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 Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  

 

Papież: módlmy się za rodziny 

Do modlitwy w intencji rodzin, aby były miejscami, gdzie wychowuje się dzieci  

w duchu pełnego szacunku do życia i godności człowieka zachęca Papież  

w intencji modlitewnej na sierpień.  

W intencji promowanej przez Papieską Światową Sieć Modlitwy Franciszek pyta  

o przyszłość świata i podkreśla, że musi to być przyszłość z rodzinami, bo one 

są szkołami jutra, przestrzeniami wolności oraz ośrodkami człowieczeństwa. 

 Módlmy się za rodziny, by były laboratoriami humanizacji 

“Jaki świat chcemy pozostawić na przyszłość? Zostawmy świat z rodzinami. Dbajmy o rodziny, ponieważ one  

są prawdziwymi szkołami jutra, są przestrzenią wolności, są ośrodkami człowieczeństwa – powiedział Papież.  

- I zarezerwujmy w nich znaczące miejsce dla modlitwy, osobistej i wspólnotowej. Módlmy się, aby rodziny,  

dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości, stawały się coraz bardziej «laboratoriami humanizacji». ” 

 

www.vaticannews.va 

      
 
 
 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papiez-franciszek-intencja-modlitwy-sierpien.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papiez-franciszek-intencja-modlitwy-sierpien.html
https://www.youtube.com/watch?v=VhWZ7auE7JY
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 Dobra materialne nie są celem, ale środkiem do uczciwego życia 
 

Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański podkreślił potrzebę zachowania dystansu wobec 

chciwości i żądzy posiadania. Oparł swoją refleksję na ewangelicznej przypowieści o bogatym głupcu  

(Łk 12, 13-21), który uważa się za szczęśliwego z powodu obfitych zbiorów i czuje się bezpieczny ponieważ 

przyniosły mu wielkie zasoby. W opowiadaniu pojawia się ogromny kontrast pomiędzy tym, co bogacz zaplanował 

dla siebie, a tym, co przewidział dla niego Bóg.  

Bogaty człowiek stawia przed sobą trzy kwestie: wielkie zgromadzone bogactwa, wiele lat życia, jakie mają mu 

one zapewnić oraz niczym nieograniczony spokój i dobrobyt. 

Papież – nieliczenie się z Bogiem jest głupotą 

“ Zamiast «wielu lat» Bóg wskazuje na natychmiastowość «tej nocy; tej nocy umrzesz»; w miejsce «cieszenia się 

życiem» wskazuje mu «odebranie życia; oddasz życie Bogu», a za tym idzie sąd. Jeśli chodzi o rzeczywistość wielu 

nagromadzonych dóbr, na których bogacz wszystko opierał, zostaje ono przysłonięte sarkazmem pytania: «Komu 

więc przypadnie to, co przygotowałeś?». Pomyślmy o walkach o dziedziczenie, tyle wojen rodzinnych. Jak wielu 

jest ludzi, wszyscy znamy tego typu historie, którzy zaraz po śmierci zaczynają przybywać: kuzyni, wnuki,  

aby zobaczyć: «co mi przypadnie?», «co ja dostanę?» i zabierają wszystko. W tym przeciwstawieniu usprawiedli-

wione jest określenie «głupiec», ponieważ bogacz myśli o rzeczach, które niby są konkretne, a okazują się być 

fantazją. Dlatego Bóg, tym właśnie słowem zwraca się do tego człowieka. Jest głupcem, ponieważ w praktyce 

zaparł się Boga, nie liczył się z Nim. ” 

Ojciec Święty podkreślił , że przypowieść niesie w sobie przestrogę, ukazującą perspektywę, ku której wszyscy 

powinniśmy spoglądać. Dobra materialne nie mogą być celem człowieka, ale powinny być środkiem do uczciwego 

życia oraz dzielenia się z najbardziej potrzebującymi. Papież zwrócił uwagę, że bogactwa mogą uwięzić serce  

i odciągnąć od prawdziwego skarbu, który jest w niebie. 

Papież – jedynie miłość jest źródłem prawdziwego szczęścia 

“ Nie oznacza to ucieczki od rzeczywistości, ale poszukiwanie tego, co ma prawdziwą wartość: sprawiedliwości, 

solidarności, gościnności, braterstwa, pokoju – tego wszystkiego, co stanowi prawdziwą godność człowieka.  

Chodzi o dążenie do życia realizowanego nie według stylu światowego, ale według stylu ewangelicznego: kochać 

Boga całym naszym sercem i miłować bliźniego tak, jak Jezus go umiłował, to znaczy służąc i dając siebie w darze 

– podkreślił Ojciec Świety. - Zachłanność dóbr, chęć posiadania rzeczy, nie nasyca serca. Raczej powoduje większy 

głód! Chciwość jest jak dobre cukierki: weźmiesz jeden: «Ojej! Jaki dobry!», i sięgasz po następny, potem  

po kolejny. Tak właśnie jest z chciwością: nie nasyca się nigdy. Miłość rozumiana i przeżywana jako dar z siebie 

jest źródłem prawdziwego szczęścia, podczas gdy niczym nieograniczone poszukiwanie dóbr materialnych  

i bogactw jest często źródłem niedoli, przeciwności, nadużyć i wojen. Tyle wojen rozpoczyna się od chciwości. ” 

www.vaticannews.va 

 
 
 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papa-angelus-rozwazanie.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papa-angelus-rozwazanie.html
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  Z Polski 
 

Biskupi na Tydzień Wychowania o odpowiedzialności przed Bogiem za rozwój wiary dzieci  

i młodzieży 

Publikujemy pełną treść dokumentu: 

ZAMIESZKAĆ RAZEM Z JEZUSEM 

List Pasterski Episkopatu Polski Z Okazji IX Tygodnia Wychowania 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, 

Już po raz dziewiąty przeżywamy w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania.  

W tym roku chcemy przyłączyć się do pierwszych uczniów Jezusa i wraz z nimi zadać naszemu Mistrzowi pytanie: 

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Czynimy to w pierwszym dniu września, w osiemdziesiątą rocznicę 

wybuchu II wojny światowej, która była jednym z najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata. Trzeba jednak 

pamiętać, że czas wojny pokazał również, do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Stu ośmiu męczenników tego 

okresu wyniesionych na ołtarze to tylko cząstka olbrzymiej liczby osób, które poniosły męczeńską śmierć, dając 

świadectwo wiary i wielkości człowieczeństwa. Była wśród nich między innymi nauczycielka, bł. Natalia Tułasie-

wicz, należąca do licznej grupy pedagogów i wychowawców, ofiar II wojny światowej. 

1. Dom rodzinny – miejscem kształtowania więzi 

Odpowiadając na pytanie uczniów, Jezus nie informuje ich, gdzie mieszka, ale chce nawiązać z nimi relację. Mówi: 

„Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 39). Dalej dowiadujemy się, że uczniowie „poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego 

dnia pozostali u Niego” (J 1,39). To pierwsze spotkanie musiało być dla nich rzeczywiście ważne, skoro zapamię-

tali, że „było to około godziny dziesiątej” (J 1, 39). 

Jesteśmy świadkami początku wspólnej drogi Nauczyciela z uczniami. Jezus pozwolił im być ze sobą. Bycie razem 

i rozwijanie wzajemnych więzi ma zawsze podstawowe znaczenie w procesie wychowania. Szczególnie istotna 

jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. Braków 

w tej relacji – zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka – nie da się całkowicie naprawić. Relacja z rodzicami jest 

dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby – poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej 

jego prawidłowy rozwój w dalszych latach życia.Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi 

pomiędzy członkami rodziny. Pisze o tym papież Franciszek w Adhortacji Christus vivit, podsumowującej XV Zwy-

czajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania: „Tworzenie 

domu to ostatecznie tworzenie rodziny (…) Tworzenie silnych więzi wymaga zaufania, które codziennie karmi się 

cierpliwością i przebaczeniem”. 

Zaniedbania w kształtowaniu więzi rodzinnych w dzieciństwie mogą wywołać w życiu dojrzałego człowieka o wiele 

groźniejsze skutki niż trudne doświadczenia wynikające chociażby z braków materialnych. Przykładem mogą tu 

być dramatyczne historie rodzin, które w wyniku II wojny światowej traciły niekiedy cały dobytek, a mimo to 

potrafiły uchronić dzieci przed zgubnymi duchowymi i psychicznymi skutkami doznanego zła. Wojenne doświad-

czenia nie pozbawiły ich bowiem tego, co najważniejsze – więzi opartej na prawdziwej miłości.  Majątek można 
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 odzyskać, ale wewnętrzne rany spowodowane brakiem miłości goją się bardzo długo. Jakże istotne dla życia ro-

dziny jest to, by być razem, wspierać się, szczerze ze sobą rozmawiać, wspólnie przeżywać radość niedziel i dni 

świątecznych, spożywać posiłki, spędzać razem czas wolny. Te proste, zdawałoby się, środki budowania wzajem-

nych relacji wymagają dziś ponownego odkrycia. 

2. Uwierzyć, że Bóg nas kocha  

Uczniowie, którzy poszli za Jezusem, by „zobaczyć, gdzie mieszka”, „tego dnia pozostali u Niego” (J 1,39). Tak 

rozpoczął się dla nich czas wspólnego przebywania z Jezusem. Zanim wyruszyli, by głosić Ewangelię i prowadzić 

działalność apostolską, między nimi a Mistrzem zawiązała się prawdziwa przyjaźń. Dzięki tej relacji, gdy nadszedł 

czas prześladowania, zachowali siłę i odwagę. Doświadczenie towarzyszenia Jezusowi musiało dokonać w 

uczniach naprawdę głębokiej przemiany, skoro w obliczu zagrożenia, gdy zakazywano im przemawiania w imię 

Jezusa, odpowiadali z przekonaniem: „nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). 

Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga. Już od pierw-

szych chwil w świadomości człowieka kształtuje się obraz Boga, mający kluczowe znaczenie dla całego procesu 

rozwoju wiary. Najpierw tworzy go atmosfera życia rodzinnego – miłość rodziców, towarzyszenie dziecku, rodzi-

cielskie gesty i wypowiadane słowa, a później rozmowy i stopniowe wprowadzanie w życie modlitwy. 

Drodzy Rodzice!  

Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech 

Wasze słowa i czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze papież Franciszek: „Dla Niego [dla Boga] jesteś 

naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny. (…) Nie chce wyliczać twoich błędów, a w każdym 

razie pomoże ci nauczyć się czegoś również z twoich upadków. Ponieważ cię kocha. (…) Jest to miłość, która nie 

przytłacza, (…) miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i 

respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o 

powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż 

przeszłości” (Papież Franciszek, Adhortacja Christus vivit 115, 116). 

3. Zaufać Jezusowi  

My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni 

przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży. Dlatego powinniśmy pamiętać o naszym podstawowym zadaniu, 

jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. Prawdę tę głosił św. Paweł 

Apostoł, który w Liście do Koryntian pisał: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – 

zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pi-

smem” (1 Kor 15, 3-4). 

Znakomitą okazją do realizacji tego zadania może być przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sa-

kramentu bierzmowania. Spotkania kandydatów w parafii, tworzenie małych grup, udział w rekolekcjach ewan-

gelizacyjnych – to tylko niektóre działania otwierające szansę na to, by po przyjęciu bierzmowania więź młodych 

ludzi z Jezusem nie osłabła, ale nadal się rozwijała i realizowała, na przykład poprzez działalność i zaangażowanie 

we wspólnotach i ruchach religijnych. Celem parafialnych spotkań o charakterze ewangelizacyjnym powinno być 

głoszenie prawdy, którą młodym ludziom przypomina papież Franciszek. Warto zatrzymać się nad jego słowami: 

„Jesteśmy zbawieni przez Jezusa: bo nas kocha i tej miłości nie może się sprzeciwić. Możemy Mu robić cokolwiek, 
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 ale On nas kocha i zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być zbawione. Tylko to, co się akceptuje, może 

zostać przemienione. Miłość Pana jest większa niż wszystkie nasze sprzeczności, wszystkie nasze słabości i 

wszystkie nasze małoduszności. (…) Prawdziwym upadkiem – uważajcie – prawdziwym upadkiem, który może 

zrujnować nam życie, jest bowiem pozostanie na ziemi i niepozwolenie sobie pomóc” (Papież Franciszek, Adhor-

tacja Christus vivit 120). 

Czy jestem świadkiem Jezusa wobec tych, do których zostałem posłany? Czy jeśli jako rodzic, nauczyciel wycho-

wawca, ksiądz, katecheta zostanę zapytany przez wychowanków o moje życie, będę miał odwagę powiedzieć im 

to, co powiedział Jezus: „Chodźcie a zobaczycie”? 

4. Nasze zadanie  

Dziękujmy dobremu Bogu za to, że przeżywając osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, cieszymy 

się darem pokoju. Co zrobić, by ten pokój był trwały, by widmo konfliktów i wojen stało się bardziej odległe? 

Warto skorzystać z porady kogoś, kto przeżył gehennę wojny, naocznego świadka tamtych wydarzeń. Zofia Kos-

sak, polska pisarka – autorka powieści historycznych, w czasie II wojny światowej była więźniarką obozu koncen-

tracyjnego Auschwitz-Birkenau. Tragiczne doświadczenia obozowe znalazły wyraz w jej książce pod tytułem Z 

otchłani. Pod koniec ostatniego rozdziału Zofia Kossak kieruje do czytelników apel: „Wychować inaczej ludzi! 

Dotykamy sedna sprawy, celu właściwego tej książki. Czytelniku! Za to, że Bóg cię zachował (…) musisz się do 

tego dzieła przyłożyć (…). Jest to obowiązkiem tych, którzy przeżyli względem tych, którzy pomarli. Jest to obo-

wiązkiem dzisiejszego pokolenia w stosunku do pokoleń, które nadejść mają i które trzeba uchronić od możli-

wości nawrotu ofensywy piekła. Nie traćmy czasu!” 

Zachęcamy wszystkich do głębokiego i twórczego przeżycia IX Tygodnia Wychowania. Osobom zaangażowanym 

w proces formacji dzieci i młodzieży: Rodzicom, Nauczycielom, Duszpasterzom i Katechetom, na rozpoczynający 

się rok szkolny i katechetyczny 2019/2020, z serca błogosławimy i dziękujemy za wypełnianie trudnej, ale jakże 

pięknej misji. Dziękujemy za każde świadczone dobro. 

Podpisali: 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 

Wałbrzych-Świdnica 13 – 14 czerwca 2019 r. 

www.episkopat.pl 

 

https://episkopat.pl/biskupi-na-ix-tydzien-wychowania-o-odpowiedzialnosci/
https://episkopat.pl/biskupi-na-ix-tydzien-wychowania-o-odpowiedzialnosci/
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 Rada Stała Episkopatu do rodziców: demoralizujące treści mogą naruszać dobra osobiste dzieci 

i rodziców 

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, jeśli rodzice będą 

nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się  

w prace rad rodziców, które mogą mieć szeroki wpływ na sytuację w szkole  

i zapobiegać demoralizacji dzieci – podkreślają biskupi zgromadzeni na posie-

dzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dokumencie 

skierowanym do rodziców. 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przypomina: „Konstytucja gwarantuje 

rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 

48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 

1 pkt 2). Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed de-

moralizacją (art. 72 ust. 1)”. 

„W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od  

1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio 

przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego 

trzeba przypomnieć o prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczegól-

ności jego aspektów realizowanych w szkole” – zaznaczają biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Kon-

ferencji Episkopatu Polski. 

Biskupi w komunikacie z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski przypominają też, iż rodzice mogą 

składać w szkołach specjalne oświadczenie, by mieć pewność, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas 

których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości. Podkreślają także, że rodzice 

i opiekunowie prawni mogą aktywnie włączyć się w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają 

szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. 

„Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Ob-

owiązujące przepisy pozwalają rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki prawne 

umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej” – zaznacza Rada Stała 

Episkopatu Polski. 

„Trzeba przypomnieć, że wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych 

jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę 

lub organizacji prowadzącej zajęcia” – podkreślają biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu 

Polski. 

BP KEP 
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 Publikujemy pełny tekst dokumentu: 

Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców 

W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć inge-

rujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach 

w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – or-

ganizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe 

– mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego trzeba przypomnieć o 

prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczególności jego aspektów re-

alizowanych w szkole. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, jeśli rodzice będą nie tylko 

korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace rad rodziców, które mogą mieć szeroki 

wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji dzieci. 

Świadomość praw rodziców oraz ich aktywne zaangażowanie w działalność rad rodziców są tym ważniejsze, że w 

ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego 

prawa, z powołaniem się wyłącznie na autorytet władz samorządowych, jako organu prowadzącego. W wielu miej-

scach nauczyciele, dyrektorzy szkół i samorządowcy nie znają i nie stosują przepisów stojących na straży praw 

rodziców. 

Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja 

rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do 

wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno po-

twierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2). Te normy są uszczegółowieniem zasady 

pomocniczości, zgodnie z którą ingerencja władzy publicznej w życie rodziny jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy 

ta nie może sama prawidłowo realizować swoich zadań. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą 

każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1). 

Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowaw-

czego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda 

rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat 

ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Zgoda na zajęcia dodatkowe nie powinna mieć charakteru 

„ogólnego” ani „blankietowego”, co jest w niektórych szkołach praktykowane – rodzic powinien wyrazić zgodę na 

udział w każdym cyklu zajęć osobno. 

Niezwiązane z podstawą programową treści demoralizujące dziecko mogą się pojawić także podczas zajęć obo-

wiązkowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji,rodzic powinien zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz 

organizacje zajmujące się ochroną praw rodziców. Trzeba przypomnieć, że wystawienie dziecka na demoralizu-

jące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowie-

dzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę lub organizacji prowadzącej zajęcia. Ważną pomocą dla 

wszystkich rodziców może być także zapoznanie się z opracowaniami dotyczącymi praw, które przysługują im w 

procesie edukacji. 

Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy 

dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek 

stowarzyszeniem lub inną organizacją wymaga wyrażenia przez radę rodziców pozytywnej opinii (art. 86 Prawa 
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 oświatowego). To rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala m.in. program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego). Rodzice mogą podczas prac nad tym dokumentem 

wykluczyć prowadzenie w szkole deprawujących zajęć oraz przypomnieć, że wychowanie człowieka powinno być 

realizowane w sposób integralny. Rada może także występować do dyrektora i innych organów szkoły lub pla-

cówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego). Dzięki zaangażowaniu 

w jej prace rodzice mogą nie tylko monitorować sytuację szkoły, ale też zapobiegać pojawieniu się treści demo-

ralizujących. 

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Obo-

wiązujące przepisy pozwalają rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki prawne 

umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej. 

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 

Jasna Góra – Częstochowa, 27 sierpnia 2019 roku 

www.episkopat.pl 

  
 

RODZICU! POZNAJ SWOJE PRAWA I ŻĄDAJ ICH POSZANOWANIA   W SZKOLE, GDY SĄ NARUSZANE. 

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom  prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 

Na nowy rok szkolny 2019/2020 prawnicy Ordo Iuris przygotowali:  

 Przewodnik „Prawa rodziców w szkole” 

 Informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole” 

 Wzór „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego”, które należy złożyć u wychowawcy dziecka na po-

czątku roku szkolnego 

Więcej: www.ordoiuris.pl 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

Polub nas na Facebooku i bądź 

na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

https://episkopat.pl/rada-stala-episkopatu-do-rodzicow-demoralizujace-tresci-moga-naruszac-dobra-osobiste-dzieci-i-rodzicow/
https://episkopat.pl/rada-stala-episkopatu-do-rodzicow-demoralizujace-tresci-moga-naruszac-dobra-osobiste-dzieci-i-rodzicow/
https://dlarodzicow.ordoiuris.pl/
https://dlarodzicow.ordoiuris.pl/
https://www.facebook.com/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/pg/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/about/?ref=page_internal
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 Duda: Ustawa o osobie najbliższej służyłaby wszystkim  

Zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, natomiast jeżeli byłaby jakaś propozycja 

stworzenia czegoś na kształt ustawy o osobie najbliższej, to dlaczego ma nie być takiej ustawy - mówił w piątek 

prezydent Andrzej Duda pytany o ewentualną ustawę o związkach partnerskich. 

