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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Franciszek w mocnym tonie wzywa Polaków do obrony życia
Pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji generalnej
Ojciec Święty podziękował Polakom za udział w niedzielnych Marszach dla Życia
i zachęcił do modlitwy o szacunek dla życia ludzkiego, o zachowanie wartości
ewangelicznych i rodzinnych.
Oto słowa papieża skierowane do Polaków:
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wiem, że wielu z was i tysiące waszych rodaków uczestniczyło
w niedzielę w Marszach dla Życia, niosąc przesłanie, że życie jest święte, ponieważ jest darem Boga.
Jesteśmy wezwani, by go bronić i służyć mu, już od poczęcia w łonie matki, aż po to starcze, często schorowane
i cierpiące. Nie wolno życia niszczyć, czynić przedmiotem eksperymentów lub fałszywych koncepcji.
Proszę módlcie się o szacunek dla życia ludzkiego, o zachowanie wartości ewangelicznych i rodzinnych.
Z serca błogosławię wam i waszym bliskim.
www.gosc.pl

Papież na Dzień Życia: „nie” dla przemocy w rodzinie
Ojciec Święty udzielił poparcia obchodom Dnia dla Życia w Wielkiej Brytanii. Z tej okazji stanowczo wystąpił
przeciw przemocy w rodzinie i nadużyciom, których doświadczają kobiety.
W Wielkiej Brytanii tegoroczny Dzień dla Życia jest przeżywany w duchu przemian, które z inicjatywy Franciszka
zachodzą ostatnio w Papieskiej Akademii Życia, tak iż od tradycyjnych tematów obrony życia, takich, jak walka
z aborcją i eutanazją, przechodzi się stopniowo do krzewienia szeroko rozumianej kultury życia, w której nie
chodzi jedynie o ochronę przed bezpośrednim zagrożeniem śmiercią, ale także o jakość ludzkiego życia.
W duchu tych przemian na wniosek Episkopatu obrońcy życia będą tym razem protestować przeciwko przemocy
w rodzinie. Jak podają oficjalne dane w Wielkiej Brytanii doświadczyła jej co czwarta kobieta i co szósty mężczyzna. W samej tylko Anglii co tydzień dwie kobiety giną z ręki swych aktualnych bądź byłych partnerów.
W tym roku, kiedy pochylacie się nad plagą przemocy w rodzinie, a w szczególności nad haniebnym maltretowaniem kobiet, Ojciec Święty modli się, aby starania podejmowane przez was na rzecz naszych najsłabszych braci
i sióstr, wydały liczne owoce i przyczyniły się do coraz większego zaangażowania w walkę z wszelkimi formami
wyzysku – czytamy w watykańskim przesłaniu, podpisanym przez kard. Pietra Prolina. Papież przypomina też
o potrzebie głoszenia dobrej nowiny o tym, że każde ludzkie życie jest piękne i święte, i dodaje otuchy wszystkim,
którzy starają się promować kulturę życia.
www.vaticannews.va

Strona | 2

Papież do młodzieży i rodzin: pamiętajmy o korzeniach
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Nie zapominajmy nigdy ile nauczyliśmy się w rodzinie i zawsze pamiętajmy o swoich korzeniach. Z tym apelem
Papież Franciszek zwrócił się do młodzieży i rodzin, z którymi na zakończenie drugiego dnia pielgrzymki
do Rumunii spotkał się w Jassach. Papieskie przemówienie było swoistym komentarzem do trzech świadectw,
które wcześniej usłyszał.
Spotkanie z młodzieżą znajduje się zawsze w programie papieskich podróży. To było jednak wyjątkowe młodzi
poprosili bowiem Franciszka, by mogli na nie przyjść ze swymi rodzicami i dziadkami. Swym świadectwem dzielili
się m.in. Elisabetta i Joan, którzy przyszli ze swymi dziećmi i wnukami. Mówili m.in. o radości z posiadania licznej
rodziny, co w czasach ich młodości nie podobało się komunistycznym władzom. W sumie mają 11 dzieci – siedmioro założyło już swoje rodziny, a czworo wybrało służbę Bogu - dwóch synów zostało kapłanami, a dwie córki
wstąpiły do zakonu. Mówili o tym, jak wiara wyniesiona z rodzinnego domu pomagała im przetrwać życiowe
trudności.
Nawiązując do ich świadectwa Papież wyznał, że „miło patrzeć, kiedy miłość zakorzenia się poprzez dar z siebie
i zaangażowanie, pracę i modlitwę”. „Miłość zakorzeniła się w was i przyniosła wiele owoców” – mówił Franciszek
do małżonków. Odniósł się też do marzenia, o którym mówili: aby ich dzieci mogły zbudować sobie przyszłość,
nie zapominając, skąd wyszły i aby cały ich naród nie zapomniał o swoich korzeniach. Ojciec Święty podkreślił,
że nie możemy zapominać o tym, jak wiele z tego co najpiękniejsze i najcenniejsze nauczyliśmy się w rodzinie.
“ Jest to mądrość, którą otrzymujemy wraz z latami: kiedy się rozwijasz, nie zapominaj o swojej matce i swojej
babci i o tej prostej, lecz mocnej wierze, która je cechowała i która dawała im siłę i wytrwałość, by iść dalej
i nie pozwolić, by opadły nam ramiona – mówił Franciszek. – Jest to zachęta, aby dziękować i zrehabilitować
wielkoduszność, odwagę, bezinteresowność wiary «domowej», która pozostaje niezauważona, ale krok po kroku
buduje królestwo Boże. Oczywiście wiara «nie jest notowana na giełdzie», nie sprzedaje się i może się zdawać,
że «niczemu nie służy». Ale wiara jest darem, który podtrzymuje przy życiu pewność głęboką i piękną: naszą
przynależność jako dzieci i to dzieci miłowanych przez Boga. Bóg kocha miłością ojcowską. Każde istnienie, każdy
z nas do Niego należy. Jest to przynależność dzieci, ale także wnuków, małżonków, dziadków, przyjaciół, sąsiadów; przynależność braci. ”
Franciszek wskazał, że zły duch dzieli, tworzy niezgodę, sieje nieufność, a Duch Święty przeciwnie, przypomina
nam, że nie jesteśmy istotami anonimowymi, bez oblicza, bez historii, bez tożsamości. „Istnieje bardzo silna sieć
duchowa, która nas jednoczy, łączy nas między sobą i wspiera nas. Jest ona silniejsza niż jakikolwiek inny rodzaj
połączenia. Są to korzenie: świadomość, że należymy do siebie nawzajem, że życie każdego z nas jest zakotwiczone w życiu innych” – mówił Franciszek. Nawiązując do słów ze świadectwa rumuńskiego studenta, że „młodzi
ludzie rozkwitają, kiedy są naprawdę kochani” Papież podkreślił, że: „wszyscy rozkwitamy, kiedy czujemy się
kochani. Miłość bowiem zapuszcza korzenie i zaprasza nas do umieszczenia ich w życiu innych”.
Ojciec Święty przytoczył też proroctwo pewnego pustelnika żyjącego na rumuńskiej ziemi. Gdy spytano go kiedy
będzie koniec świata odpowiedział: „Kiedy nie będzie ścieżek od sąsiada do sąsiada!”.
“To znaczy, kiedy nie będzie już chrześcijańskiej miłości i zrozumienia między braćmi, krewnymi, chrześcijanami
i między narodami! Kiedy ludzie nie będą już kochać, to będzie to naprawdę koniec świata. Ponieważ bez miłości
i bez Boga żaden człowiek nie może na ziemi żyć! – mówił Franciszek. – Życie zaczyna gasnąć i gnić, nasze serca
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przestają bić i stają się nieczułe, starsi nie będą marzyli, a młodzi nie będą prorokować, kiedy nie będzie ścieżek
od sąsiada do sąsiada. Bo bez miłości i bez Boga żaden człowiek nie może na ziemi żyć.”
Franciszek zaapelował do młodzieży i rodzin o otwieranie nowych dróg do sąsiadów, a nie budowanie okopów
oraz o odważne dzielenie się wiarą. Przypomniał, że „nie przekazuje się jej tylko słowami, ale także gestami,
spojrzeniami, czułością, jak to czyniły nasze matki, nasze babcie; ze smakiem rzeczy, których nauczyliśmy się
w domu, w sposób prosty i prawdziwy”.
www.vaticannews.va
Przemówienie Papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z młodzieżą i rodzinami w Jassach
za pośrednictwem TV Trwam TUTAJ
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Z Polski
Co trzecie małżeństwo się rozwodzi
W świetle danych GUS liczba rozwodów w Polsce stanowi jedną trzecią spośród zawieranych małżeństw w danym
okresie czasu. W 2018 r. zawarto nieco ponad 192 tys. związków małżeńskich, a rozwiodło się prawie 63 tys.
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 r. zawarto w Polsce nieco ponad 192 tys. związków małżeńskich,
podobnie jak w 2017 r. Natężenie zawierania małżeństw obserwowane na przestrzeni lat jest nieco wyższe na
wsi. W tym samym roku rozwiodło się prawie 63 tys. par małżeńskich, a w przypadku kolejnych ok. 1,3 tys.
małżeństw orzeczono separację.
Korzystny jest fakt, że w 2018 r. rozwodów było o ponad 2 tys. mniej niż w 2017 r., a separacji o 0,3 tys. mniej
niż rok wcześniej.
GUS zwraca uwagę, że liczba rozwodów w miastach jest prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi. W 2018 r. w miastach
rozwiodło się ponad 45 tys. małżeństw. Z kolei liczba separacji w miastach jest ponad 2-krotnie wyższa niż wśród
mieszkańców wsi.
www.ekai.pl

