a przede wszystkim ochrony instytucji małżeństwa i zagwarantowania autonomii życia rodzinnego, oraz potwierdza równe prawa przysługujące małżonkom,
prawa rodziców, w tym prawo do wychowania
dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, oraz
prawa dzieci. Konwencja ma również na celu
ochronę członków rodziny przed przemocą domową, która znacznie częściej występuje w konkubinatach niż w rodzinach opartych na małżeństwie. Dokument wyklucza także dyskryminację
rodzin, w szczególności wielodzietnych.
„Celem

Konwencji

jest

stworzenie

gwarancji

prawnej tożsamości oraz autonomii rodziny,
które na przestrzeni ostatnich lat są coraz częściej podważane – także przez międzynarodowe
instytucje nie mające do tego żadnego mandatu.
Rodzina nie może być dłużej wbrew faktom ukazywana jako źródło patologii i przemocy. Aby
temu zapobiec, potrzebna jest koalicja państw
powstała w oparciu o traktat w jasny sposób chroniący rodzinę i małżeństwo” – komentuje dr Tymoteusz Zych z Zarządu Instytutu Ordo Iuris.
Konwencja porządkuje znaczenie pojęć związanym z funkcjonowaniem rodziny. W oparciu o dotychczasowy dorobek doktryny prawa definiuje
takie terminy jak „małżeństwo”, „płeć”, „dobro
dziecka” czy „przemoc”. Jej przyjęcie ma zapobiec
próbom podważania tożsamości małżeństwa jako
związku kobiety i mężczyzny oraz wpłynąć na
ograniczenie zjawiska nieuprawnionego odbierania rodzinom dzieci.
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Celem Konwencji jest również skuteczniejsze

50-lecia ogłoszenie encykliki "Humanae Vitae"

przeciwdziałanie przemocy domowej. Ponadto

papieża Pawła VI, która porządkowała nauczanie

dokument zakłada utworzenie Międzynarodo-

Kościoła m.in. w kwestii antykoncepcji. Jak przy-

wego Komitetu Praw Rodziny, który miałby za za-

pomina Catholic Herald, w ubiegłym miesiącu bli-

danie kontrolę nad przestrzeganiem postanowień

sko 500 księży z Wielkiej Brytanii podpisało się

Konwencji przez kraje, które dokonają jej ratyfi-

pod dokumentem wyrażającym wdzięczność za

kacji. „Dokument ma stanowić alternatywę dla

zawarte w encyklice nauczanie i podtrzymującym

Konwencji Stambulskiej, zwanej często myląco

całkowity sprzeciw przeciwko sztucznej antykon-

<<konwencją antyprzemocową>>. Akt ten bo-

cepcji.

wiem, pod pozorem walki z przemocą domową,

"Jako księża, pragniemy poprzeć, w 50. rocznicę

osłabia rodzinę ukazywaną w nim jako źródło pa-

Humanae Vitae tę szlachetną wizję miłości życio-

tologii. W rzeczywistości to właśnie silna rodzina

dajnej, jak zawsze nauczał Kościół i jak ją rozu-

jest przestrzenią, która chroni przed przemocą

miał. Wierzymy, że prawdziwa "ludzka ekologia",

najskuteczniej wszystkich jej członków” – dodaje

ponowne odkrycie dróg natury i szacunku dla

Karina Walinowicz, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

godności ludzkiej, są kluczowe dla przyszłości

www.ordoiuris.pl

naszego narodu: zarówno katolików, jak i nie-katolików. Proponujemy ponowne odkrycie Huma-

Wielka Brytania: minister wzywa Kościół do

nae Vitae, nie tylko w wierności Słowu Bożemu, ale

zmiany nauczania

jako klucz do uzdrowienia i trwałego rozwoju na-

Penny Mordaunt, brytyjska sekretarz stanu ds.

szego społeczeństwa" - napisali w dokumencie

międzynarodowego rozwoju, spotkała się z prze-

brytyjscy księża.

wodniczącym Papieskiej Akademii Życia abp Vi-

www.niedziela.pl

cenzo Paglią. Przekonywała go, że Kościół katolicki powinien zmienić nauczanie dotyczące sto-

Argentyna: tysiące osób przeciwko aborcji

sowania środków antykoncepcyjnych.