Podczas rozmowy w Polsat News prezydent Duda został zapytany, czy jeśli jesienne wybory wygrałaby opozycja i 

nowy premier przedstawiłby ustawę o związkach partnerskich, toby taką ustawę podpisał. "Wszystko zależy od 

treści ustawy" - odpowiedział Duda. 

Jak wskazał, zgodnie z polską konstytucją małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, natomiast "jeżeli 

byłaby jakaś propozycja stworzenia czegoś na kształt jakiejś ustawy o osobie najbliższej, by można było się 

wzajemnie dowiadywać np. o swoje zdrowie (...), po to, by można było się w różnych sytuacjach nawzajem wspie-

rać, dlaczego ma nie być takiej ustawy". 

"Ona będzie wtedy służyła wszystkim, nie tylko osobom o preferencjach homoseksualnych, ale także wielu oso-

bom o preferencjach heteroseksualnych. Będzie ustawą dla wszystkich" - powiedział. 

Dopytywany, czy nie chciałby zainicjować procesu ustawodawczego w tej sprawie, Duda powiedział, że jeżeli 

będzie taka propozycja, przede wszystkim będzie "ją rozważał". 

www.info.wiara.pl 

 

 

Związki partnerskie: czym są faktycznie  
 

Jednym z głównych postulatów środowisk LGBT+ jest wpro-

wadzenie w Polsce „związków partnerskich”. Są one na ogół 

rozumiane jako prawnie legalizowany związek osób jednej 

płci. Tymczasem związki partnerskie w wielu krajach obej-

mują także pary heteroseksualne. Tak ma być i w Polsce, w 

świetle przygotowanych przez lewicę projektów ustaw. Two-

rzy się więc instytucję przypominającą rodzinę, cieszącą się 

jej przywilejami, ale której trwałość nie jest chroniona w ża-

den sposób, możliwą do rozwiązania na każde życzenie. 

 Definicja związku partnerskiego jest prosta. Jest to uznawany prawnie związek dwóch żyjących wspólnie osób, 

przyznający im możliwość zawiązania wspólnoty majątkowej, prawo do dziedziczenia oraz możliwość korzystania 

z większości przywilejów przysługujących dotąd rodzinie. 

Historia  

Pierwszym krajem, który zalegalizował istnienie związków partnerskich była Dania, w roku 1989. Proces ten obej-

mował stopniowo niektóre inne kraje Europy. Do dziś wprowadziły je: Szwecja (1995), Islandia (1996), Francja 

(1999), Niemcy (2001), Finlandia (2002), Portugalia (2001), Luksemburg (2004), Wielka Brytania (2005), Słowenia 

https://info.wiara.pl/doc/5745450.Duda-Ustawa-o-osobie-najblizszej-sluzylaby-wszystkim
https://info.wiara.pl/doc/5745450.Duda-Ustawa-o-osobie-najblizszej-sluzylaby-wszystkim
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 (2005), Andora (2005), Czechy (2006), Szwajcaria (2007), Węgry (2009), Austria (2010), Irlandia (2011), Liech-

tenstein (2011), Malta (2014), Chorwacja (2014), Cypr (2015), Grecja (2015), Estonia (2016) oraz Włochy (2016). 

W wielu krajach, które zdecydowały się na legalizację związków partnerskich, obejmują one związki zarówno 

jedno- jak i różnopłciowe. Faktowi rejestracji takiego związku dwojga ludzi nie towarzyszy charakter ceremonii 

ślubnej, świadków, wymiany obrączek, publicznych pocałunków, itd. Sprowadza się do prostej rejestracji (w for-

mie zwykłej umowy) w sądzie, urzędzie stanu cywilnego lub u notariusza. 

Rejestrowane związki partnerskie dają podobne – choć nieco ograniczone – prawa w stosunku do tych, jakie mają 

małżeństwa, za wyjątkiem adopcji dzieci. Są jednak kraje, które parom żyjącym w takich związkach przyznają 

wszystkie prawa małżeństwa, włącznie z adopcją. Tak jest w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, Hiszpanii czy na Malcie. 

Model francuski 

Dla przykładu, szerzej możemy omówić model francuski. We Francji – mimo silnych protestów prawicy oraz świata 

chrześcijańskiego – związki partnerskie zostały wprowadzone w 1999 r. w postaci Pacte civil de solidarité (PACS). 

Legalizuje on wspólne pożycie dwojga dorosłych osób bez względu na płeć. 

PACS można zarejestrować w sądzie (Tribunal d’Instance) lub u notariusza, pod warunkiem, że jedna ze stron 

posiada obywatelstwo francuskie. Kontrakt może być zredagowany samodzielnie lub z pomocą notariusza. Może 

on zawierać jedynie obopólną wolę partnerów do zawarcia związku bądź dalsze regulacje dotyczące np. wspólnoty 

majątkowej oraz dziedziczenia. Informacja o zawarciu związku zostaje przekazana do urzędu stanu cywilnego 

gdzie dokonana zostaje adnotacja w akcie urodzenia. Zawarcie związku PACS w sądzie jest bezpłatne, zabiera 

ono zaledwie kilkanaście minut. W przypadku par heteroseksualnych odbywa się na to ogół beż żadnej ceremonii 

i bez świadków. Huczną ceremonię z tej okazji, wzorowaną na uroczystości ślubnej, urządzają zazwyczaj pary 

homoseksualne. 

Samo zawarcie PCS nie ustanawia wspólnoty majątkowej pomiędzy partnerami, ale jeśli sobie życzą, mogą oni 

dokonać takiego wpisu do kontraktu. Związek partnerski niesie liczne przywileje podatkowe: partnerzy – tak jak 

małżeństwa – podlegają wspólnemu opodatkowaniu, jak również w przypadku opodatkowania spadku i darowizn. 

Uzyskanie spadku po partnerze nie ma jednak charakteru automatycznego, lecz wymaga zapisania tego w kon-

trakcie lub testamencie. Parter jest też współodpowiedzialny za długi swego partnera zaciągnięte w czasie 

związku. 

Jeśli chodzi o świadczenia socjalne, to związki PACS mają przyznane te same prawa co małżeństwa i rodziny. 

Mogą korzystać ze wszystkich świadczeń rodzinnych i mieszkaniowych oraz przywilejów wynikających z rozwi-

niętej we Francji polityki rodzinnej. PACS nie pozwala jednak na adopcję dzieci. 

Do rozwiązania PACS-u wystarczy by jeden z partnerów wysłał do sądu (Tribunal d’instance) list polecony infor-

mujący o zerwaniu paktu cywilnego. Od niedawna można to zrobić również za pośrednictwem internetu. Efekt 

złożenia deklaracji jest natychmiastowy i nie wymaga żadnych uzasadnień. Nie daje też możliwości odniesienia 

się doń drugiej stronie. 
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 Inne kraje Europy 

W innych krajach Europy, które przyjęły związki partnerskie, jest podobnie, choć rozwiązania różnią się w szcze-

gółach. W niektórych dotyczą one wyłącznie par homoseksualnych. Tak jest np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 

państwach skandynawskich, we Włoszech, Czechach czy na Węgrzech. Natomiast związki partnerskie także par 

hetero, rejestrowane są we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Chorwacji i Szwajcarii (Genewa, Zurych). 

Generalnie rzecz biorąc, związki partnerskie (homo- bądź heteroseksualne) otrzymują większość przywilejów 

jakie miały dotąd zagwarantowane małżeństwa, na ogół za wyjątkiem adopcji. Rozwiązanie związku partnerskiego 

następuje na wniosek jednego z partnerów, tylko w niektórych krajach wymagane jest wspólne oświadczenie. 

Likwidacji związku partnerskiego nie towarzyszy procedura sądowa, która miałaby na celu jego ochronę bądź 

przynajmniej analizę sytuacji. Tak przecież jest w przypadku rozwodu orzekanego wobec małżeństwa, które jest 

instytucją chronioną przez państwo. Podczas procesu rozwodowego musi nastąpić wysłuchanie obu stron oraz 

świadków, wezwanie do porozumienia, itp. Dopiero po wyczerpaniu tych środków sąd orzeka rozwód. A jedno-

cześnie decyduje w jaki sposób i przez kogo ma być sprawowana opieka nad dziećmi. Tymczasem natychmia-

stowe, administracyjne rozwiązanie związku partnerskiego w żaden sposób nie reguluje sytuacji dzieci. Oczywi-

ście każdy z rodziców może wystąpić do sądu z wnioskiem o przyznanie mu praw odnośnie dzieci bądź odebranie 

ich drugiej stronie, ale może to trwać latami. 

Francuskie statystyki informują, że tylko w niewielkim procencie PACS dotyczy związków jednopłciowych, a 96% 

takich związków jest zawieranych przez pary różnopłciowe (dane za 2010 r.). Obecnie co piąty związek mężczyzny 

i kobiety we Francji rejestrowany jest na mocy ustawy o PACS, a cztery piąte związków w formie małżeństwa. 

Polskie projekty związków partnerskich 

Pod koniec 2003 r. senator Maria Szyszkowska (SLD), zaproponowała projekt regulujący kwestię związków part-

nerskich, wzorowany na francuskiej ustawie „PACS”. Przewidywał on możliwość zawierania związków partnerskich 

przez pary zarówno jedno- jak i różnopłciowe. 

W maju 2011 r. projekt ustawy o umowie związku partnerskiego złożyło w Sejmie SLD wraz z tzw. Grupą Inicja-

tywną aktywistów i aktywistek LGBT. Wedle tej propozycji dwie osoby fizyczne, pozostające „faktycznie we wspól-

nym pożyciu” określają „swoje wzajemne zobowiązania o charakterze majątkowym lub osobistym, w celu organi-

zacji wspólnego życia”. Projekt nie precyzował, czy chodzi tu o osoby jednej czy różnych płci, a więc możliwość 

skorzystania zeń mieliby wszyscy. Zgodnie z projektem osoby pozostające w związku partnerskim miały zagwa-

rantowaną m.in. możliwość posiadania wspólnoty majątkowej, wspólnego opodatkowania i odmowy zeznań prze-

ciwko partnerowi. Przysługiwało im też prawo do pochowania zmarłego partnera i dziedziczenia w pierwszej ko-

lejności majątku, a także starania się o rentę po zmarłym. O wygaśnięciu związku miała decydować śmierć jednego 

z partnerów lub złożenie wspólnego oświadczenia o rozwiązaniu związku. W przypadku złożenia go przez jedną 

stronę, skutkowałby po 6 miesiącach. 