Duchowa adopcja – ratunek dla dzieci, matek i ojców
O nowoczesnych metodach promowania duchowej adopcji oraz potrzebie angażowania w to dzieło dzieci i ludzi młodych – rozmawiali dziś w sekretariacie KEP uczestnicy
konferencji „Duchowa adopcja – ratunek dla dzieci, matek i ojców”. Podczas spotkania
zaprezentowano aplikacje mobilną „Adoptuj życie”.
Jak mówi ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin,
wokół tematu duchowej adopcji udało się zgromadzić kilka różnych pokoleń, a wśród
uczestników są osoby, które podejmowały taką modlitwę już 25 razy. Również dzieci włączają się w modlitwę
z wielkim wzruszeniem dzięki świadectwu swoich dziadków, czy rodziców – mówił.
Przypomniał, że duchowa adopcja rozpropagowana została przez dr. Pawła Mielcarka, który w katedrze londyńskiej znalazł ulotkę dot. „Duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą”. Przetłumaczył ją wówczas
i zainteresował tym pomysłem warszawskich ojców paulinów z klasztoru przy. ul. Długiej. To ten moment
był początkiem modlitw w intencji życia poczętych dzieci. Ruch, który podjął ten temat zaczął się rozprzestrzeniać
w 1990 r. W tym czasie też na Jasnej Górze powołano Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji.
Podczas spotkania zaprezentowano spot dotyczący duchowej adopcji. Jak zapowiedziała Małgorzata Bartas-Witan,
Redaktor Naczelna Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia jego celem jest w prosty i komunikatywny
sposób dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób.
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Spot w sposób delikatny ma pokazać samotność kobiet, która decyduje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka,
a także ważną rolę mężczyzny w tym czasie. Jak twierdzi ks. Przemysław Drąg ma on być spokojnym zaproszeniem do refleksji matek i ojców, a podejmowana modlitwa ma owocować decyzją o urodzeniu dziecka.
„Widzimy bezskuteczność silnych i mocnych działań. To co istotnie może zmieniać serca kobiet, mężczyzn, rodzin
dzieje się głęboko w sercu, dlatego żeby poruszyć serce wykorzystaliśmy środki ubogie również w przekazie”
– mówiła o spocie Bartas-Witan. Zaznaczyła, że działanie przeciwko życiu to temat, który w szczególny sposób
dotyczy każdej kobiety, ale tzw. syndrom aborcji przynosi straty duchowe i psychiczne wśród mężczyzn i całych
rodzin. – Trzeba mówić o tym otwarcie, mocno, konkretnie, bo często nikt inny poza Kościołem nie podejmuje
tego działania – kontynuowała. Do podjęcia takiej refleksji ma zachęcać spot.
Z kolei jak poinformowała Katarzyna Pazdan, koordynator strony internetowej www.duchowaadopcja.pl celem
portalu jest zebranie jak największej ilości informacji dla środowisk, które będą chciały włączać się w promowanie
modlitewnej akcji.
Strona www.duchowaadopcja.pl skierowana jest do różnych środowisk i prezentuje konkretne materiały pomocne
w rozprzestrzenianiu modlitwy, jaką jest duchowa adopcja. Bloki tematyczne portalu są adresowane do parafii,
rodzin, wspólnot. Nową inicjatywą jest przygotowanie materiałów dla katechetów, którzy będą mogli włączać
w akcję swoich podopiecznych.
„Naszym pragnieniem jest też zbudowanie środowiska animatorów duchowej adopcji, czyli osób które będą pomagać innym w podejmowaniu tego dzieła” – mówiła Katarzyna Pazdan. Jak zapowiedziała na stronie dostępna
jest już mapa animatorów, która jest na bieżąco aktualizowana.
Nowoczesną formą przekazu idei dotyczącej ochrony życia stały się też aplikacje mobilne. „Adoptuj życie” na ten
czas ma już ona 150 tys. pobrań. Jej autorem jest Fundacja Małych Stópek. To mobilny asystent osób, które
podjęły dzieło Duchowej Adopcji. Tzw. Duchowy Rodzic ma dostęp do zdjęć USG (od 6 tygodnia), może posłuchać
bicia serca dziecka (od 3 tygodnia) i wczytać się w codzienne przesłanie malucha, który z radością opowiada
o swoim świecie. Wszystko to sprawia, że modlącemu jest łatwiej wytrwać w 9 – miesięcznym przyrzeczeniu.
Jak poinformowała Małgorzata Bartas-Witan już w 2016 powstała aplikacja dla młodzieży i dorosłych „Power bank
for Life” tłumaczona na kilka języków, która zawiera rozważania na każdy dzień. Z kolei bezpłatna aplikacja
„Mali pomocnicy Boga” jest przewodnikiem po duchowej adopcji dla dzieci.
Autorzy długo zastanawiali się czy wyjść do dzieci z tym tematem, a osobiste doświadczenie skłoniło ich
do podjęcia tej próby. Katarzyna Pazdan mówi, że aplikacja „Mali pomocnicy Boga powstała” powstała właśnie
z myślą o jej dzieciach, które podczas wspólnej modlitwy same zapragnęły modlitewnie włączyć się inicjatywę
ratowania życia. Ponadto ma być ona kontynuacją wezwana Matki Bożej z Fatimy, która prosiła by modlić się
o sprawy najtrudniejsze właśnie najmłodszych.
Fundacja Małych Stópek, która pomaga kobietom w sytuacjach trudnych zauważa także potrzebę kształtowania
wrażliwości serca. Ks. Tomasz Kancelarczyk wspominał rozmowę przeprowadzoną wiele lat temu z kobietą, która
chciała dokonać aborcji. Wtedy to po wielu rozmowach, przytaczanych argumentach i zapewnieniach o pomocy
materialnej, kiedy wszystko to zostało odrzucone – uzmysłowiłem sobie, że to nie jest najważniejsze. Tu trzeba
się pomodlić. Myślę, że jesteśmy na takim etapie ochrony życia, iż dochodzimy do tego, że duchowa adopcja
dziecka poczętego jest najważniejsza” – podkreślił ks. Kancelarczyk.
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Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji dziecka poczętego,
którego życie jest zagrożonego. Polega na codziennym odmawianiu specjalnej, krótkiej modlitwy za dziecko
oraz jednej tajemnicy (dziesiątki) różańca świętego. W dzieło duchowej adopcji można włączyć się każdego dnia
roku. W sposób uroczysty zaś 25 marca, kiedy Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
www.ekai.pl

Rząd finalizuje prace nad utworzeniem urzędu ds. walki z pedofilią
Rząd Mateusza Morawieckiego wkrótce ma przedstawić projekt utworzenia odrębnego urzędu ds. walki z wykorzystywaniem

seksualnym

małoletnich.

“Prace

legislacyjne

nad projektem ustawy są na ukończeniu, trwa m.in.
opracowywanie oceny skutków regulacji” – dowiedziała się
we wtorek KAI w Centrum Informacyjnym Rządu.
Jak poinformowało KAI Centrum Informacyjne Rządu, prace
legislacyjne nad projektem ustawy są na ukończeniu.
“Trwa opracowywanie niezbędnych jego elementów, m.in.
oceny skutków regulacji (OSR), związanych z utworzeniem
odrębnego urzędu, przewidzianego w projekcie aktu”
– dowiedziała się KAI.
Prace nad rządowym projektem to pokłosie zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który pod koniec maja
oznajmił, że powstanie komisja państwowa ds. zbadania przypadków pedofilii, ale nie tylko w Kościele,
także w innych środowiskach.
Organ ten – zapowiadał Mateusz Morawiecki – miałby uprawnienia śledcze. Chodziłoby o “odpowiednie prerogatywy do działania, również uprawnienia do pozyskiwania materiałów, które były do tej pory zastrzeżone tylko do
działań śledczych”.
“Chcemy, aby ta komisja była obiektywna, transparentna, otwarta, ale również praktyczna i żeby szybko działała
i eliminowała te patologie, o których ostatnio dużo mówimy” – informował premier.
Własne propozycje utworzenia państwowej komisji ds. wykrywania przypadków pedofilii, ale już tylko w Kościele,
przygotowały Platforma Obywatelska i Fundacja “Nie lękajcie się”.
www.ekai.pl
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CBOS: zróżnicowane opinie młodzieży o aborcji
Młodzi Polacy w dużym stopniu akceptują takie powody aborcji, jak zagrożenie życia (78 proc.) i zdrowia matki
(67 proc.) oraz ciąża pochodząca z gwałtu lub kazirodztwa (69 proc.). Są natomiast przeciwni aborcji, gdy kobieta
jest w ciężkiej sytuacji materialnej (65 proc.) lub osobistej (66 proc).
„Celem badania jest pokazanie młodzieży u progu dorosłości.
Za chwilę ukończą edukację na poziomie ponadgimnazjalnym
i co z nimi będzie dalej? Stanowią naszą przyszłość i warto
przyjrzeć się ich poglądom, poznać postawy i ewentualne
problemy, z jakimi mogą się borykać i jakie mogą stwarzać
dla całego społeczeństwa” – wyjaśniała prof. Mirosława
Grabowska, dyrektor CBOS podczas środowej prezentacji
w Centrum Prasowym PAP.
Najbardziej różni młodych stosunek do aborcji ze względu
na uzasadnione przekonanie o upośledzeniu dziecka - 50
proc. głosów jest "za" aborcją, a 36 proc. "przeciw" - tak
przedstawiają się wyniki badania, które CBOS włączył do szerszego projektu pod nazwą "Młodzież".
Młodzi Polacy w dużym stopniu akceptują takie powody przerywania ciąży, jak zagrożenie życia i zdrowia matki
oraz ciąża pochodząca z gwałtu lub kazirodztwa. Wskazaniem do aborcji może być przede wszystkim zagrożenie,
jakie ciąża stwarza dla życia kobiety – 78 proc. uznało, że w takich okolicznościach aborcja powinna być dopuszczalna przez prawo, przy czym 53 proc. poparło ten pogląd w sposób zdecydowany, a przeciwną opinię wyraziło
tylko 5 proc. respondentów.
Większość młodych ludzi – 69 proc., a w sposób zdecydowany 48 proc. – opowiada się za prawnym usankcjonowaniem jako przesłanki do aborcji sytuacji, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego – gwałtu lub kazirodztwa. Podobna (67 proc.) jest skala poparcia legalnej dopuszczalności przerwania ciąży zagrażającej zdrowiu
matki, choć w tym przypadku „siła” akceptacji jest nieco słabsza (tylko 36% badanych wyraża poparcie w sposób
zdecydowany).
Młodzi Polacy w większości nie akceptują natomiast aborcji w sytuacji braku chęci posiadania dziecka oraz z tzw.
przyczyn społecznych (trudna sytuacja materialna i/lub osobista). Ze względnie najsilniejszym sprzeciwem mamy
do czynienia w odniesieniu do aborcji „na żądanie” (brak chęci posiadania dziecka) – zdecydowany sprzeciw wobec
jej zalegalizowania wyraża 49 proc. młodych ludzi. Tym, co najbardziej różni młodych respondentów, jest stosunek do aborcji ze względu na tzw. uzasadnione przekonanie o upośledzeniu płodu. W tym przypadku 50 proc.
głosów było „za”, a 36 proc. głosów – „przeciw”.
www.idziemy.pl
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Polska