Argentynę czeka głosowanie w Senacie ustawy

Jak informuje brytyjski dziennik The Telegraph,

dopuszczającej aborcję, którą kilkoma głosami

minister Mordaunt użyła m.in. argumentu mówią-

przyjęła tamtejsza Izba Deputowanych. Tysiące

cego o tym, że każdego dnia 800 kobiet umiera

ludzi manifestuje za obroną życia, biskupi wzy-

z powodu powikłań ciążowych i połogowych. Ar-

wają do modlitwy w tej intencji.

gumentowała, że szerszy dostęp do środków an-

Tysiące mieszkańców Argentyny protestuje prze-

tykoncepcyjnych "złagodziłby ten problem". Pod-

ciwko zatwierdzonemu przez Izbę Deputowanych

czas spotkania w Watykanie, Mordaunt przekony-

projektowi ustawy legalizującej aborcję. Doma-

wała, że przywódcy religijni powinni zmienić

gają się w ten sposób jej zmiany i chcą wpłynąć

swoje "głębokie przekonania i postawy", aby

na decyzję senatorów, którzy w tej sprawie będą

umożliwić kobietom szerszy dostęp do "prokrea-

głosować 8 sierpnia.

cyjnej opieki medycznej".

Do głosu sprzeciwu włączyli się także argentyńscy

W rozmowie z The Telegraph polityk podsumo-

biskupi, którzy wezwali do modlitwy w tej intencji,

wała swoje spotkanie z abp Vicenzo Paglią i abp

a w wydanym oświadczeniu wyrazili swoje zanie-

Paulem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji

pokojenie i ból wobec faktu, że prawo do zabija-

z państwami watykańskiego Sekretariatu Stanu.

nia nienarodzonych dzieci może zostać zalegali-

Mówiła o potrzebie pomocy młodym kobietom,

zowane w ich kraju. Podkreślili, że chodzi

narażonym na utratę życia i zdrowia, m.in. w

o obronę najbardziej bezbronnych. „Pod pretek-

związku z niedostateczną dostępnością środków

stem poszanowania niektórych domniemanych

antykoncepcyjnych.

praw osobistych – czytamy w oświadczeniu –

"Kościół katolicki może nam w tym pomóc,

niszczy się prawo do życia dzieci nienarodzonych,

a moim apelem było, aby pomógł nam w ratowa-

które jest pierwszym prawem ludzkim, bez któ-

niu życia, zwłaszcza młodych matek" - mówiła.

rego

nie

ma

miejsca

na

inne”.

Jej wystąpienie zbiegło się w czasie z jubileuszem
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Biskupi wyrazili także swoje wsparcie i bliskość

tranzycji, czyli przejścia do okresu demokracji.

z osobami i instytucjami świata medycznego,

W tym procesie wzięły udział wszystkie formacje

które związane są z poczętym życiem. Podkreślili,

polityczne i społeczne. „Pragniemy, aby duch

że nikt nie może być zmuszany do posłuszeństwa
wobec prawa godzącego w jego zasady i w obiek-

konstytucji (1978 r.) nie był pogardzany, niedoceniany lub zmieniany przez inicjatywy, które

tywne dane dotyczące szacunku do godności ca-

utrudniają niezbędną zgodę, jakiej wymaga spój-

łego życia ludzkiego. Na zakończenie biskupi ar-

ność społeczna” – wskazują biskupi.

gentyńscy wezwali senatorów, aby podporządko-

Rada Stała wyraża też swoją jedność i solidarność

wane siłom międzynarodowym ekonomiczne i de-

z biskupami Nikaragui, którzy walczą o prawa

mograficzne interesy nie determinowały ich decy-

obywateli.

zji wymierzonej w życie.