W 2012 r. do Sejmu trafiły aż 3 kolejne projekty ustaw o związkach partnerskich: Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, oraz grupy posłów Platformy Obywatelskiej. Przewidywały one także możliwość związków part-

nerskich dla osób różnej płci. 

W kwietniu 2018 r. projekt ustawy o związku partnerskim dla par jedno- i różnopłciowych złożyła w Sejmie grupa 

posłów i posłanek Nowoczesnej. W założeniach projekt ten jest zbliżony do wcześniejszych projektów Ruchu 
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 Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale w odróżnieniu od nich jest pierwszym projektem przewidującym 

możliwość adopcji dziecka partnera/partnerki. Osoby zawierające związek partnerski dostaną także prawo do: 

zmiany nazwiska na nazwisko partnerki lub partnera, informacji medycznej o stanie zdrowia partnera, do spadku, 

wspólnego rozliczania się z fiskusem, wspólnoty majątkowej, zasiłku opiekuńczego czy do odmowy udzielenia 

zeznań. Zgodnie z projektem związki partnerskie mają być zawierane w Urzędach Stanu Cywilnego. 

Przewidywać można, że zmiana na scenie politycznej, która większość parlamentarną w Polsce oddawałaby w ręce 

partii lewicowych, doprowadziłaby do szybkiego wprowadzenia rejestracji związków partnerskich – prawdopo-

dobnie dla wszystkich rodzajów par. Podobnie jak w innych krajach związek taki korzystać mógłby z większości 

przywilejów małżeństwa. A skoro byłby on instytucją dostępną dla wszystkich, to – podobnie jak we Francji – 

stawałby się realną konkurencją dla instytucji małżeństwa, co powodowałoby daleko idącą dekonstrukcję obec-

nego modelu społecznego, w którym rodzina oparta na małżeństwie odgrywa podstawową i niezastępowalną rolę. 

Związki partnerskie wstępem do legalizacji małżeństw homoseksualnych 

Wszędzie w Europie małżeństwa osób tej samej płci są naturalnym następstwem wprowadzenia rejestracji związ-

ków partnerskich. Prawna legalizacja małżeństw jednopłciowych – silnie wspierana przez propagandę środowisk 

LGBT+ oraz towarzyszące jej lobby polityczne – następowała zazwyczaj w kilka lub kilkanaście lat później. O ile 

legalizacja związków jednopłciowych nastąpiła w większości krajów Europy zachodniej w latach 90-tych, to 

prawne uznanie małżeństw homoseksualnych przyjmowane było już w obecnym stuleciu. 

Małżeństwa cywilne, których małżonkowie stanowią osoby tej samej płci, zostały w Europie zalegalizowane do tej 

pory w Holandii (2001), Belgii (2003), Hiszpanii (2005), Norwegii (2009), Szwecji (2009), Portugalii (2010), Islandii 

(2010), Danii (2012), Francji (2013), Wielkiej Brytanii (2014), Luksemburgu (2015), Irlandii (2015), Finlandii (2017), 

Niemczech (2017), na Malcie (2017) oraz w Austrii (2019). 

Charakterystyczne jest, że na terenie Europy legalizacja małżeństw osób jednej płci obejmuje jej cześć zachodnią 

oraz Skandynawię. W opozycji do tego, żadne z państw Europy środkowej nie podjęło takiej decyzji. Ponadto wiele 

krajów regionu na poziomie konstytucyjnym definiuje małżeństwo jako „związek kobiety i mężczyzny”. Oprócz 

Polski są to: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. 

Pokazuje to, że ta część Europy, mimo, że stanowi integralny element kultury Zachodu, potrafi zdystansować się 

od pewnych niebezpiecznych i autodestrukcyjnych nurtów funkcjonujących w jej ramach. Obala to także mit za-

kładający, że legalizacja małżeństw homoseksualnych ma być zdeterminowanym etapem w rozwoju naszego 

kręgu cywilizacyjnego. 

W obecnym momencie historii kraje Europy środkowej i wschodniej mają szansę pokazać, że możliwy jest inny 

kierunek rozwoju cywilizacji Zachodu. A ponadto, że dalszy rozwój społeczeństw wcale nie musi być związany z 

porzuceniem podstawowych principiów wynikających z europejskiej tradycji, prawa naturalnego oraz zasad 

chrześcijańskich. 

www.ekai.pl 

https://ekai.pl/zwiazki-partnerskie-czym-sa-faktycznie/
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 3,5 mln złożonych wniosków o „500+” na nowych zasadach 

 

W ciągu półtora miesiąca od rozszerzenia programu „Rodzina 

500+” na wszystkie dzieci złożonych zostało  

3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowych zasa-

dach. – Pragnę przypomnieć, że tylko złożenie wniosku do końca 

września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia na nowych za-

sadach z wyrównaniem od lipca – podkreśla minister rodziny, 

pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. 

Od początku działania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do 

końca czerwca br. w ramach programu „Rodzina 500+” do rodzin trafiło już 74,4 mld zł. – Dzięki tym pieniądzom 

wiele rodzin po raz pierwszy pojechało razem na wakacje, wyremontowało pokoje dziecięce, ale co najważniejsze, 

rodziców stać na dodatkowe zajęcia, hobby i inwestycję w przyszłość dzieci – mówi minister rodziny, pracy  

i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. 

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie i pieczy zastępczej, niezależnie 

od dochodów. Od 1 lipca do 16 sierpnia 2019 r., czyli po rozszerzeniu programu „Rodzina 500+” na wszystkie 

dzieci, złożonych zostało 3,5 mln wniosków „500+” na nowych zasadach. 

– Gminy przyznały już 2,3 mln świadczeń „500+”, z czego do 16 sierpnia wypłacono 1,6 mln świadczeń na nowych 

zasadach za lipiec. To w sumie 810 mln zł. Chcę podziękować samorządom za tak sprawną realizację powierzo-

nych im zadań. Dzięki temu wiele rodzin mogło skorzystać z dodatkowych środków już w te wakacje – wskazuje 

szefowa MRPiPS. 

Jak przypomina minister Bożena Borys-Szopa, tylko złożenie wniosku o „500+” do końca września 2019 r. gwa-

rantuje wypłatę świadczenia wychowawczego na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka 

złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.  

– Nie warto zwlekać – apeluje minister. 

www.gov.pl 

 
 

https://www.gov.pl/web/rodzina/35-mln-zlozonych-wnioskow-o-500-na-nowych-zasadach
https://www.gov.pl/web/rodzina/35-mln-zlozonych-wnioskow-o-500-na-nowych-zasadach
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 Powrót do szkoły z Kartą Dużej Rodziny 

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny okres zarówno dla dzieci, jak i dla 

rodziców. Wiąże się z przygotowaniami i z wydatkami. Koszty wyprawki 

szkolnej i zajęć dodatkowych można znacząco obniżyć, korzystając  

z Karty Dużej Rodziny (KDR). 

Wyprawka szkolna jest niezbędnikiem w życiu szkolnym dziecka.  

Na stronie empatia.mrpips.gov.pl jest wyszukiwarka partnerów KDR  

i zniżek, które oferują. Przed 1 września warto sprawdzić zniżki przy-

datne podczas robienia zakupów do szkoły: edukacja – 2159 partnerów, 

żywność – 2143, sport, rekreacja i turystyka – 2076, odzież i obuwie – 

1392, kultura – 599. 

Wyprawka szkolna może być tańsza 

Dzięki KDR, zaoszczędzimy na wydatkach na wyprawkę. Wiele sklepów oferuje zniżki na szkolne artykuły lub cały 

asortyment dla dzieci. Tak jest i w przypadku sklepu Latawiec. Sklep oferuje 10  proc. zniżki dla posiadaczy KDR 

na cały asortyment w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych w Warszawie. 

Wyprawkę szkolną oferują nie tylko sklepy w stolicy. Zakupy zrobimy też w księgarni Horyzont w Bydgoszczy,  

w której to użytkownicy KDR mają 15 proc. zniżki w zakupie artykułów szkolnych oraz 10 proc. zniżki w zakupie 

lektur i pomocy szkolnych. Księgarnia Świat Książki w Gdańsku oferuje 20 proc. rabatu na artykuły szkolne  

i papiernicze; natomiast sklep Biuroexpres w Krakowie oferuje aż 30 proc. zniżki od cen katalogowych na cały 

asortyment papierniczy sklepu. 

Dużym powodzeniem wśród osób używających Kartę Dużej Rodziny, cieszy się Lidl. Z wykorzystaniem KDR tygo-

dniowo ok. 80 tys. – 90 tys. osób dokonuje zakupów w sieci. – Z myślą o rodzinach wielodzietnych regularnie 

wprowadzamy promocje na szereg podstawowych produktów, jak i szeroki wybór artykułów szkolnych dostęp-

nych w najbliższych tygodniach w sklepach naszej sieci  –  tłumaczy Aleksandra Robaszkiewcz. 

Wśród innych sieci, które honorują kartę, jest Carrefour. Zniżka przyznawana jest w postaci e-kuponu na okazi-

ciela, przy dokonaniu w sklepie jednorazowo zakupów za min. 50 zł, po uwzględnieniu innych rabatów oraz 

okazaniu w kasie aktywnej Karty Dużej Rodziny. Wartość otrzymanego e-kuponu KDR uzależniona jest od osta-

tecznej kwoty figurującej na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonanie przez uczestnika zakupu produk-

tów w sklepie. 

 

Nowy strój na WF z rabatem 

Rozpoczęcie roku wiąże się także z zakupem nowego obuwia na WF. Ogólnopolska sieć obuwnicza Deichmann 

oferuje 10 proc. na nieprzecenione obuwie i plecaki dziecięce, a sieć odzieżowa Coccodrillo – 10  proc. rabatu na 

wszystkie produkty w regularnych cenach. – Karta Dużej Rodziny została wprowadzona do sieci naszych salonów 

w kwietniu tego roku. Od  tego momentu nasi klienci zrealizowali blisko 5 tysięcy zakupów ze zniżką. Przed 

zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego jest zauważalny wzrost użycia kart – mówi Monika Urba-

niak zastępca kierownika działu analiz z Coccodrillo. 
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 Nie tylko sieci ogólnopolskie mają zniżki, ale też mniejsze sklepy. Buty sportowe, jak i te na co dzień, zakupimy 

także w Junior Obuwie Dziecięce Roma Bartkiewicz w Radzyminie. Tutaj obuwie dla dzieci kupimy z rabatem  

5 proc. na obuwie sezonowe i okolicznościowe oraz rabatem 7 proc. na obuwie korekcyjne i ortopedyczne. 