Federacja

Ruchów

Obrony

Życia

i

Rodziny

rozszerza

swoją

obecność

w europejskich strukturach pro-life
Wybór nowego zarządu oraz decyzja o rozszerzeniu obecności polskich
organizacji pro-life w Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF
US

oraz

Europejskiej

Federacji

Stowarzyszeń

Rodzin

Katolickich

(FAFCE)

to najważniejsze decyzje Walnego Zebrania Polskiej Federacji Ruchów Obrony
Życia i Rodziny, które odbyło się 31 maja w Warszawie.
Do zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny decyzją Walnego Zebrania weszli: ks. Tomasz Kancelarczyk (Fundacja Małych Stópek, Szczecin), Ewa
Kowalewska (Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk), Lech Kowalewski (Stowarzyszenie Nauczycieli NPR,
Gdańsk), Lech Łuczyński (Instytut Ordo Caritatis, Warszawa), Lidia Klempis (Fundacja Życie i Rodzina, Warszawa).
Ponadto zarząd tworzą Jakub Bałtroszewicz (Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków), jako prezes oraz Paweł Wosicki
(Fundacja Głos dla Życia, Poznań) i Urszula Wosicka (Patronat nad Rodziną, Poznań).
Wszystkie organizacje reprezentowane w zarządzie zdecydowały się także partycypować w kosztach działalności
PFROŻiR. Finansowe wsparcie zadeklarowało ponadto Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa.
„Stworzyliśmy zarząd z bardzo doświadczonych ludzi, którzy wzięli konkretną – również finansową – odpowiedzialność za Federację. Te osoby są z Warszawy, Poznania, Szczecina, Gdańska, Krakowa – mamy ogólnopolski
zarząd doświadczonych działaczy, którzy angażują się w sprawy obrony życia. Mimo podziałów w środowisku
pro-life jest liczna grupa osób i organizacji, która wierzy w sens wspólnego działania i chce ten trud nadal
podejmować. Mam nadzieję, że różnice i napięcia wewnątrz Federacji nadadzą dynamikę nowemu zarządowi –
będziemy się spierać, ale ufam, że to będzie twórczy spór” – deklaruje Jakub Bałtroszewicz, prezes PFROŻiR.
Podczas Walnego Zebrania zdecydowano także o rozszerzeniu obecności polskich organizacji pro-life w Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin
Katolickich (FAFCE). Obie organizacja międzynarodowe zgodziły się na to, żeby formalnie wszystkie podmioty
tworzące zarząd PFROŻIR weszły w ich struktury, przy czym będą miały jeden głos jako Polska Federacja Ruchów
Obrony Życia i Rodziny.
„Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zdecydowała się nie zostawiać Europy i zgodnie z wezwaniem
Jana Pawła II walczyć na starym kontynencie o wartości takie jak godność osoby ludzkiej, ochrona życia
od poczęcia do naturalnej śmierci czy tradycyjny model rodziny. Pozwoli na to strukturalne wejście w dwie
najpoważniejsze organizacje działające na rzeczy życia i rodziny w Europie” – komentuje decyzje Walnego
Zebrania Jakub Bałtroszewicz.
Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US powstała na gruncie Europejskiej Inicjatywy
Obywatelskiej o tej samej nazwie, która zebrała 2 miliony głosów europejczyków pod postulatem zakończenia
finansowania ze środków publicznych UE aborcji (szczególnie w krajach trzeciego świata) oraz eksperymentów
na embrionach ludzkich. Jest największą tego typu organizacją w Europie, z ponad czterdziestoma członkami
z ponad dwudziestu krajów UE. Więcej: www.jedenznas.pl
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Abp Jędraszewski: duszą państwa jest małżeństwo i rodzina
– Duszą państwa jest autentyczne małżeństwo i rodzina. Przepisy biurokratyczne nie mogą tego ducha zabijać! – mówił arcybiskup Marek
Jędraszewski podczas konferencji „Rodzina w społeczeństwie i państwie – aspekty filozoficzne, kulturowe, społeczne i prawne”, która odbyła się w Zakopanem. Wydarzenie zorganizował Klub im. Władysława
Zamoyskiego i Związek Podhalan.
W wykładzie zatytułowanym „Rodzina w nauczaniu św. Jana Pawła II”,
metropolita krakowski przypomniał słynny hołd górali, jaki mieszkańcy Podhala złożyli 22 lat temu Ojcu Świętemu i zbliżającą się 40.
rocznicę jego pobytu w Nowym Targu podczas pierwszej pielgrzymki
do Ojczyzny.
Przytoczył wygłoszone wówczas stwierdzenie papieża, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego.
Jan Paweł II mówił też wówczas, że od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek.
Abp Jędraszewski zacytował apel w obronie życia, wygłoszony przez papieża-Polaka przed 40 laty w Nowym
Targu i zachętę, aby polska rodzina dawała życie i była wierna świętemu prawu życia. “Jeśli się naruszy prawo
człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się
pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka” – cytował papieża
metropolita krakowski.
Abp Jędraszewski zwrócił uwagę, że cytowane słowa Jana Pawła zawierają podstawowe prawdy tradycyjnej nauki
Kościoła, które Jan Paweł II rozwijał podczas swojego pontyfikatu: łączenie małżeństwa i rodziny z dziełem
stwórczym Boga, definicję małżeństwa jako sakramentalnego i nierozerwalnego związku kobiety z mężczyzną,
socjologiczną tezę o rodzinie jako podstawowej komórce społecznej i fakt, że rodzina, zbudowana na Bożym
fundamencie, daje życie. Przypomniał słowa Ojca Świętego Franciszka, który podczas kanonizacji Jana Pawła II,
nazwał go Papieżem Rodziny.
– Jeśli spojrzymy już na jego wczesną działalność, to dostrzeżemy jego szczególne zainteresowanie poświęcone
zagadnieniom rodziny i małżeństwa. Z tych refleksji powstały takie filozoficzno-etyczne dzieła jak:
„Miłość i odpowiedzialność” i „Przed sklepem jubilera”.
Metropolita odwołał się do listu Karola Wojtyły, napisanego pod koniec Soboru Watykańskiego II w 1965 roku
do przyjaciół, Danusi i Julka, w którym ówczesny krakowski arcybiskup dał wyraz przywiązania do rodzin i pokazał, że nie są one dla niego abstrakcyjnymi tworami, tylko znaną mu rzeczywistością, którą kochał i darzył szacunkiem.
– Chciał przejść do historii przede wszystkim jako Papież Rodziny, bo wiedział, że tu zaczyna i kończy się
wszystko, gdy chodzi o człowieka i całą ludzkość – zauważył abp Jędraszewski.
Metropolita krakowski przypomniał, że 2 lutego 1994 roku ukazał się list do rodzin „Gratissimam Sane”,
opublikowany z okazji ogólnoświatowego Roku Rodziny. Papież włączył w te obchody głos Kościoła, pisząc
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orędzie skierowane do małżonków i zachęcając ich, by odkrywali swoje powołanie, godność, a także
odpowiedzialności i zadania we współczesnym świecie. Abp Jędraszewski zwrócił uwagę na aktualność
papieskiego przesłania, które po 25 latach nie traci swojej wymowy.
Metropolita krakowski zaznaczył, że Kościół towarzyszy małżonkom w ich drodze, pokazując właściwy kierunek
i wskazując na Chrystusową miłość. Dodał, że papież dostrzegał zagrożenia współczesnego świata, prowadzące
do kryzysu małżeństwa i rodziny – wskazywał konieczność powrotu do samych fundamentów i oparcia relacji na
Bogu.
Abp Jędraszewski stwierdził także, że prawodawstwo powinno umożliwić i rozwijać życie małżeńskie i rodzinne.
“W tym mieści się problem służby zdrowia i troska o dostęp wszystkich ludzi do pracy, a także te problemy, które
musi państwo rozwiązywać, by chronić rodzinę i małżeństwo. Co więcej, rozwiązując pewne problemy społeczne,
trzeba umieścić dobro rodziny i małżeństwa w centrum tego prawodawstwa” – wskazał prelegent.
www.ekai.pl

Komunikat z 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Ochrona dzieci i młodzieży oraz program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata
2019-2022 były głównymi tematami zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski.

W

związku

z

niedawnymi

profanacjami

i nawoływaniem do nienawiści biskupi w komunikacie po obradach poprosili
wiernych o modlitwę w intencji Ojczyzny. 383. Zebranie Plenarne KEP obradowało
w Wałbrzychu w diecezji świdnickiej od 13 do 14 czerwca z okazji 15-lecia tej
diecezji.