www.vaticannews.va/pl

www.jedenznas.pl
Szantażowanie Afryki: pomoc materialna za legaHiszpania: biskupi zaniepokojeni zapowiedziami

lizację aborcji

rządu

Kościół na Wybrzeżu Kości Słoniowej daje zdecy-

Rada Stała Episkopatu Hiszpanii wyraziła zanie-

dowany odpór próbom zalegalizowania w tym

pokojenie zapowiedziami rządu, który chce m. in.

kraju aborcji. „W imię globalizacji promuje się

zmienić status lekcji religii, wstrzymać pomoc dla

kulturę śmierci, tak jakby Afryka miała za mało już

szkół subsydiowanych oraz wypowiedzieć umowy

własnych cierpień” – podkreślają tamtejsi biskupi.

ze Stolicą Apostolską.

Konstytucja Wybrzeża Kości Słoniowej gwarantuje

Nowy rząd i kolejne zmiany w edukacji. Według

poszanowanie każdego ludzkiego życia, a tamtej-

zapowiedzi minister edukacji Isabeli Celaá lekcja

szy kodeks karny przewiduje za aborcję, która

religii nie będzie miała żadnego przedmiotu alternatywnego. Zostanie wprowadzony obowiązkowy przedmiot „wartości cywilnych i etycznych”.

w tym kraju dotąd była nielegalna, konkretne
kary. „Podstawowa zasada ochrony każdego życia
nie może być negocjowalna. Musi pozostać fun-

Ponadto ocena z religii nie będzie brana pod

damentem działań społeczno-politycznych” –

uwagę przy podliczaniu średniej. Państwo zamie-

wskazuje na to ks. Donald Zagore ze Stowarzy-

rza cofnąć pomoc dla tzw. szkół „concertadas”,

szenia Misji Afrykańskich, zaangażowany w dzia-

czyli prywatnych szkół subsydiowanych przez

łania pro-life.

państwo. Należą one głównie do Kościoła, w któ-

Przypomina on, że biskupi tego kraju jedno-

rych uczy się ok. 30 proc. uczniów.

znacznie stwierdzili, że nie można ulec szanta-

Biskupi wyrażają swój niepokój tymi zapowie-

żowi światowych koncernów. Wskazali, że miej-

dziami i uważają za konieczne „przypomnienie

scowi politycy nie mogą poddać się naciskom

prawa do wolności religijnej i edukacji. Są to nie-

międzynarodowych lobby, które w zamian za po-

zbywalne prawa osoby ludzkiej, zawarte w kon-

moc materialną dla Afryki, chcą szerzyć również

stytucji (art. 16 i 27) oraz w traktatach międzyna-

na Wybrzeżu Kości Słoniowej aborcję, a także an-

rodowych”. Rodzice mają prawo do wyboru edu-

tykoncepcję w postaci przymusowych sterylizacji.

kacji swoich dzieci. „System edukacyjny, który

„To naprawdę smutne, że Afrykę, która na co

obejmuje szkołę publiczną, subsydialną i pry-

dzień boryka się już z suszą, głodem, różnorakimi

watną, jest systemem skonsolidowanym w na-

epidemiami i wojnami chce się jeszcze bardziej

szym porządku, który szanuje wolność wyboru

osłabić. Zamiast działać na rzecz dobra wszyst-

przez rodziców”. Lekcja religii powinna mieć

kich obywateli promuje się prawa wymierzone

swoje właściwe miejsce w systemie edukacyjnym.
„Jest konieczna dla integralnej formacji osoby,

w człowieka” – podkreśla ks. Zagore.
Przypomina on, że antynatalistyczna mentalność

zgodnie z wolną decyzją rodziców, i nie może zo-

próbuje zniszczyć kulturę afrykańską, w której

stać zastąpiona przez etykę państwa narzuconą

każde dziecko było zawsze darem. „Legalizacja

przez władze publiczne”.

aborcji dla naszej ojczyzny będzie oznaczała

Biskupi apelują o zachowanie ducha hiszpańskiej
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regres moralny i kulturowy – zauważa afrykański

znajdzie się w kryzysie podczas ciąży mogła zna-

kapłan. – Zalegalizowanie tego procederu ozna-

leźć praktyczną pomoc i opiekę” – napisali.

cza bowiem legalizację zbrodni”.