Zniżki na zajęcia dodatkowe 

Jednym z najpopularniejszych i często wybieranych sportowych zajęć dodatkowych, jest pływanie (wg badań CBOS 

z 2018 pływanie jest drugim najczęściej wybieranym sportem przez Polaków). – Posiadacze Kart Dużej Rodziny 

posiadają zniżki na basen, atrakcje wodne takie, jak: jacuzzi, solarium czy na saunę –  tłumaczy Małgorzata Że-

browska z Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Ceny biletów ze zniżką wynoszą 7 zł 

za bilet ulgowy, 11 zł za bilet normalny, natomiast centy bez zniżki KDR to odpowiednio: 11 i 16,50 zł. 

W roku szkolnym, po zajęciach obowiązkowych, można rozwijać swoje pasje. – Posiadacze KDR mają 5 proc. 

zniżki na zajęcia edukacyjne, artystyczne i ruchowe. Od nowego roku szkolnego będzie ona również obowiązywać 

na zajęcia muzyczne – mówi Agata Nowakowska z  Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

Ulgi na zajęcia oferuje Ośrodek Szkoleń Neptun Star Stadnina Koni w Gdańsku: 10 proc. rabatu na pierwsze 

dziecko; 20 proc. – rabatu na drugie i następne dzieci, a także 10 proc. – rabatu na karnety miesięczne i roczne. 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny 

Prawo do posiadania karty, przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci. Przysługuje także dzieciom w wieku do 18. roku życia, w wieku do 25. roku życia 

uczących się w szkole lub szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących 

się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie, a także wydanie jej jest bezpłatne. Aby otrzymać Kartę 

Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu swojego zamieszkania. 

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektro-

nicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny i ciesz się 

zniżkami. 

www.gov.pl 

 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/powrot-do-szkoly-z-karta-duzej-rodziny
https://www.gov.pl/web/rodzina/powrot-do-szkoly-z-karta-duzej-rodziny
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 Premier: Chcemy, żeby program Emerytura Plus był gwarantowany ustawowo 

 

Chcemy, żeby świadczenie Emerytura Plus było gwarantowane usta-

wowo i było dostępne dla emerytów w kolejnych latach - zapewnił we 

wtorek premier Mateusz Morawiecki. Przeznaczając taką samą kwotę 

każdemu w ramach tego programu, pokazujemy elementarną spra-

wiedliwość - dodał. 

Szef rządu wspólnie z szefową MRPiPS Bożeną Borys-Szopą odwiedził 

we wtorek Dom Kultury w Halinowie w woj. mazowieckim. Podczas 

briefingu potwierdził swoją wcześniejszą deklarację, że rząd zamie-

rza corocznie wypłacać tzw. trzynastą emeryturę. 

"Chcemy, żeby program Emerytura Plus był dostępny dla emerytów w kolejnych latach. Chcemy, żeby był też 

bardziej sprawiedliwie skonstruowany, bo emerytury w Polsce są niskie, czasami naprawdę niskie. Przeznaczając 

taką samą kwotę każdemu w ramach Emerytury Plus, pokazujemy elementarną sprawiedliwość" - powiedział. 

Premier, mówiąc o wsparciu dla seniorów, wymienił także m.in. waloryzacje rent i emerytur. 

Podkreślił, że państwo musi dbać o godność swoich obywateli. "Tworzenie polityki opartej na wartościach jest  

w naszym DNA, w naszym kodzie genetycznym, i to jest moje zobowiązanie dla państwa - tworzenie takich 

polityk, które będą jak najbardziej oparte na zasadzie solidarności, sprawiedliwości" - dodał Morawiecki. 

Z kolei minister Borys-Szopa zaznaczyła, że Emerytura Plus to szczególnie ważne wsparcie dla tych osób star-

szych, które pobierają niskie świadczenia, także te znacznie poniżej emerytury czy renty minimalnej. 

"W sumie jednorazowe świadczenie pieniężne trafiło do ponad 9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 

mln rencistów" - wskazała minister rodziny. "Bardzo się cieszymy, że pójdziemy z tym programem dalej, w na-

stępne lata" - dodała. 

Zgodnie z uchwaloną na początku kwietnia ustawą trzynasta emerytura była wypłacona osobom pobierającym: 

emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomo-

stowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz 

renty inwalidów wojennych i wojskowych. 

Trzynastą emeryturę otrzymały także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. mat-

czyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia). 

Świadczenie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w 

tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.  

www.gosc.pl 

 

 

https://www.gosc.pl/doc/5797435.Premier-Chcemy-zeby-program-Emerytura-Plus-byl-gwarantowany
https://www.gosc.pl/doc/5797435.Premier-Chcemy-zeby-program-Emerytura-Plus-byl-gwarantowany
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Balicki: Za dwa, trzy lata polska psychiatria będzie na europejskim poziomie  

Za dwa, trzy lata polska psychiatria będzie na europejskim  

poziomie. Czeka nas zasadnicza zmiana w tej dziedzinie, jeżeli 

zostanie zrealizowane to, co już rozpoczęliśmy - powiedział 

PAP pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii  

Marek Balicki. 

- Mamy dwie rzeczy do nadrobienia. Pierwsza: zwiększenie na-

kładów na leczenie i zwiększenie nakładów na psychiatrię tak, aby dojść do średnich standardów europejskich. 

Chcemy, żeby za kilka lat polska psychiatria osiągnęła średni europejski poziom. Druga to reforma. Jeżeli zreali-

zujemy to, co już rozpoczęliśmy, będziemy mieli zasadniczą zmianę w psychiatrii. Myślę o Narodowym Programie 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został przyjęty w lutym 2017 r., w ramach którego uruchomiono pilotaż 

psychiatrii środowiskowej, który wystartował w lipcu ubiegłego roku, i o reformie psychiatrii dziecięcej, która 

rusza jesienią - powiedział pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii Marek Balicki. 

Marek Balicki jest lekarzem psychiatrą. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra zdrowia: w gabinetach Leszka Millera i 

Marka Belki. W październiku 2015 r. został członkiem powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Narodowej 

Rady Rozwoju. Wkrótce potem objął kierownictwo biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, w 

którego ramach zaplanowano utworzenie sieci centrów zdrowia psychicznego. W ubiegłym tygodniu minister 

zdrowia profesor Łukasz Szumowski ustanowił go pełnomocnikiem ds. reformy psychiatrii. 

- Funkcja pełnomocnika daje mi dużo większe możliwości i umożliwia lepsze wykonywanie tych zadań, które 

wykonywałem jako kierownik biura pilotażu. To osobiście dla mnie ważne, bo z psychiatrią jestem związany od 

40 lat, byłem posłem, który 25 lat temu prowadził prace nad ustawą o ochronie zdrowia psychicznego uchwaloną 

w sierpniu 1994 roku - powiedział Balicki. 

Zgodnie z zarządzeniem do zadań pełnomocnika należy: inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu 

reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzależnień; koordy-

nacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psy-

chiatrycznej; wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia; przedstawianie ministrowi zdrowia: 

informacji w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań oraz propozycji w zakresie rozwiązań 

legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej. 

- Powołanie pełnomocnika ds. reformy psychiatrii ma również znaczenie symboliczne. Pokazuje, że odchodzimy 

od stygmatyzacji tego obszaru opieki zdrowotnej - dodał. 

- Psychiatria jest gorzej traktowana finansowo niż inne dziedziny, to efekt polityki prowadzonej od dziesięcioleci. 

Ale pilotażowy program wprowadzony w lipcu ub.r. jest przełamaniem tej tendencji. Kwota wydawana na leczenie 

jednego pacjenta zwiększa się o 50 proc. Także reforma psychiatrii dzieci i młodzieży, która ma ruszyć jesienią, 

spowoduje zwiększenie wydatków na leczenie pacjentów. Otworzyła się szansa, żeby zacząć nadrabiać zaległości 

w tej dziedzinie. Jest to także zasługa Zbigniewa Króla, który jako pierwszy wiceminister zrozumiał specyfikę 

psychiatrii. Nie tylko wprowadził pilotażowy program psychiatrii środowiskowej, ale po raz pierwszy w ostatnim 

trzydziestoleciu przygotował założenia reformy psychiatrii dzieci i młodzieży - powiedział Balicki. 
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 Liczba porad psychiatrycznych rośnie z roku na rok, coraz więcej osób cierpi na zaburzenia psychiczne. - Kilka 

lat temu przeprowadzono badanie epidemiologii zaburzeń psychicznych, które objęło 10 tys. Polaków w wieku 

produkcyjnym. Zgodnie z jego wynikami prawie co czwarty Polak (24 proc.) miał lub ma takie objawy, które speł-

niały obowiązujące u nas kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych - poinformował Balicki. 

Na psychiatrię wydajemy 3,4 proc. wszystkich pieniędzy na leczenie. Zdaniem pełnomocnika powinniśmy wydawać 

co najmniej dwa razy więcej. Więcej niż Polacy przeznaczają na ten cel Czesi, Słowacy i Węgrzy. Niemcy aż  

14 proc. środków. 

- Na zdrowie jest wciąż za mało pieniędzy, ale mamy ustawę, która zapewnia, że po raz pierwszy wzrost nakładów 

będzie większy niż wzrost PKB. Przez ostatnie 30 lat to szło równolegle: wzrastało PKB i w podobnym tempie 

wzrastały nakłady na zdrowie. W ramach małych nakładów na zdrowie, nakłady na psychiatrię były na dodatek 

proporcjonalnie mniejsze niż w innych krajach - dodał. 

Zdaniem Marka Balickiego reforma była konieczna i pozytywnie ocenia on wyniki wprowadzonego w lipcu ubie-

głego roku pilotażu centrów zdrowia psychicznego. 