Gościem

spotkania

był

abp

Charles

Scicluna,

arcybiskup

Malty,

sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary, który przeprowadził dzień studyjny
i podzielił się swoim doświadczeniem.
Publikujemy komunikat po zakończonym zebraniu plenarnym:
Komunikat z 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
W dniach od 13 do 14 czerwca br. w Świdnicy i Wałbrzychu miało miejsce 383. Zebranie Plenarne Konferencji
Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
1. Pasterze Kościoła w Polsce wzięli udział w uroczystościach z okazji 15-lecia Diecezji Świdnickiej, która została
ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 2004 r., a pierwszym jej biskupem został mianowany ks. prof. dr hab.
Ignacy Dec. Biskupi Polscy celebrowali z tej okazji w katedrze świdnickiej uroczystą Eucharystię. Okazją do spotkania Episkopatu Polski w diecezji świdnickiej było także zakończenie jubileuszu 800-lecia sanktuarium NMP
Królowej Rodzin w Wambierzycach.
2. Biskupi są wdzięczni abp. Charlsowi Sciclunie, arcybiskupowi Malty i sekretarzowi pomocniczemu Kongregacji
Nauki Wiary, za przyjęcie zaproszenia, które skierowali do niego w lipcu ubiegłego roku. Wysłuchali jego wykładu
nt. norm prawnych i działań związanych z ochroną dzieci i młodzieży. Normy te wynikają z nauczania papieży –
św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, a zwłaszcza z ostatniego motu proprio papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”.
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Abp Scicluna z uznaniem odniósł się do dotychczasowych regulacji prawnych Konferencji Episkopatu Polski, wskazując jednocześnie na konieczność ich adaptacji do najnowszych norm Stolicy Apostolskiej.
3. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają wdzięczność kapłanom, którzy wiernie wypełniają swoje przyrzeczenia
złożone podczas święceń i z oddaniem służą powierzonemu im Ludowi Bożemu, prowadząc go drogami zbawienia.
4. W ostatnich tygodniach miały miejsce smutne i gorszące wydarzenia: brak szacunku dla Eucharystii, profanacja
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, oraz nawoływanie do nienawiści w stosunku do ludzi wierzących, w tym osób duchownych. Biskupi proszą o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.
5. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 pod
hasłem „Eucharystia daje życie”. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. To „Wielka Tajemnica Wiary”,
tajemnica wyznawana, celebrowana i praktykowana. Z Eucharystią wiąże się również świętowanie Dnia Pańskiego
jako dnia modlitwy, budowania Kościoła domowego i świadectwa wzajemnej miłości. Biskupi zapoznali się
z wynikami badań, które ukazują, że ograniczenie handlu w niedzielę w znacznym stopniu wpłynęło pozytywnie
na jakość życia Polaków, zwłaszcza polskich rodzin. Większość badanych czas wolnej niedzieli przeznacza
na pogłębianie więzi rodzinnych, wycieczki, sport i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
6. Biskupi zapoznali się z problemami duszpasterstwa rodzin w Polsce. Podkreślili wagę wielu cennych inicjatyw
prorodzinnych i broniących życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Pasterze dziękują wiernym za organizację
i liczny udział w Marszach dla Życia i Rodziny. Po raz kolejny podkreślają wagę właściwego wychowania dzieci
i młodzieży do życia zgodnego z ich płciowością, które powinno mieć miejsce przede wszystkim w rodzinie.
Równocześnie przestrzegają przed propagowaniem różnych ideologii wrogich prawu naturalnemu i wartościom
chrześcijańskim, które usiłuje się wprowadzać do środowiska szkolnego pod pozorem edukacji seksualnej.
Rodzice powinni monitorować programy wychowawcze oraz zajęcia szkolne, a także zajęcia organizowane poza
szkołą. Mają oni niezbywalne prawo do protestu i zatrzymywania inicjatyw godzących w prawidłowy rozwój
dziecka i podważających ich światopogląd.
7. Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność nauczycielom, wychowawcom i katechetom za pracę
w kończącym się roku szkolnym. Jednocześnie zapraszają na coroczną pielgrzymkę nauczycieli na Jasną Górę
w dn. 2 lipca br. Hasłem pielgrzymki są słowa św. Jana Pawła II „W imię przyszłości kultury”, które podkreślają
misję nauczyciela i szkoły. Biskupi życzą wszystkim udanego odpoczynku wakacyjnego przeżywanego w duchu
chrześcijańskim.
8. Biskupi z uznaniem i wdzięcznością odnieśli się do pracy Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet. Świat,
szczególnie w obecnych czasach, potrzebuje kobiecego serca, kobiecej wrażliwości i duchowości formowanych
w szkole Ewangelii. W związku z tym biskupi zwracają się do wszystkich Pań, by włączyły się w inicjatywy duszpasterstwa kobiet realizowane w diecezjach i parafiach.
9. Bp dr hab. Artur Miziński został ponownie wybrany na Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski
na drugą pięcioletnią kadencję. Również jego zastępca, ks. dr Jarosław Mrówczyński, został zatwierdzony
na urzędzie.
www.episkopat.pl
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Rośnie grupa młodzieży deklarującej niewiarę
Dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest
znacznie mniej religijna. Wyraźnie rośnie grupa, która deklaruje się jako
niewierząca i niepraktykująca. Stanowi ona już niemal 1/3 całej młodzieży
– zauważa ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła
Katolickiego, komentując dla KAI najnowsze wyniki badań religijności polskiej młodzieży, opracowane przez CBOS.
Polska młodzież jest coraz mniej religijna. Jako głęboko wierzący i wierzący łącznie określiło się w 2018 r. 63% uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, podczas gdy w 2008 r. było ich 81%. Coraz mniej młodych chodzi też na religię – w 2018 r. zadeklarowało to 70%, a jeszcze w
2010 – 93% – wynika z badania CBOSM zrealizowanego w ramach projektu
„Młodzież”.
Najnowsze badanie zostało przeprowadzone jesienią ub. roku na ogólnopolskiej losowej próbie 80 dziennych
szkół ponadgimnazjalnych różnego typu (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Szkoły, a w nich
klasy, były losowane do badania. Próba objęła 1609 uczniów ostatnich klas tychże szkół.
Poniżej komentarz ks. dr Wojciecha Sadłonia:
Kolejne młode pokolenie Polaków podlega głębokim przemianom pod względem religijnym. Generalnie rysuje się
wyrazisty trend, że dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest znacznie mniej religijna.
Wyraźnie rośnie grupa młodzieży, która deklaruje się jako niewierząca i niepraktykująca i stanowi ona grupę już
niemal 1/3 całej młodzieży. Największemu osłabieniu podlegają przede wszystkim praktyki religijne. W 1996 r.
62% młodzieży deklarowało, że chodzi co tydzień do kościoła, obecnie jest to 35%. Ponad połowa młodzieży
w największych miastach w ogóle nie praktykuje swojej wiary.
Badania CBOS w tym względzie potwierdzają wyniki wielu innych badań, w tym również ISKK zapoczątkowane
w 1988 r. Przemiany religijne wpisują się również częściowo w rosnący indywidualizm polskiej młodzieży. Dzisiejsza młodzież w odróżnieniu do wcześniejszego pokolenia bardziej ceni sobie miłość i przyjaźń, mniej zaś
życie rodzinne. Znacznie częściej również biorą pod uwagę wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy.
Z drugiej strony, z badań CBOS wynika, że mimo powiększającej się grupy młodzieży niereligijnej, nie zmniejsza
się grupa młodzieży najbardziej religijnej. Potwierdza to proces obserwowany również w innych badaniach, który
można by nazwać polaryzacją religijną młodzieży. Polega ona na tym, że zmniejsza się grupa osób o średnich
wskaźnikach religijności, rośnie zaś grupa osób niereligijnych przy utrzymywaniu się grupy o najwyższej religijności.
W deklarowanym uczestnictwie w lekcjach religii widać wyraźnie cezurę roku 2010. Do tego momentu rosło
uczestnictwo w lekcjach religii do ponad 90% i od tego momentu obserwujemy wyraźne zmniejszanie się
uczestnictwa w lekcjach religii, które wynosi obecnie 70%. W największych miastach już mniejszość (44%) młodzieży deklaruje udział w lekcjach religii.
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Stosunek do lekcji religii zawiera w sobie nie tylko religijność, ale również nastawienie do Kościoła jako instytucji
mającej swoją rolę społeczną. Rok 2010 jest momentem, od którego wyraźnie rośnie negatywne nastawienie
do Kościoła. Wiąże się to z głębokimi procesami społecznymi oraz słabnącą rolą Kościoła w integrowaniu ogółu
polskiego społeczeństwa.
www.ekai.pl

Sumienie lekarza
Wystąpieniem prof. Bogdana Chazana pt. „Sumienie lekarza
i sumienie pacjenta” zakończył się Międzynarodowy Kongres
„Nauka w służbie życiu”, który odbył się 21 i 22 czerwca
w

Rzeszowie.

W

wydarzeniu

uczestniczyli

naukowcy

z 14 państw.
Dzień drugi kongresu rozpoczął się Mszą św. w kościele farnym.

Eucharystii

przewodniczył

ks.

bp

Jan

Wątroba.

W homilii biskup nawiązał do postaci św. Tomasza Morusa, angielskiego

męczennika

żyjącego

na

przełomie

XV i XVI wieku, którego wspomnienie liturgiczne przypada 22 czerwca. „Jego wewnętrzna prawość zajaśniała
szczególnym blaskiem na polu obrony sumienia. (…) Święty Tomasz pokazuje moc i niezłomność ludzkiego
sumienia wtedy, gdy władcy zaczynają je łamać…” – mówił hierarcha. Biskup Wątroba przypomniał, za św. Janem
Pawłem II, trzy najważniejsze przymioty dobrze uformowanego sumienia: prawość, pewność i delikatność.
Na początku dzisiejszych sesji prof. Bogdan Chazan odczytał list od Mary Wagner, obrończyni życia z Kanady,
która aktualnie odbywa kolejną karę więzienia za rozdawanie w placówkach aborcyjnych róż i ulotek nt. ratowania
życia. Sobotnie sesje dotyczyły następujących zagadnień: „Współczesne problemy rodzin”, „Świętość i godność
ludzkiego

życia”,

„Pomiędzy

nauką,

przepisami

prawa

i

bioetyką”

oraz

„Dylematy

opieki

położniczo-neonatologicznej, sumienie lekarza i pacjenta”. Wykłady wygłosili m.in. dr Donna J. Harrison
z Amerykańskiego Stowarzyszenia Położników i Ginekologów „Pro Life”, Patrick Buckley z irlandzkiego oddziału
Human Life International oraz mecenas Jerzy Kwaśniewski z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”.
Ostatni wykład pt. „Sumienie lekarza i sumienie pacjenta” zaprezentował prof. Bogdan Chazan.
Organizatorami kongresu byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2
im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Fundacja „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
www.naszdziennik.pl
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DUMNI Z RODZINY - VII Zjazd Dużych Rodzin
Niezwykła gościnność, gorące przyjęcie przez Gospodarzy Powiatu i Miasta,
znakomici goście, podejmujący ważne tematy oraz wszechobecna, budująca
radość ze spotkania - tak wspominamy VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, który miał miejsce w dniach 14-16 czerwca 2019 roku w Lubartowie.
Organizatorami Zjazdu był Powiat Lubartowski, Miasto Lubartów oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
Ogólnopolskie Zjazdy Dużych Rodzin co roku integrują środowisko dużych
rodzin z całej Polski, gromadząc około tysiąca uczestników, w tym większość
dzieci. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce w Grodzisku w 2013 r.,
a kolejne w Lublinie (2014), Łowiczu (2015), Gnieźnie (2016), Nysie (2017)
i Szczecinie (2018). W tym roku duże rodziny z całej Polski zaprosił Powiat i Miasto Lubartów.
Lubartów – to miasto położone ok. 20 km na północ od Lublina, którego historia sięga XVI wieku. Tradycje wielodzietności są w Lubartowie zakorzenione u samych fundamentów: Piotr Firlej, założyciel miasta w XVI wieku
był ojcem czterech synów i dwóch córek, a Paweł Karol Sanguszko, odnowiciel miasta z XVIII wieku, miał czterech
synów i trzy córki. Tradycje rodzinne podtrzymują władze Miasta i Powiatu, którym jesteśmy wdzięczni za stworzenie warunków dla naszego spotkania – bo Zjazd jest przede wszystkim spotkaniem rodzin. Wielowiekowy
Lubartów szczyci się dziś zabytkową bazyliką pw. św. Anny, starym klasztorem ojców Kapucynów, a przede
wszystkim okazałym pałacem Sanguszków, wybudowanym w sercu miasta. W niedalekiej okolicy położony jest
także znany kompleks pałacowo-parkowy Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Historii w Kocku oraz jezioro Firlej
z kompleksem rekreacyjnym - miejsce noclegu części uczestników Zjazdu.
W programie Zjazdu Dużych Rodzin znalazły się atrakcyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży: sportowe, artystyczne
i praktyczne (m.in. dogoterapia, sketchnoting, warsztaty bębniarskie, teatralne, kulinarne, językowe). Odbyły się
także warsztaty dla rodziców, wspierające ich w pracy wychowawczej i relacjach małżeńskich.
W piątek 14 czerwca rozpoczęliśmy Zjazd Piknikiem Rodzinnym w pałacowych ogrodach - powitanie w takich
okolicznościach było bardzo miłe! Animację tego wieczoru prowadzili dla nas animatorzy z Winyl Party. Nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursów "Siódmy Zjazd - Siedmioro nas!" oraz konkursu plastycznego. Gry i zabawy dla dzieci
prowadziło m.in. koło z Lubochni.
W sobotę także świętowaliśmy podczas Czerwcowej Biesiady u Sanguszków - na scenie przed pałacem wystąpił
nasz dobry znajomy Joszko Broda z dziećmi (rodzina z jedenaściorgiem dzieci), a po nich Natalia Kukulska (mama
trojga dzieci). Natomiast Studio Accantus zaprezentowało covery ze znanych i lubianych utworów z filmów i bajek.
Uczestnicy Zjazdu odpoczęli podczas pikników, mieli też okazję porozmawiać z podobnymi sobie rodzinami
z całej Polski i ze swoich regionów. Rodziny poznawały także region podczas wycieczek po okolicy - do pałacu
Zamoyskich w Kozłówce i do Kocka.
Zjazd to okazja do integracji zarówno w rodzinie, jak i miedzy rodzinami. Tegoroczny Zjazd Dużych Rodzin
w Lubartowie dodatkowo zintegrował duże rodziny z całej Polski z mieszkańcami Lubartowa i całego powiatu:
aż 80 lubartowskich rodzin gościło bowiem przyjezdne duże rodziny w swoich domach – w sumie ponad 500
osób skorzystało z takiej gościnności. Nawiązały się nowe, serdeczne relacje, rodziny zostały bardzo serdecznie