W komunikacie biskupi napisali też o swoich oba-

www.niedziela.pl

wach, związanych z liberalizacją prawa aborcyjnego – m.in. o tym, że doprowadzi ono do zwięk-

Irlandzcy biskupi bronią życia nienarodzonych

szenia liczby dokonywanych aborcji. Przypomnieli

dzieci

też, że każdy z lekarzy i pracowników medycz-

W odpowiedzi na ustawę legalizującą aborcję,

nych musi mieć prawo działania w zgodzie ze

episkopat Irlandii zapowiada utworzenie Rady ds.

swoim sumieniem i byłoby “wielką niesprawiedli-

Życia, która pomoże w niesieniu pomocy zarówno

wością” zmuszanie tych osób, nawet w sposób

matkom, jak i nienarodzonym dzieciom. Biskupi

pośredni, do podejmowania działań raniących ich

opublikowali też “Kodeks standardów etycznych

sumienia. W tym celu odesłali do opublikowanego

w opiece zdrowotnej”, który upomina się o moż-

przed kilkoma dniami “Kodeksu standardów

liwość korzystania z klauzuli sumienia.

etycznych w opiece zdrowotnej – dokumentu epi-

Decyzję o powołaniu Rady ds. Życia, irlandzcy bi-

skopatu Irlandii upominającego się m.in. o prze-

skupi podjęli podczas letniej sesji plenarnej epi-

strzeganie klauzuli sumienia.

skopatu, która odbyła się w Maynooth. W komu-

Dokument ten wzbudził w mediach ożywioną

nikacie podsumowującym obrady, hierarchowie

dyskusję. Zwolennicy liberalizacji prawa aborcyj-

piszą, że powołanie takiej rady jest konieczno-

nego przekonują m.in., że w oparciu o kodeks,

ścią, wobec uchylenia tzw. “ósmej poprawki” do

Kościół będzie “wymuszał” na lekarzach zanie-

irlandzkiej konstytucji, która gwarantowała takie

chanie wielu dostępnych dziś zabiegów, m.in

samo prawo do życia nienarodzonemu dziecku,

z zakresu diagnostyki prenatalnej. Snują też

jak i jego matce.

przypuszczenia, że rząd Irlandii pozbawi pod-

“Dla nas, jako Kościoła żarliwie troszczącego się

mioty kościelne, m.in. zgromadzenia zakonne,

o dar życia i chcącego wspierać zarówno matkę,

możliwości zarządzania państwowymi placów-

jak i jej nienarodzone dziecko, konieczne jest po-

kami medycznymi.

szukiwanie nowych dróg, by odpowiedzieć na tę

www.ekai.pl

nową i niezwykle wymagającą rzeczywistość” –
napisali hierarchowie. Zapowiedzieli, że Rada ds.
Życia zostanie powołana do marca przyszłego
roku.
Biskupi wyrazili też wdzięczność wszystkim, któ-

Przypominamy, że Międzywydziałowy Instytut

rzy w niedawnym referendum opowiedzieli się za

Bioetyki UPJPII w Krakowie we współpracy z Fun-

życiem. Przyznali, że przy okazji dyskusji toczącej

dacją „Jeden z nas” wydaje Newsletter Bioetyczny

się wokół zmiany prawa aborcyjnego, wysłuchali

w wersji elektronicznej. Kolejne numery dostępne

wielu poruszających historii matek, które z po-

są

wodu ciąży znalazły się w trudnej sytuacji. “W na-

tyczna.pl/wp-content/uploads/2018/07/New-

stępstwie referendum stało się jasne, że wszyscy

sletter-bioetyczny-nr-50-9.07.2018.pdf

na

stronie

http://www.poradniabioe-

musimy promować kulturę opiekuńczą, społeczeństwo wspierające, tak, aby kobieta, która
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