- Pilotaż psychiatrii został zaplanowany na trzy lata. W tej chwili mamy 27 centrów zdrowia psychicznego, które 

obejmują 10 proc. mieszkańców Polski, czyli jak na start pilotażu to dużo. Każde z centrów odpowiada za jakiś 

obszar, powiat, dzielnicę czy miasto. Otacza opieką wszystkich mieszkańców tych obszarów, którzy będą jej po-

trzebowali. Jeśli porównamy to z sytuacją w Niemczech, gdzie wcześniej takie centra zostały uruchomione, to my 

już jesteśmy bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o zasięg centrów, mimo że pilotaż trwa dopiero rok - powiedział. 

- Pierwsze doświadczenia są bardzo obiecujące: jest mniej hospitalizacji, nie było żadnej skargi na to, że ktoś nie 

został przyjęty lub czekał w kolejce do centrum, gdy zgłosił się po pomoc. Bo istotą centrów są tzw. punkty 

zgłoszeniowo-koordynacyjne, które działają codziennie przez 10 godz., od poniedziałku do piątku. Jeśli pacjent 

ma problem, może się zgłosić bez wcześniejszego umówienia się na wizytę, stawiana jest wstępna diagnoza i 

ocena, a potem ustalany wstępny plan leczenia. W pilnych przypadkach w ciągu trzech dni rozpoczynane jest 

leczenie. To jest duża zmiana - stwierdził pełnomocnik. 

W ramach pilotażu jest wiele nowości, nie tylko punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Zdaniem pełnomocnika jedną 

z ważniejszych zmian jest udział asystentów zdrowienia w leczeniu pacjentów w kryzysie psychiatrycznym. 

- To jest innowacja: osoby, które same przeszły kryzys, mogą pełnić funkcje wspierające dla osób, które obecnie 

przeżywają kryzys. Często ich wsparcie jest dla pacjentów bardziej wiarygodne niż wsparcie personelu medycz-

nego, do którego, zdarza się, nie mają na początku pełnego zaufania - podsumował Balicki. 

Przygotowana jest również zmiana systemowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, która zostanie wpro-

wadzona jesienią. 

- To będzie taka systemowa, głęboka zmiana: stworzenie trzypoziomowego systemu opieki dla dzieci i młodzieży. 

Pierwszy poziom to psycholog, co odpowiada strukturze problemów w tym wieku, rozwiązywanie problemów, 

które nie wymagają wizyty u psychiatry. Drugi poziom to środowiskowe centrum zdrowia psychicznego, w którym 

można skorzystać z porady psychiatry. Dopiero trzeci poziom to oddział psychiatryczny - powiedział.  

Więcej: www.gosc.pl 

https://www.gosc.pl/doc/5751839.Balicki-Za-dwa-trzy-lata-polska-psychiatria-bedzie-na
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 Sądy wciąż po stronie prawdy o aborcji. Działacze pro-life uniewinnieni  

Zapadły kolejne dwa wyroki uniewinniające wolontariuszy Funda-

cji Pro-Prawo do Życia. Tym razem o braku winy działaczy pro-

life orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie oraz Sąd Rejonowy w Rze-

szowie. Obrońcy życia, w związku z prowadzonymi pikietami an-

tyaborcyjnymi, byli obwinieni o rzekome wywoływanie zgorszenia 

w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny. Przed sądami 

reprezentowali ich prawnicy Centrum Interwencji Procesowej 

Ordo Iuris. 

Postępowania zostały wszczęte przez policję z uwagi na donie-

sienia złożone w związku z prezentowaniem w miejscu publicznym banerów przedstawiających dzieci uśmiercone 

w wyniku aborcji. Następnie sprawy były przekazane do sądów. 

Pierwsze postępowanie dotyczyło pikiety zorganizowanej w odpowiedzi na odbywającą się w tym samym czasie 

na rzeszowskim rynku manifestację zwolenników możliwości uśmiercania nienarodzonych dzieci przeprowa-

dzoną w związku z tzw. „czarnym piątkiem”. Wolontariusze Fundacji Pro Prawo do Życia przygotowali wystawę 

ukazującą skutki aborcji i nawołującą do ochrony życia człowieka od momentu jego poczęcia. Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydał wyrok uniewinniający działaczy pro-life. 

W drugiej sprawie lubelski Sąd Rejonowy skazał obwinionego na karę grzywny. Sprawa, wskutek złożonej przez 

obrońcę apelacji, trafiła do Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie zapadło orzeczenie zmieniające wyrok pierwszej 

instancji. Działacz pro-life został uniewinniony od zarzutu dokonania czynu mającego znamiona wykroczenia. 

„Jest to kolejny wyrok uniewinniający działaczy Fundacji Pro Prawo do Życia od zarzucanych im czynów.  Podkreślić 

należy, że obrońcy życia korzystają z konstytucyjnie gwarantowanego im prawa do wolności wyrażania swoich 

poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Potwierdza to konsekwentna i bogata linia orzecz-

nicza, zarówno sadów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która wskazuje, że pokazywanie 

zdjęć ukazujących skutki aborcji podlega ochronie prawnej. Zgłaszanie takich wystaw i pikiet oraz żądanie reakcji 

karnej wobec osób je prezentujących jest próbą ograniczenia wolności głoszenia poglądów wbrew przepisom art. 

54 Konstytucji RP i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” – skomentowała 

Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. 

Obwinionych reprezentowali: mec Jerzy Kwaśniewski, mec. Wojciech Kaszałowicz, mec. Andrzej Chadaj oraz mec. 

Anna Przestrzelska. 

www.gosc.pl 

https://www.gosc.pl/doc/5804174.Sady-wciaz-po-stronie-prawdy-o-aborcji-Dzialacze-pro-life
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 15-lecie zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską statutu Spotkań Małżeńskich 

“Zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani dialogiem jako drogą duchowości. 

Otrzymaliśmy charyzmat dzielenia się tym darem i misję, by poprzez różne 

formy naszej pracy, dialog stał się drogą życia coraz większej liczby osób, 

szczególnie małżeństw i przygotowujących się do małżeństwa. (…)Prosimy 

Cię, Panie Boże o dar dialogu dla każdego z nas, dla małżeństw, rodzin i dla 

całego świata. Prosimy Cię o dar coraz pełniejszego wypełniania misji, jaką 

powierzyłeś Spotkaniom Małżeńskim” – piszą założyciele ruchu, Irena i Jerzy 

Grzybowscy, w przesłaniu z okazji 15–lecia zatwierdzenia przez Stolicę Apo-

stolską statutu Spotkań Małżeńskich i uznania ruchu za katolickie między-

narodowe stowarzyszenie wiernych. 

Publikujemy treść przesłania: 

Przesłanie Ireny i Jerzego Grzybowskich z okazji 15-lecia zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską statutu Spotkań 

Małżeńskich oraz uznania tego Ruchu za katolickie międzynarodowe stowarzyszenie wiernych 

W tym roku 15 sierpnia mija 15 lat od zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską Spotkań Małżeńskich ad experi-

mentum i 10 lat od zatwierdzenia naszego Stowarzyszenia na stałe. Dziękujemy Panu Bogu i Kościołowi za za-

twierdzenie Statutu i uznanie naszego Ruchu jako międzynarodowego stowarzyszenia wiernych, co umocniło na-

szą duchowość, charyzmat, misję i uwiarygodniło nasz Ruch w oczach Kościoła. Ruch Spotkań Małżeńskich jest 

pierwszym założonym w Polsce i pierwszym założonym w tej części Europy międzynarodowym stowarzyszeniem 

katolickim uznanym przez Stolicę Apostolską. Tym większa wdzięczność, ale tym większe zobowiązanie, by dar 

dialogu, zgodnie z wezwaniem Jezusa, nieść „na cały świat”. 

Dzień 15 sierpnia 2004 r, jako data zatwierdzenia Statutu nie był przypadkowy. Kiedy w maju 2004 r. przedsta-

wiciel Stolicy Apostolskiej zapytał nas o datę z jaką chcielibyśmy mieć dekret o zatwierdzeniu, a powinna to być 

data przed 15 września, kiedy chcieliśmy ogłosić zatwierdzenie Statutu na Zjeździe Liderów, odpowiedzieliśmy, 

że 15 sierpnia. Dlaczego? Rokrocznie czytana jest tego dnia Ewangelia, której szczególną częścią jest Hymn Maryi 

(Łk 1, 46-55). Ważne są dla nas słowa Maryi: „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Od początku istnienia 

naszego Ruchu doświadczaliśmy głęboko, że wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny nam i tysiącom małżeństw, 

tysiącom przygotowującym się do małżeństwa, a także tzw. związkom nieregularnym. Drugie ważne dla nas zda-

nie w Hymnie Maryi mówi, że „miłosierdzie Jego [Boga] na pokolenia”. Dialog, w takim ujęciu, w jakim go opisali-

śmy, traktujemy jako dar miłosierdzia Bożego na trudne czasy. Dlatego każdy z nas może wołać razem z Maryją: 

„Uwielbia dusza moja Pana”. 

Poza tym 15 sierpnia jest w Polsce i kilku innych krajach tradycyjnym świętem Matki Boskiej Zielnej, kiedy przy-

nosimy do kościoła zioła i kwiaty – „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który Tobie ofiarujemy…” – jak modlimy się 

w czasie Eucharystii. Na naszych weekendach przynosimy jako dar ołtarza – owoc pracy naszych serc, umysłów i 

dialogu. 

Takie były okoliczności przyjęcia daty uznania przez Stolicę Apostolską naszego Ruchu jako międzynarodowego 

stowarzyszenia wiernych i dlatego Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest naszym świętem patro-

nalnym. Jest to równocześnie wyraźny – choć nie jedyny w Spotkaniach Małżeńskich – akcent Maryjny. 
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 Zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani dialogiem jako drogą duchowości. Otrzymaliśmy charyzmat dzielenia się 

tym darem i misję, by poprzez różne formy naszej pracy, dialog stał się drogą życia coraz większej liczby osób, 

szczególnie małżeństw i przygotowujących się do małżeństwa. Ważne było stopniowe rozpoznawanie, czym jest 

naprawdę dialog. Opracowaliśmy zasady dialogu, które zostały obudowane psychologią komunikacji. Rozpozna-

liśmy, że zasady te, fundamentalne dla relacji międzyludzkich, są głęboko zakorzenione w Ewangelii i nauce Ko-

ścioła. Powstały zręby teologii dialogu. Dialog w Spotkaniach Małżeńskich to sposób bycia, styl życia, który pro-

wadzi do świętości. 