Strona | 15

Papież do młodzieży i rodzin: pamiętajmy o korzeniach

przyjęci przez mieszkańców Lubartowa i okolicy. Zjazdy Dużych Rodzin stwarzają szansę, by w dzisiejszym
zmaterializowanym świecie dostrzec i docenić wartość rodziny i relacji z drugim człowiekiem.
Na Zjazd przyjechały dwie rodziny wychowujące ósemkę dzieci (z Helu i Sławna, pokonując ponad 600 km trasy!),
dwie rodziny z siódemką dzieci i po kilkadziesiąt rodzin z szóstką, piątką, czwórką i trójką pociech. Wśród najmłodszych uczestników były 14-dniowe i 20-dniowe niemowlaki, które dzielnie uczestniczyły we wszystkich wydarzeniach Zjazdu. W sumie przyjechało ośmioro maluchów niespełna rocznych oraz 24 dzieci z rocznika 2018.
Najliczniejszą reprezentacje Zjazdu stanowiły 8-latki (62 osoby) i 12-latki (60 osób) oraz 10-latkowie (59 osób).
Każdy Zjazd podejmuje temat – ważny ekonomicznie i społecznie dla polskich rodzin. W ub. latach był to m.in.
bon wychowawczy w wysokości 500 zł (2014 r.), Karta Dużej Rodziny czy wartość pracy mam wychowujących
dzieci w domach (2018 r.). Cieszymy się, że nasze postulaty są inspiracją do konkretnych działań i ustaw
w zakresie państwowej polityki rodzinnej – ważnej części polityki społecznej, która jeszcze kilkanaście lat temu
nie miała w Polsce kształtu i definicji.
Zjazd w Lubartowie poruszył tematykę dostępności mieszkaniowej dla polskich rodzin, w szczególności rodzin
wielodzietnych, a szczegółowo zagadnienia obliczania zdolności kredytowej dla rodzin z 3, 4 czy 6 dzieci,
możliwości powstania zasobów mieszkań pod wynajem np. w zarządzie samorządów, a także innych rozwiązań,
które sprawdzają się w innych krajach europejskich. (osobna notatka).
Duże rodziny z całej Polski odwiedził w Lubartowie Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania
z organizatorami i gospodarzami Zjazdu oraz z rodzicami, Premier mówił o tym, że duże rodziny są motywacją
dla rozwoju gospodarczego kraju, że są ważną grupą społeczną i bardzo ważne są ich potrzeby i problemy. Mówił,
że rodzina to podstawa rozwoju ekonomicznego i gospodarczego kraju, zauważył problem dostępności mieszkań
o odpowiednim metrażu dla rodzin wysoce wielodzietnych – czyli tych wychowujących powyżej siedmiorga dzieci,
a których w kraju jest zaledwie kilkanaście tysięcy. Prezes Związku Dużych Rodzi Trzy Plus Joanna Krupska
zwróciła Panu Premierowi uwagę na szereg problemów dużych rodzin i na obszary, które Związek ma w swoim
obszarze działań: badania nt. dużych rodzin w Polsce, formułowanie propozycji ustawodawczych, opiniowanie
rozwiązań systemowych np. w systemie podatkowym. Mówiła także o stanowisku ZDR3+ w kwestii sprawowania
opieki wychowawczej nad dziećmi do lat 3 i wagi sprawowania tej opieki bezpośrednio przez rodziców,
co ma ogromny wpływ na proces wychowania dziecka i jego wzrastanie.
Zjazd objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Małżonka Prezydenta
Pani Agata Kornhauser-Duda. www.3plus.pl

Akcja Ikona
Twórcy miesięcznika Misja52 rozpoczęli inicjatywę pod nazwą Akcja Ikona.
Wyślij jedno zdjęcie swojego małżeństwa, rodziny lub swoje własne. Gdy uzbieramy
5,000 zdjęć, stworzymy z nich ikonę Świętej Rodziny, którą będzie można pobrać
z naszej strony.
Więcej: www.misja52.com
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Ruszyła kampania społeczna „Od początku”; zwróci uwagę na problem wsparcia dla kobiet
w tzw. nieplanowanej ciąży
Fundacja CitizenGO rozpoczyna kampanię społeczną „Od początku”. Ma ona zwrócić uwagę na problem wsparcia
dla kobiet, które są w tzw. nieplanowanej ciąży.
CitizenGO podkreśla, że w Polsce brakuje systemowej pomocy dla kobiet, które zaszły w ciążę, jednak są pozbawione wsparcia najbliższych i znajomych. W takich przypadkach kobieta niekiedy sięga po tzw. antykoncepcję
awaryjną, a w skrajnej sytuacji dokonuje tzw. aborcji.
Aby to zmienić, Fundacja rusza z kampanią społeczną pokazującą, że kobieta w ciąży ma prawo do wsparcia i
opieki zawsze, nawet wtedy, gdy nienarodzone dziecko jest chore.
Nie jest możliwe budowanie społeczeństwa solidarnego bez poczucia, że kobieta spodziewająca się dziecka musi
być z założenia chroniona – akcentował dyrektor CitizenGO Polska Paweł Woliński.
– (Kobieta w ciąży – red.) powinna znaleźć wsparcie w szerszej społeczności, która będzie w stanie ją w tym
wyborze – którego dokonała – wesprzeć. Kampania pojawi się na bilbordach w dużych miastach, na ekranach w
ośrodkach czy przychodniach medycznych w całym kraju. Przygotowaliśmy także petycję do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w której wzywamy do stworzenia takiego systemu, który mógłby w Polsce wypełnić lukę systemową, z jaką mamy do czynienia – wskazał Paweł Woliński.
Więcej informacji można już wkrótce znaleźć na stronie internetowej www.odpoczatku.org. Tam też będzie można
zapoznać się z wynikami badań społecznych przeprowadzonymi na potrzeby kampanii. www.radiomaryja.pl
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Podpisz petycję w sprawie zwiększenia uprawnień rodziców nad treściami przekazywanymi
w trakcie zajęć dodatkowych!
Fundacja Mamy i Taty apeluje o podpisywanie petycji skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra
Zbigniewa Ziobry w sprawie poprawy standardów edukacyjnych. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci
także w kontekście ofensywy środowisk LGBT.
Petycja:
Premier Mateusz Morawiecki
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,
Polska rodzina stoi przed coraz nowszymi wyzwaniami. Jednym z nich jest wychowanie dzieci zgodnie ze swoim
sumieniem i światopoglądem.
Na przeszkodzie tego kluczowego zadania rodzicielskiego stoją organizacje, które czasem nieświadomie, a czasem podstępnie, kwestionują autorytet Rodziców i Rodziny, przekazując treści znacząco odległe od tego, jak wychowywane są dzieci w domu.
Zaniepokojeni sygnałami od Rodziców, przygotowaliśmy projekt poprawy standardów zajęć dodatkowych i rozszerzonych.
Zmiana dotyczy zwiększenia kontroli Rodziców nad przekazywanymi podczas zajęć dodatkowych treściami. Jednocześnie zmiana ta nie spowalnia procesu edukacyjnego dzieci, ani nie wyklucza z tegoż procesu tych dzieci,
których Rodzice nie interesują się przekazywanymi treściami.
Apelujemy do Rządu o pilne przyjęcie zgłoszonych propozycji, tak aby Rodzice i Dzieci mieli pełniejszą ochronę
prawną już od najbliższego roku szkolnego 2019/2020.
Załączamy wyrazy szacunku,
Marek Grabowski Prezes Fundacji Mamy i Taty
Barbara Socha Prezes Ruchu 4 Marca
Fundacja Mamy i Taty podkreśla, że wraz z najlepszymi prawnikami-legislatorami przygotowała projekt poprawy
standardów edukacyjnych.
Proponujemy, aby rodzice mieli pełny wgląd w treści zajęć dodatkowych realizowanych przez stowarzyszenia
i organizacje działające na terenie szkoły.
Zgodnie z polską Konstytucją rodzice mają prawo kształtować swoje dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.
Nie dopuszczalne są sytuacje, gdy rodzice są dezinformowani jaki będzie charakter zajęć, ani jakie treści będą
podczas tychże zajęć przekazywane ich dzieciom.
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Zachęcamy Państwa do podpisania i przekazania Waszej rodzinie, przyjaciołom i znajomym petycji skierowanej
do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie podniesienia standardów
oświatowych w polskich szkołach.
Nasza inicjatywa ma szerokie poparcie pro-rodzinnych organizacji pozarządowych, bardzo pozytywne recenzje prawników.
Apelujemy, aby ta prosta, lecz skuteczna zmiana Prawa Oświatowego, obowiązywała już od 1 września 2019 roku.
Petycję można podpisać TU.
www.wpolityce.pl