Wszystko to zrodziło się na podstawie świadectw tysięcy małżeństw, szczególnie małżeństw, które przezwyciężyły 

kryzysy, świadectw tysięcy par przygotowujących się do małżeństwa, wielu związków nieregularnych, które roz-

poznały na nowo swoją drogę do Pana Boga i Kościoła, a także wielu świadectw kapłanów i sióstr zakonnych. 

Zasady dialogu pozwalają na lepsze wzajemne rozumienie się ludzi w szerszych kręgach rodzinnych, w miejscach 

pracy, np. w szkole między nauczycielami, a uczniami. Nade wszystko zaś są drogą więzi z Panem Bogiem. Część 

tych świadectw została zamieszczona w Księdze Świadectw z lat 1978-2018. 

Jesteśmy świadkami prawdziwych cudów przemiany ludzkich serc dokonywanych mocą Bożą za posługą anima-

torów naszego Stowarzyszenia. Z zadziwieniem widzimy, że proste zasady dialogu są czytelne w wielu krajach 

świata, czynią cuda w sercach uczestników różnych form pracy Spotkań Małżeńskich, sprzyjają praktycznej rea-

lizacji przykazania miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22,37-40) i są realizacją wezwania Jezusa „Trwajcie w miłości 

Mojej” (J 15, 9b). Te słowa Jezusa przyjęliśmy jako podpis Ikony Spotkań Małżeńskich, która już w wielu tysiącach 

reprodukcji trafiła do domów uczestników różnych naszych form pracy i w wielu z tych domów wisi na honorowym 

miejscu. To Jezus jest wzorem dialogu. Kultura dialogu jest kulturą Ewangelii. Zaprawdę, dialog jest dobrą nowiną! 

Dialog jest odpowiedzią na najgłębsze i to nieraz nieuświadomione pragnienie miłości w relacjach międzyludz-

kich. Jesteśmy powołani przez Pana Boga do wychodzenia z tym przesłaniem do coraz szerszych kręgów spo-

łeczności ludzkiej. 

Mamy świadomość znaczenia, jakie mają Spotkania Małżeńskie jako ruch odnowy małżeństwa i ruch ewangeliza-

cyjny w epoce, w której deprecjonowana jest wartość małżeństwa i rodziny. Zagrożenia małżeństwa i rodziny 

będą, jak się wydaje, wzrastać. Dlatego tak ważne jest ukazywanie piękna miłości kobiety i mężczyzny, i nieskoń-

czonych możliwości rozwijania miłości przez dialog. Staramy się być wrażliwi na znaki czasu, na wyzwania współ-

czesności. Pan Bóg uzdalnia nas do przekraczania schematów, rutyny, zwraca uwagę na język, jakim mówimy do 

ludzi. Działamy w miarę naszych możliwości, ale widzimy potrzebę poszerzania zasad dialogu na coraz szersze 

kręgi społeczne. 

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o coraz pełniejsze dbanie, by dialog stał się kulturą życia. Dbanie 

o dialog warto zacząć od siebie, przede wszystkim od przyjrzenia się własnej dojrzałości emocjonalnej. Brak tej 

dojrzałości leży u źródeł braku dialogu tak w małżeństwie i rodzinie, jak również w szerszych relacjach społecz-

nych. Potrzebne jest wnikanie we własną postawę, własne motywy działania, uwalnianie się od agresji i innych 

działań sprzecznych z miłością Boga i bliźniego. 

Więcej: www.ekai.pl 

 

https://ekai.pl/15-lecie-zatwierdzenia-przez-stolice-apostolska-statutu-spotkan-malzenskich-przeslanie-zalozycieli-dokumentacja/
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 Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach 

Publikujemy pełną treść Apelu: 

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów: 

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży! 

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach 

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych  

w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co 

dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. 

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finanso-

wanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskrymina-

cyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody ro-

dziców lub prawnych opiekunów. 

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane 

treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą 

na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie. 

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego 

KEP: www.katecheza.episkopat.pl 

bp Marek Mendyk 

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r. 

Publikujemy treść oświadczenia 

>>pobierz (WORD) 

>>pobierz (PDF) 

www.episkopat.pl 

http://www.katecheza.episkopat.pl/
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/08/Oświadczenie-rodziców.docx
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/08/OŚWIADCZENIE-RODZICÓW.pdf
https://episkopat.pl/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach/
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 Przewodniczący Episkopatu o LGBT+: szacunek do osób nie może prowadzić do akceptacji 

ideologii  

Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, 

która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych oby-

czajów i międzyosobowych relacji. „Ta rewolucja w obyczajach i moralności – pod-

kreśla papież Franciszek – często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości 

przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szcze-

gólnie najbardziej narażonym” (Watykan, 17.11.2014) – napisał abp Stanisław Gą-

decki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu ws. LGBT+. 

Publikujemy pełną treść oświadczenia: 

Oświadczenie ws. LGBT+ 

Pomimo wakacji, które powinny być czasem odpoczynku i refleksji nad pięknem natury stworzonej przez Boga, w 

kraju rozgorzały polemiki odnośnie do „ideologii LGBT” (gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych). 

Ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości 

organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po waka-

cjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej. 

Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chry-

stus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może 

jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie spo-

łecznych obyczajów i międzyosobowych relacji. „Ta rewolucja w obyczajach i moralności – podkreśla papież Fran-

ciszek – często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną 

niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym” (Watykan, 17.11.2014). 

Stąd mój apel do władz samorządowych o niepodejmowanie decyzji, które – pod pozorem przeciwdziałania dys-

kryminacji – skrywałyby ideologię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci i komplementarności mężczyzn i kobiet. 

Apeluję także do parlamentarzystów, aby oparli się dalekosiężnym planom środowisk LGBT+ polegającym na 

zmianie polskiego prawa na rzecz wprowadzenia tzw. „małżeństw homoseksualnych” oraz możliwości adopcji 

przez nie dzieci. 

Fala krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa i profesora, a także reakcje pracodawców 

wobec osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+, świadczą o zakorzenionym w pewnych śro-

dowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi my-

ślących inaczej. Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady niedyskryminacji w publicznej 

dyskusji nie tylko wobec zwolenników wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty 

także jej przeciwników. 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 8 sierpnia 2019 r. www.episkopat.pl 

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-o-lgbt-szacunek-do-osob-nie-moze-prowadzic-do-akceptacji-ideologii/
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 Abp Jędraszewski: nietolerancja LGBT 
 

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. odprawionej na Jasnej Górze z okazji 

zakończenia 38. Pieszej Pielgrzymki Góralskiej podkreślił, że negowanie prawdy o powołaniu kobiety i mężczyzny 

do wspólnego życia i posiadania potomstwa, a jednocześnie afirmowanie ideologii LGBT, stanowi zaprzeczenie 

godności człowieka.  

Ci którzy głoszą tolerancję są najbardziej nietolerancyjni dla człowieka wierzącego i najświętszych dla  

niego spraw. Jakże niezbędna jest ta modlitwa za Polskę, aby wiernie trwała przy krzyżu i Ewangelii – stwierdził 

metropolita krakowski.  

Pielgrzymka Góralska przemierzyła w ciągu 9 dni około 240 kilometrów, a górale wkroczyli w progi Jasnej Góry  

w regionalnych strojach i przy dźwiękach góralskiej muzyki. 

www.vaticannews.va 

 

 

 

Dziś Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej  

26 sierpnia obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Ma ona 

przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach 

całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi. W tym 

roku obchodom uroczystości towarzyszy odmawiany we wszystkich parafiach ju-

bileuszowy akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.  

 O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy 

zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed 

Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odpra-

wianie Mszy św. wotywnych. 

Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej 

dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa wło-

cławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto 

Matki Bożej Częstochowskiej w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej Góry. Święto to miało być obchodzone w środę po 

24 sierpnia. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako uroczystość 

dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubi-

leuszu 550-lecia Jasnej Góry. 

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekretem Kongregacji Obrzędów z dnia 

26 października 1956 – na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego - uroczystość liturgiczna została przyznana 

wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto to obchodzone jest jako uroczystość całego 

Kościoła katolickiego w Polsce. 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/polska-jasna-gora-pielgrzymka-gorale.html
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 Prymas Wyszyński w 1957 roku w Częstochowie rozpoczął program odnowy moralno-duchowej Polski w czasach 

opresji komunistycznych, zwany Wielką Nowenną. Zakończyło ją w 1966 roku ponowne powierzenie całego na-

rodu opiece Matki Bożej z okazji tysiąclecia Chrztu Polski. 

W tym czasie przygotowań kopia obrazu jasnogórskiego przewędrowała wszystkie diecezje polskie. Nie zabrakło 

momentów dramatycznych, kiedy to władze komunistyczne uwięziły wędrującą kopię zakazując jej peregrynacji. 

Zakończeniem uroczystości nowennowych była kolejna koronacja obrazu i odnowienie ślubów Jana Kazimierza. 

Do tamtych wydarzeń nawiązują tegoroczne obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. 3 maja, w uroczy-

stość Matki Bożej Królowej Polski polscy biskupi wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Za-

wierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 26 sierpnia będzie on uroczyście odnowiony w każdej 

polskiej parafii. 

Nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem z 1966 r. umieszczony w specjalnej tubie obok Cudow-

nego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który do dziś cieszy się wielką czcią. 

www.gosc.pl 

 

Buciki od feministek posłużą dzieciom  

Środowiska feministyczne i antyklerykalne przeprowadziły w 

Szczecinie akcję „Baby Shoes Remember”. Natrafiły przy tym na 

opór.  

Akcja „Baby Schoes Remember” jest wzorowana na protestach ma-

jących miejsce od 2010 r. w Irlandii. Organizatorzy wieszają dzie-

cięce buciki na ogrodzeniach kościołów. Jak mówią, chcą w ten 

sposób zwrócić uwagę na problem pedofilii, ale tylko w środowi-

skach katolickich. 

Szczecińskie wydarzenie odbyło się przed Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Bazyliką św. 

Jana Chrzciciela. Zorganizowały je osoby związane Kongresem Kobiet oraz Gryfiński Strajk Kobiet. 