11. edycja akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”
Caritas rozpoczyna 11. edycję akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”.
W przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z potrzebujących rodzin włączają się diecezje w całej Polsce. Finał akcji z
udziałem artystów i władz Gminy Leżajsk odbędzie się 25 sierpnia w miejscowości Giedlarowa. Od początku akcji Caritas przekazała dzieciom z ubogich rodzin ponad 170 tysięcy wyprawek.
Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problemy
edukacyjne uczniów z ubogich rodzin oraz wsparcie ich edukacji.
Wyprawki szkolne dla dzieci potrzebujących kompletowane są przez okres wakacji w całej Polsce za pośrednictwem diecezjalnych Caritas.
Akcja ma zwiększyć szanse edukacyjne uczniów przez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu
tysięcy wyprawek szkolnych dla dzieci w Polsce oraz polskich dzieci ze Wschodu (Litwa, Białoruś, Ukraina). W
parafiach w całej Polsce tornistry zakupione przez Caritas są wypełniane według potrzeb. Ponadto do specjalnych
koszy wystawionych w parafiach można wkładać podstawowe artykuły szkolne, które znajdą się później w wyprawkach przygotowanych przez wolontariuszy Caritas.
Kulminacja przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego nastąpi 25 sierpnia na stadionie sportowym w
miejscowości Giedlarowa (gmina Leżajsk), który stanie na jeden dzień miastem dzieci. Uroczystość zainauguruje
Msza Święta pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka. Tornistry Pełne Uśmiechów zostaną wręczone kilkuset
dzieciom. Wyprawki przygotują ambasadorzy akcji, m.in. Para Prezydencka, Rzecznik Praw Dziecka oraz wolontariusze Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. Planowane są również liczne atrakcje dla całych
rodzin, a także dla seniorów. Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas w gminie Leżajsk będą zapraszać seniorów
do udziału w inauguracji akcji, wspólnych międzypokoleniowych zabaw.
Akcja finansowana jest z ogólnopolskiej zbiórki SMS-ów charytatywnych o treści TORNISTER wysyłanych pod nr
72052 (koszt: 2,46 zł z VAT) oraz wpłat indywidualnych. www.episkopat.pl
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Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny 2019
Pod hasłem „Nie pozwól na seksedukację w szkołach” po
raz czternasty przeszedł w niedzielę 9 czerwca ulicami
Warszawy i wielu miast Polski Marsz dla Życia i Rodziny
zorganizowany

przez

Centrum

Życia

i

Rodziny.

W warszawskim Marszu uczestniczyło niemal 10 tysięcy
osób. Podczas wydarzenia postulowano m.in. odwołanie
wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół.

„Pod wspólnym sztandarem w trosce o życie i rodzinę na
przełomie maja i czerwca maszeruje ponad 130 miast. To ponad 200 tys. osób” – zaznaczył otwierając tegoroczny
Marsz Kamil Zwierz, prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny. Nawiązując do hasła przesłania tegorocznego
marszu, mówił: „W tym roku Marsze dla Życia i Rodziny poświęcone są problemowi edukacji seksualnej, zagraża-

jącej prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz podważającej pierwszeństwo wychowawcze rodziców ,
czemu musimy się wyraźnie sprzeciwić”.
Poza licznymi rodzinami z dziećmi, uczestnikami wydarzenia byli również eksperci w dziedzinie programów wychowawczych oraz przedstawiciele organizacji rodzicielskich z krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Opowiedzieli uczestnikom Marszu, podobnie jak na organizowanej dzień wcześniej przez CZiR konferencji
dotyczącej zagrożeń edukacji seksualnej, o tym co czeka polskie rodziny, jeśli zostanie wprowadzona do szkół
edukacja seksualna oparta o standardy WHO.

„Dziękuję CZIR za zaproszenie do Warszawy. Cieszę się, że mogę rozmawiać z polskim społeczeństwem. Podstawa
Warszawskiej Deklaracji LGBT+, to są badania prowadzone przez Kinseya z 1948 r., człowieka, który cierpiał na
bardzo poważne dysfunkcje własnej seksualności. Warto powiedzieć, że tutaj wcale nie chodzi o naukę tolerancji!
Tutaj chodzi o nadużycia, których się dopuścił Alfred Kinsey prowadząc swoje badania na temat seksualności
dorosłych i dzieci. Klęska, fiasko tej edukacji przejawia się w rosnącej liczbie aktywności seksualnej dzieci, rosnącej ilości chorób przenoszonych drogą płciową, rosnącej liczbie przypadków przemocy na tle seksualnym popełnianych przez nastolatków.” apelowała prof. Judith Reisman, autor rządowego programu badań w USA nad
założeniami edukacji seksualnej autorstwa Kinseya.

„Na zachodzie gdzie wprowadzono obowiązkową edukację seksualną zgodną ze standardami WHO rodzice nie
mają możliwości nauczania dzieci zgodnie ze swoimi systemami wartości. Program edukacji seksualnej,
podważając ich autorytet, często stawia rodziców w opozycji do dzieci” apelowała pedagog Małgorzata Jurkowska.
„Sfera seksualna powinna być w scaleniu z wartością rodziny. Tymczasem programy WHO i UNESCO mają bardzo
wyraźne ostrze antyrodzinne. To najpoważniejsza forma przemocy wobec rodziny: przemilczenie.
Tak jakby nie miała żadnego znaczenia”, dodał Zbigniew Barciński, pedagog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów
Natan, autor badań nad wzorcami wychowawczymi w programach edukacji seksualnej WHO i UNESCO.
Marsz wyruszył spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Zakończył się pod Ratuszem
m.st Warszawy. Wszystkie mamy oczekujące narodzin dziecka otrzymały od organizatorów niemowlęce body.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli spotkać się z postaciami z bajek, uczestniczyć
w show baniek mydlanych, w wykonaniu finalistki Mam Talent Inny Biliaievej, która przeniosła dzieci w bajkowy
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świat czy posłuchać szkockiej orkiestry „Pipes &Drums” w tradycyjnych strojach. Całość przemarszu zagrzewał
do śpiewu zespół Trio.
Uczestnicy marszu z dumą przypięli naklejki „Brońmy dzieci” a ponad głowami nieśli transparenty i plansze
wzywające do sprzeciwieniu się seksualizacji dzieci w szkołach i przedszkolach, ochrony życia od chwili poczęcia
oraz emblematy akcentujące, że małżeństwo to związek oparty na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Maszerujący
uczestnicy nieśli 100 metrową białoczerwoną flagę; wielu uczestników, szczególnie tych najmłodszych, trzymało
kolorowe balony i wiatraczki.
Marsz poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. św. Krzyża w intencji uczestników wydarzenia a pozdrowienia
i błogosławieństwo dla uczestników marszu przekazał metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz
oraz arcybiskup Romuald Kamiński.
Marsz jak co roku był okazją do zbiórki pieniędzy na dom samotnej matki w Chyliczkach koło Konstancina.
Akcja przebiegała pod hasłem „Słoiczek dla Chyliczek”. W tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone

na stworzenie i wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla podopiecznych domu w Chyliczkach” podkreśliła koordynatorka Marszu, Marta Ogonowska-Polskowska.

„Czy wierzycie w zapowiedzi władz, że zajęcia będą dobrowolne? Podczas, gdy w większości krajów zachodnich
są obowiązkowe i rodzice są skazywani za nie puszczanie na nie dzieci? Jeśli prezydent Trzaskowski nie odwoła
decyzji wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół spotykamy we wrześniu i wszyscy razem będziemy tutaj
znowu. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś uczynił naszym dzieciom krzywdę” – zapewniał wiceprezes CZiR Kazimierz
Przeszowski pod Ratuszem m.st. Warszawy zamykając tegoroczny Marsz.
Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny miał miejsce w 2006 r.; na przestrzeni 14 lat organizacji Marszu podjęło
się już ponad 150 miast w całej Polski. Centrum Życia i Rodziny jest ogólnopolskim koordynatorem marszów.
Marsz dla Życia i Rodziny poprzedziła Międzynarodowa konferencja naukowa: „Edukacja seksualna dzieci i mło-

dzieży. Przegląd zagrożeń”, która odbyła się 8 czerwca, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Informacje
o konferencji dostępne na www.bronmydzieci.pl
www.marsz.org

Strona | 21

Papież do młodzieży i rodzin: pamiętajmy o korzeniach

Ze świata
Watykański dokument o gender: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”
Stolica

Apostolska zajęła

oficjalne stanowisko w sprawie gender.

W ogłoszonym dziś dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii,
a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego
słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze. Zarazem jednak Kościół zachęca do dialogu w ramach studiów gender, zwłaszcza gdy
chodzi o sposób, w jaki różnica między obu płciami jest przeżywana
w różnych kulturach.
Dokument pod tytułem „Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze
dialogu o kwestii gender w edukacji” został przygotowany przez Kongregację Edukacji Katolickiej. Jak przyznał jej
prefekt, powstał on w odpowiedzi na realne zagrożenie, z jakim spotykamy się dziś w szkolnictwie, gdzie siłą
narzuca się ideologię gender, a zarazem eliminuje się inne punkty widzenia, w tym chrześcijański, zarzucając im,
że są przestarzałe.
Tymczasem, jak przypomina kard. Giuseppe Versaldi, teorie gender, zwłaszcza w swych najbardziej radykalnych
formach, oddalają się od naturalnych realiów, podporządkowując wszystko emocjonalnym decyzjom podmiotu.
W ten sposób tożsamość płciowa, a w konsekwencji również rodzina stają się „płynne”, oparte na chwilowej zachciance, a nie na prawdzie i rzeczywistości. Dąży się do zlikwidowania różnicy płciowej pod pretekstem, że nie
ma ona najmniejszego znaczenia dla rozwoju osobowego.
Na ideologię gender Kościół odpowiada antropologią chrześcijańską. Jednakże, jak zastrzegł podczas prezentacji
dokumentu kard. Versaldi, by podważyć tę ideologię wystarczą argumenty, które nie odwołują się do wiary. Również i bez niej można w sposób racjonalny wykazać istotną rolę ciała w określeniu tożsamości osoby. Tożsamość
człowieka kształtuje się w oparciu o różnorodność płciową, a w rodzinie konfrontacja z matką i z ojcem ułatwia
dziecku rozwój własnej tożsamości płciowej. Płeć neutralna czy trzecia płeć jest natomiast czystym wymysłem.
Watykański dokument rozróżnia jednak ideologię gender od studiów genderowych. O ile ideologii nie da się pogodzić z wiarą chrześcijańską, o tyle na polu studiów są kwestie, które mogą być przedmiotem dialogu. Chodzi
tu m.in. o równą godność kobiety i mężczyzny, znaczenie samej kobiecości, a także o wychowanie do szacunku
dla każdego człowieka, bez względu na jego upośledzenie, rasę, religię czy tendencje uczuciowe, walcząc z
wszelkimi przejawami nękania czy nieuzasadnionej dyskryminacji.
Nowy watykański dokument sytuuje problem ideologii gender w szerszym kontekście kryzysu, jaki przeżywa dziś
zarówno edukacja, jak i antropologia. Panuje bowiem coraz większy zamęt, gdy chodzi o to, kim jest człowiek i
co mamy przekazywać przyszłym pokoleniom. Zapomina się, że osoba ludzka jest bytem integralnym, a nie sumą
elementów, które można izolować bądź swobodnie nimi manipulować. Stąd postulat dbania o ekologię człowieka,
by poznać prawdę o człowieku, w tym o znaczeniu jego płciowości. www.vaticannews.va
Pełna treść dokumentu: STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ”
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Ekwador: NIE dla wprowadzenia homoseksualnych małżeństw
Szanujemy decyzję Trybunału Konstytucyjnego, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wspierać rodzinę i
małżeństwo w rozumieniu Kościoła – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Ekwadoru po zaaprobowaniu w tym kraju związków jednopłciowych.
Zdaniem bp. Eugenio Arellano Trybunał nie miał prawa podejmować takiej decyzji. Naruszył bowiem jeden z artykułów ekwadorskiej konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Jedyną możliwością reformy ustawy zasadniczej jest wyłącznie powszechne referendum lub kwalifikowane głosowanie zgromadzenia

narodowego.

Ekwadorscy biskupi podkreślają, że Kościół szanuje prawa wszystkich osób, niezależnie od wieku, rasy, płci, religii, orientacji seksualnej czy kultury. Jednocześnie wspiera małżeństwo mężczyzny i kobiety, jako fundament
rodziny i społeczeństwa. Pragnie także bronić praw najsłabszych oraz uczyć dzieci i młodzież, że zgodnie z wiarą
chrześcijańską małżeństwo jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, i że, jako owoc ich miłości, rodzą
się ich dzieci dla dobra społeczeństwa.
www.vaticannews.va
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Abp Paglia: eutanazja 17-letniej Noe odkrywa prawdę o nas
Ta śmierć jest porażką nas wszystkich. Jak to możliwe, że współczesne społeczeństwo nie jest w stanie odpowiedzieć na pragnienie miłości, które było w tej dziewczynie – tymi słowami abp Vincezo Paglia, prezes Papieskiej
Akademii Życia skomentował dramat 17-letniej Noe Pothoven. Ofiara molestowania i gwałtów w ubiegłą niedzielę
poddała się eutanazji. Lekarze zgodzili się zadać jej śmierć, przyznając, że zranienia z przeszłości i powracające
stany depresyjne powodują w niej nie dające się znieść cierpienie.
Noa Pothoven publicznie dzieliła się swoim cierpieniem. Żaliła się również na to, że Holandia nie potrafi zatroszczyć się o młodych, którzy mają podobne problemy. Na koniec państwo pomogło jej umrzeć.
Komentarzem do tej tragedii są też zapewne słowa, które Papież napisał dziś na Twitterze: „Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani to nieporzucanie nigdy tych,
którzy cierpią; nie poddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję”.
Zdaniem abp. Paglii, głośny dramat holenderskiej dziewczyny wskazuje na problem o wiele szerszy, a mianowicie
stale rosnącą liczbę samobójstw wśród młodych. Są to fakty wstydliwe i niejednokrotnie starannie ukrywane.
Okazuje się, że nasze materialistyczne społeczeństwa nie tylko nie chcą mieć dzieci, ale też nie potrafią się zatroszczyć o tę garstkę młodych, która im pozostała. Aby poradzić sobie z tym problemem nie wystarczą nowe
rozwiązania kliniczne. Trzeba się przyznać, że obrane przez nasze społeczeństwa ideały materializmu i sukcesu
za wszelką cenę, nie były trafnym rozwiązaniem. Żyjemy w wielkim duchowym ubóstwie – mówi abp Paglia.
“ Przede wszystkim Bogu, który nigdy nikogo nie opuszcza, pragnę powierzyć zarówno tę dziewczynę, jak i jej
bliskich. Tragiczny koniec, nie mniej tragicznego życia. Gwałty, anoreksja, depresja. A dla nas pytanie: czy społeczeństwo naprawdę nie jest w stanie odpowiedzieć na kolejne prośby o miłość, które przejawiały się w tych
dramatycznych sytuacjach? Jest to wielka porażka dla nas, dla Europy, dla krajów Europy północnej, gdzie społeczeństwo jest rozwinięte, jest dobrobyt, bogactwo, a przy tym przerażająca samotność. Wszyscy jesteśmy coraz
bogatsi, a zarazem bardziej samotni i podatni na zranienia. ”
www.vaticannews.va

Brazylia: rozwija się ruch modlących się matek
W Brazylii rozwija się ruch modlących się matek. Powstał on w 2011 r. jako reakcja na coraz większe problemy
wychowawcze. Należą do niego kobiety z różnych warstw społecznych. Aktualnie istnieje już tysiąc grup oficjalnie
zarejestrowanych i pięćset w trakcie legalizacji. Na terenie tego kraju modli się w nich ponad 70 tys. kobiet. Ruch
ten przekroczył już granice Brazylii. Istnieją 23 grupy modlących się matek w USA, 2 w Japonii i po jednej w
Hongkongu, Dubaju oraz Francji.
Ruch matek modlących się za swoje dzieci przyczynił się do zmiany stylu myślenia i życia samych matek. Jak
podkreśla Angela Abdo, założycielka tego ruchu, pedagogika Boga jest piękna, ponieważ posługuje się dziećmi
jako przynętą, bo matka ze względu na miłość do dziecka potrafi zmienić wiele w swoim życiu. Modląc się z
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innymi matkami, kobieta przynosi ze sobą do rodziny wartości, o których nawet nie myślała. Kiedy kobieta uzewnętrznia w rodzinie autorytet duchowy, wówczas jej życie wpływa na dzieci, ale także na męża, który zaczyna
powracać do praktyk religijnych. Po wielu latach, po raz pierwszy małżonek idzie na Mszę św. i później już w
domu małżonka staje się katechetką współmałżonka, wyjaśniając mu znaczenie Mszy św. w życiu chrześcijanina.
Dzięki wspólnej modlitwie matek powstają nowe wspólnoty w parafiach, gdzie duszpasterze poprzez katechizację
przybliżają kobiety do podjęcia przez nie misji ewangelizacyjnej w rodzinie. Kiedy powiedziałyśmy Bogu nasze
„tak”, to nie wiedziałyśmy jeszcze, co będzie. Więc dla mnie – mówi założycielka ruchu wspólnej modlitwy matek
– stało się to, co w życiu Maryi „Oto jestem, niech się dzieje wola Twoja”. A Pan Bóg dokonuje w rodzinach wspaniałych rzeczy.
www.vaticannews.va

Zmarł kard. Sgreccia, twórca katolickiej bioetyki
W przededniu 91. urodzin zmarł dzisiaj kard. Elio Sgreccia, twórca katolickiej bioetyki. Jako wieloletni sekretarz
Papieskiej Rady ds. Rodziny, a następnie wiceprezes i prezes nowo powstałej Papieskiej Akademii Życia
u boku Jana Pawła II walczył w obronie rodziny i godności człowieka.
Pochodził spod Ancony. Bioetyką zainteresował się jako asystent duchowy na rzymskim wydziale medycyny uniwersytetu katolickiego. W tym czasie, w latach 70-tych, utworzył Ośrodek Studiów o Rodzinie. Jako reprezentant
Stolicy Apostolskiej został wysłany do komitetu Rady Europy ds. etycznych i prawnych ludzkiej genetyki.
Od początku lat 80-tych tworzył zręby katolickiej bioetyki, a w 1984 r. wydał jej podręcznik przetłumaczony
na ponad 20 języków. Ustanowił też pierwszą katedrę bioetyki we Włoszech.
Blisko współpracował z Janem Pawłem II, który w 1993 r. mianował go biskupem i sekretarzem Papieskiej Rady
ds. Rodziny. W 1994 r. zorganizował pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin. Pomimo podeszłego wieku nigdy
nie zaprzestał posługi i pracy dydaktycznej. Do księgarń trafiła właśnie jego autobiografia „Pod wiatr.
Życie dla bioetyki”.
www.vaticannews.va

Śledź nas na Twitterze
Miło nam poinformować wszystkich o powstaniu oficjalnego
kanału Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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Netflix walczy o aborcję
Netflix podjęło walkę o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci w amerykańskim stanie Georgia.
Ten jeden z gigantów światowego show biznesu jest pierwszą amerykańską wytwórnią filmową, która zagroziła
władzom stanu, że zaprzestanie tam swoich produkcji i wycofa inwestycje, jeśli wejdzie w życie nowe antyaborcyjne prawo. Ogranicza ono aborcję do momentu, w którym wykrywalne jest bicie serca dziecka, czyli do ok.
6 tygodnia ciąży.
„W naszych produkcjach w Georgii zatrudniamy wiele kobiet. Ich prawa, podobnie jak wielu innych zostaną drastycznie ograniczone przez to prawo” – oświadczył, cytowany przez dziennik La Croix, Ted Sarandos, dyrektor programowy
Netflixa. Przemysł filmowy ma istotne znaczenie dla stanu Georgia. Zatrudnia on
92 tys. osób.Dlatego wielcy potentaci show biznesu mają nadzieję, że poprzez
szantaż zmuszą władze stanowe do wycofania się z ograniczeń w sprawie aborcji. „Będziemy przyglądać się sytuacji” – zapewnił Chris Ortman rzecznik Motion
Picture Association of America. Przypomniał on, że również inne stany próbowały
wprowadzić tego rodzaju legislacje, lecz zostały one unieważnione przez sądy.
Dziennik La Croix przypomina, że już raz w 2016 r. władze Georgii ustąpiły pod
szantażem takich wytwórni jak Disney czy Netflix. Wtedy chodziło o prawo, które
uznawało,

że

z

powodów

religijnych

można

nie

przyjąć

do jakiejś organizacji homoseksualistów oraz transseksualistów.
www.vaticannews.va

Ofensywa na rzecz ochrony życia w USA. Sąd Najwyższy może zdelegalizować aborcję, choć droga do tego jest jeszcze daleka
Sąd Najwyższy USA podtrzymał 28 maja zapis ustawy antyaborcyjnej stanu
Indiana z 2016 r. (podpisanej przez ówczesnego gubernatora Mike’a Pence’a),
który nakazuje klinikom aborcyjnym, takim jak Planned Parenthood, pochówek
lub kremację płodów oraz ich szczątków. Wprawdzie Sąd Najwyższy uchylił się
od rozpatrzenia reszty zapisów ustawy, zabraniających aborcji „selektywnej”,
czyli motywowanej rasą, płcią lub niepełnosprawnością dziecka, niemniej jednak
sędziowie jasno uznali, że płód to człowiek a nie tylko zlepek komórek.
Jest to kolejna z całej serii porażek zwolenników aborcji w ostatnich miesiącach
za Oceanem, które, jak mają nadzieję obrońcy życia ostatecznie doprowadzą
do obalenia decyzji Roe v. Wade z 1973 r., w wyniku której aborcja została
uznana w USA za legalną przez cały okres ciąży (w międzyczasie decyzją Planned
Parenthood v. Casey prawo do aborcji zostało ograniczone w praktyce do 24 tygodnia ciąży).
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Miesiąc temu stanowy parlament w Alabamie zdominowany przez republikanów przegłosowa ustawę zabraniającą
aborcję niemal całkowicie, nawet kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, z jedynym wyjątkiem:
kiedy poważnie zagraża ona zdrowiu i życiu kobiety. Lekarzom, którzy przeprowadzają aborcję grożą do 99 lat
więzienia. Gubernator Kay Ivey podpisując ustawę zaznaczył, że jest ona świadectwem „głębokiego przekonania
mieszkańców stanu, że każde życie jest godne ochrony bo jest cennym darem od Boga”.
Nieco wcześniej sąsiednia Georgia, kolejny stan amerykańskiego południa uchwaliła tzw. „heart beat bill”, ustawę
o biciu serca, która ogranicza możliwość przerywania ciąży do momentu, gdy wyczuwalne jest bicie serca płodu.
Następuje to ok. szóstego tygodnia ciąży. W zeszłym miesiącu podobne prawo wprowadzono w Ohio, Luizjanie,
Missouri, Missisipi i Kentucky. W Luizjanie za jego złamanie grozi do 2 lat więzienia i 1000 dolarów grzywny.
W Arkansas zakazano aborcji po 18 tygodniu ciąży, z wyjątkiem kazirodztwa i gwałtu. Podobne ustawy planowane
są w Karolinie Południowej, Florydzie i Teksasie.
W odpowiedzi stany wschodniego wybrzeża USA, rządzone przez Demokratów, uchwaliły ustawy „chroniące
prawo do aborcji”, i to nawet w trzecim trymestrze ciąży. Tak jak Nowy Jork, gdzie zezwolono na usunięcie płodu
nawet w końcowym etapie ciąży „jeśli okaże się, że życie matki jest zagrożone lub płód nie jest zdolny do życia”.
Ustawę uchwalono w 46 rocznicę decyzji Roe v. Wade. W Vermoncie trwają przygotowania do referendum nad
ustawą, która gwarantowałaby prawo do aborcji przez cały okres ciąży, a w Maine stanowy parlament zatwierdził
ustawę, która rozszerza krąg osób mogących przeprowadzać zabiegi usuwania ciąży na pielęgniarki i „inny personel medyczny”. Nevada tymczasem przygotowuje ustawę, która zdjęłaby z lekarzy obowiązek informowania
pacjentek o „emocjonalnych skutkach” aborcji.
Starania te nie są jednak w stanie zamaskować faktu, że zwolennicy aborcji są za Oceanem w defensywie.
Jak pisze amerykański portal „Politico”, powołując się na dane Guttmacher Institute, pięć lat temu w USA było
jeszcze 788 klinik aborcyjnych, ale w międzyczasie ich liczba znacznie zmalała. Tylko w samym Teksasie zlikwidowano na przestrzeni ostatnich lat 20 takich placówek. W sześciu stanach (Kentucky, Missouri, Południowa i Północna Dakota, Wirginia Zachodnia) istnieje zaledwie po jednej klinice oferującej zabieg usunięcia ciąży. Jedyna
pozostająca klinika w Missouri prawdopodobnie w tym tygodniu zaprzestanie działalność.
Ofensywa na rzecz ochrony życia w wielu amerykańskich stanach jest spowodowana nowym składem Sądu Najwyższego. Większość (pięciu z dziewięciu) zasiadających w nim sędziów jest konserwatywnych, nominowanych
przez prezydentów George’a w. Busha lub Donalda Trumpa. A co najmniej dwójka nominowanych przez
demokratycznych prezydentów Baracka Obamę i Billa Clintona sędziów (Ruth Bader Ginsburg i Stephen Breyer)
ma powyżej 80 lat. Istnieje więc realna szansa na to, że Sąd Najwyższy w końcu podejmie próbę obalenia decyzji
Roe v. Wade, którą amerykański konstytucjonalista Laurence Tribe nazwał „znakomitym przykładem prawnego
aktywizmu, pozbawionego zawartości i nie mającego uzasadnienia w konstytucji”.
Antyaborcyjne ustawy w Alabamie i innych stanach mają zmusić sędziów do rozstrzygnięcia tej kwestii raz
na zawsze. Nie nastąpi to jednak zapewne przed wyborami prezydenckimi na jesieni 2020 roku bowiem jak twierdzą złośliwcy – aborcja stanowi znakomite paliwo wyborcze dla obu stron oraz może wpłynąć na wygraną lub
przegraną w wyborach. Niemniej jednak sędzia Sądy Najwyższego Clarence Thomas jasno wskazał na konieczność dokonania „pewnej korekty” w ocenie aborcji. Thomas napisał w swojej opinii do decyzji ws. ustawy w Indianie, że „SN będzie musiał niebawem rozważyć konstytucyjność takich przepisów, bowiem aborcja może stać się
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w przyszłości narzędziem eugenicznej manipulacji”. „Od początku kontrola narodzin oraz aborcja były promowane jako środki eugeniczne” – dodał. Dlatego obrońcy życia mogą mieć nadzieję, że dni Roe v. Wade są policzone.
www.wpolityce.pl

Komunia św. nie dla polityków spierających aborcję w USA
Prawodawcy, którzy głosowali przeciw ochronie życia poczętego nie powinni podchodzić do Komunii Św.
– oświadczyła amerykańska diecezja Springfield. W tym tygodniu w stanie Illinois przegłosowano najbardziej
liberalne prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Dzieci będzie można zabijać aż do momentu narodzin.
Dekret i list bp. Thomasa Paprockiego został rozesłany do wszystkich polityków, którzy opowiedzieli się
za ustawą. Wymienia on z imienia i nazwiska dwóch deputowanych, którzy publicznie przyznawali się do bycia
katolikami, lecz od lat ich czyny świadczą o czymś zupełnie przeciwnym. Tzw. katoliccy politycy wyrządzili szkodę
osobom wierzącym w całym kraju – stwierdza amerykański hierarcha.
Ordynariusz Springfield powołuje się na kanon 915. Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi o tym,
że do Komunii św. nie należy dopuszczać m.in. osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Takim
natomiast jest wieloletnie publiczne wspieranie ohydnej zbrodni, jaką jest aborcja. Także wszyscy inni prawodawcy, którzy choćby jednorazowo wsparli projekty wymierzone w świętość ludzkiego życia, nie powinni przyjmować Komunii św., dopóki nie pojednają się z Bogiem i Kościołem.
Kiedy są ludzie, którzy przez swoje zewnętrzne i obiektywne działania, w sposób uporczywy manifestują swój
ciężki grzech, jest moim obowiązkiem jako biskupa zareagować na to w sposób adekwatny – mówi bp Paprocki.
Powołuje się on także na starożytny traktat Didache, który już u początków chrześcijaństwa zakazywał aborcji
i dzieciobójstwa.
Natomiast dla osób, które zasłaniają się epoką posoborową i potrzebą dostosowania do czasów współczesnych,
hierarcha cytuje konstytucję „Gaudium et spes” Soboru Watykańskiego II. Stwierdza ona niepodważalnie, że życie
podlega „najwyższej ochronie od poczęcia”, a „aborcja i dzieciobójstwo są ohydnymi zbrodniami”.
W ostatnich dniach, nie po raz pierwszy, w sposób dosadny o aborcji wyraził się papież Franciszek, nazywając ją
potworną zbrodnią i porównując ją do wynajęcia płatnego zabójcy. „Teraz jednak mamy polityków, którzy uważają
się za katolików, mówiąc jednocześnie, że Kościół myli się w sprawach aborcji, eutanazji, małżeństwa i rodziny.
Myślę, że nie możemy pozwolić sobie na niekwestionowanie tych stwierdzeń” – powiedział bp Paprocki.
www.gosc.pl
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Republika Czeska: przybywa małżeństw, w tym kościelnych
W roku 2018 w Republice Czeskiej zawarto najwięcej ślubów od 2007 – podaje Czeski Urząd Statystyczny oraz
Biuro Prasowe Czeskiej Konferencji Biskupów. Poziom ślubów kościelnych jest stabilny i w roku 2018 było ich
5 470. Stanowiło to 10 proc. ogółu ślubów, a 15 proc. małżeństw zawartych przez osoby wolne (w których jedna
osoba nie była wcześniej rozwiedziona).
Specyfiką Republiki Czeskiej jest duży procent małżeństw, w których jedno z małżonków deklaruje się jako niekatolik. Jak wynika z danych – takich ślubów jest niemal 40 proc. (przy przeciętnej w świecie około 10 proc.,
a w Polsce 1,5 proc.). 30 proc. ślubów kościelnych zawieranych jest z osobą nieochrzczoną a jedynie 7 proc.
z osobą innego wyznania.
Więcej ślubów kościelnych zawiera się na Morawach, gdzie w niektórych rejonach jest to nawet 80 proc. ogółu
małżeństw osób wolnych. Natomiast w północno-zachodniej części kraju jest to tylko ok. 5 proc.
www.niedziela.pl
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