Na miejscu pojawili się jednak kontrmanifestanci. Doszło do przepychanek. Jeden z przeciwników akcji opubli-

kował w internecie zdjęcie feministki, która miała go wulgarnie obrazić. Wśród przeciwników akcji feministek był 

ks. Tomasz Kancelarczyk, organizator Marszu dla Życia, na co dzień działający na rzecz wsparcia dla kobiet za-

grożonych aborcją. Ksiądz Kancelarczyk miał ze sobą koszyk, do którego zbierał dziecięce buciki „dla dzieci ura-

towanych od aborcji”. 

www.gosc.pl 

  

https://www.gosc.pl/doc/5814670.Dzis-Kosciol-w-Polsce-obchodzi-uroczystosc-Matki-Bozej
https://www.gosc.pl/doc/5814670.Dzis-Kosciol-w-Polsce-obchodzi-uroczystosc-Matki-Bozej
https://www.gosc.pl/doc/5811592.Buciki-od-feministek-posluza-dzieciom
https://www.gosc.pl/doc/5811592.Buciki-od-feministek-posluza-dzieciom
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 Rodzice zatrudniają coraz mniej opiekunek do dzieci  

W ubiegłym roku polscy rodzice zatrudnili 11,7 tys. niań, o 1,7 tys. mniej niż rok wcześniej - wynika z danych 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korzystanie z usług niań nie jest popularną formą opieki nad dziećmi - ocenia 

socjolog z Uniwersytetu SWPS dr Paula Pustułka. 

Z danych ZUS przekazanych PAP wynika, że liczba ubezpieczonych niań spadła z 13,4 tys. w 2017 r. do 11,7 tys. 

w 2018 r. W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 r. zatrudnienie jako opiekun do dziecka podjęło 8 tys. osób. W 

szczególności spada liczba niań zarabiających minimalne wynagrodzenie lub wyższe - jeszcze dwa lata temu w 

tej grupie ubezpieczonych było prawie 5 tys. opiekunów, rok temu - 2 tys., a w pierwszych siedmiu miesiącach 

tego roku niespełna pół tysiąca. 

Do 31 grudnia 2017 r. ZUS opłacał za nianię składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz 

zdrowotne od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia (od podstawy 

stanowiącej nadwyżkę nad kwotę minimalnego wynagrodzenia składki opłacali rodzice zatrudniający nianię). W 

przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2018 r. ZUS opłaca składki od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą 

niż połowa minimalnego wynagrodzenia. 

Gdy nowe przepisy wchodziły w życie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki zwracał 

uwagę, że niania jest najdroższą i najmniej popularną formą opieki nad dziećmi do lat 3. 

"Państwo powinno działać na rzecz rozwoju dostępności instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a zatem 

także żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Jest to działanie bardziej efektywne z punktu widzenia 

budżetu państwa, ale również służy znacznie większej liczbie rodziców" - mówił Zieleniecki. 

Najczęściej opiekunkami są kobiety w wieku 51-60 lat - z danych ZUS wynika, że w pierwszych siedmiu miesią-

cach tego roku zatrudnienie jako niania podjęły 3183 takie kobiety. Jako nianie pracują także kobiety w wieku 

41-50 i 61-70 lat (odpowiednio 1341 i 1051 kobiet w okresie styczeń-lipiec 2019 r.) oraz kobiety poniżej 30. 

roku życia (1105). Zdecydowanie rzadziej jako opiekunowie zatrudniani są mężczyźni - według danych ZUS jest 

ich 232. Co ciekawe, jako opiekunowie zatrudniane są także osoby po 81. roku życia (w pierwszych siedmiu 

miesiącach 2019 r. 15 kobiet i jeden mężczyzna). 

Najwięcej zatrudnionych opiekunów to Polacy (7,8 tys.). Pozostałe narodowości stanowią łącznie jedynie 267 osób. 

W największej liczbie są to: Ukraińcy (217), Filipińczycy (12), Rosjanie (10) oraz Białorusini (7). 

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku najwięcej niań zatrudniono w woj. mazowieckim - 1598 osób. Ta 

forma opieki jest popularna także w woj. małopolskim (988 niań), wielkopolskim (810), zachodniopomorskim 

(767) i dolnośląskim (730). Najmniej niań jest ubezpieczonych w woj. opolskim (71), lubuskim (93) i świętokrzy-

skim (99). 

Socjolog z Uniwersytetu SWPS dr Paula Pustułka oceniła, że na spadek zatrudnienia niań ma wpływ kilka czynni-

ków. Wskazała m.in. na wprowadzenie w 2016 r. programu "Rodzina 500 plus", który - jej zdaniem - sprawia, że 

Polki decydują się też na drugie i kolejne dzieci, a co za tym idzie - później wracają do pracy lub zupełnie znikają 

z rynku pracy. 
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 Zdaniem ekspertki, wpływ na zatrudnianie niań może mieć m.in. nałożony na gminy obowiązek zapewnienia 

miejsc w instytucjach przedszkolnych kilkulatkom. "Nie bez znaczenia jest też wzrost liczby prywatnych żłobków 

i klubów oraz podnoszenie jakości żłobków publicznych. W Polsce dzieje się to m.in. dzięki programowi +Maluch 

plus+, który wspiera rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi - żłobków, klubów dziecięcych i dzien-

nych opiekunów" - podkreśliła. 

Ponadto, jak zwróciła uwagę, korzystanie z usług niań nie jest popularną formą opieki nad dziećmi. "W Polsce 

panuje dość silne przekonanie, że jednak małe dziecko do lat 3 powinno być z matką. Nikogo nie dziwi - zwłasz-

cza w obliczu polityki prorodzinnej rządu - że matki zostają w domu, jeśli nie mają ekonomicznego impulsu, by 

podjąć pracę" - powiedziała. "Nie myśli się długofalowo - np. w odniesieniu do świadczeń emerytalnych - o skut-

kach długiego pozostawania kobiet poza rynkiem pracy" - dodała. 

Jak zaznaczyła, do świadomości społecznej przedostają się tylko negatywne doświadczenia czy doniesienia o 

opiece oferowanej przez nianie. "Nie mówi się o przykładach, kiedy taka forma bardzo dobrze funkcjonuje. W 

mediach czytamy raczej o skandalach i aferach. Przykładowo pokazywane są sytuacje, kiedy rodzice zamontowali 

ukrytą kamerę i wyszło na to, że niania pali papierosy przy dziecku" - powiedziała. 

Zdaniem Pustułki, model wychowania silnie dziś skoncentrowany na zapewnienie dziecku możliwie najlepszego 

startu promuje zatem inne - uważane za mniej ryzykowne czy lepiej kontrolowane - modele opieki. 

"Można spojrzeć np. na badania dotyczące funkcjonowania programu au pair na świecie, czyli pomocy młodych 

osób m.in. w opiece nad dziećmi. Polki korzystają z tych programów w innych krajach, natomiast do Polski np. 

studentki z Ukrainy czy Białorusi nie przyjeżdżają. Rynek nie istnieje, bo nie ma dostatecznego przyzwolenia 

społecznego na delegowanie opieki nawet wykwalifikowanym migrantkom" - oceniła. 

Ekspertka stwierdziła, że w naszym kraju wciąż funkcjonuje model opieki międzypokoleniowej, zgodnie z którym 

z dziećmi zostają osoby bliskie, najczęściej babcie. "Zwykle nie jest to w żaden sposób formalizowane i wynika z 

tzw. długu międzypokoleniowego - dzisiejsze młode matki pamiętają, że zajmowały się nimi babcie i oczekują 

podobnego wsparcia od swoich mam. Taki model jest szczególnie mocno reprodukowany w mniejszych ośrod-

kach miejskich i na wsi" - powiedziała. 

Wskazała, że mała liczba niań o narodowości ukraińskiej i białoruskiej może być spowodowana długim czasem 

oczekiwania na legalizację pobytu przez cudzoziemców. 

"Obecnie uzyskanie pozwolenia na pracę zajmuje bardzo dużo czasu. To powoduje, że albo ta grupa obcokra-

jowców wyjeżdża dalej na zachód, gdzie podjęcie pracy jest prostsze pod względem biurokracji, albo podejmują 

zatrudnienie w szarej strefie, bez umowy" - powiedziała. 

Składki za nianię są opłacane przez budżet państwa najdłużej do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukoń-

czy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej). Budżet państwa współ-

finansuje składki za nianię, jeśli dziecko ukończyło 20 tygodni i nie jest w żłobku, klubie dziecięcym ani nie jest 

pod opieką dziennego opiekuna. Nianią może być również babcia lub dziadek dziecka. 

www.gosc.pl 

 

http://www.gosc.pl/
http://www.gosc.pl/
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 Rodzin zastępczych jest w Polsce coraz mniej 

Tylko w 2018 roku do placówek instytucjonalno-wychowawczych trafiło 210 dzieci poniżej pierwszego roku życia, 

369 – od roku do trzech lat i 456 – od lat czterech do siedmiu – wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej". 

Jak pisze "DGP", zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie powinny tam się znaleźć. 

W ustawie zaplanowano, że rolę domów dziecka będą przejmować rodziny zastępcze, bo dają namiastkę normal-

ności. Tymczasem w zeszłym roku wydarzyło się coś zgoła odwrotnego: przybyło 19 placówek instytucjonalnych, 

a 670 rodzin zastępczych zrezygnowało. Mamy więc prawo, którego realizacja jest w dużej mierze fikcją. I wiele 

wskazuje na to, że ta fikcja od 2020 r. będzie się pogłębiać - pisze "DGP". 

www.portalsamorzadowy.pl 

 

Sandomierz: noworodek w Oknie Życia 

Wieczorem 20 sierpnia znaleziono niemowlę w Oknie Życia w siedzibie Caritas Diecezji Sandomierskiej przy  

ul. Opatowskiej w Sandomierzu. O noworodku poinformowane zostały sygnałem dzwonka Siostry Miłosierdzia, 

posługujące przy kościele Świętego Ducha. 

Jak poinformował ks. Bogusław Pitucha, dyrektor sandomierskiej Caritas, wdrożone zostały natychmiast proce-

dury, które są przewidziane w takim przypadku. Malcem natychmiast zajęły się siostry szarytki. 

– Chłopca nazwaliśmy Bernard Maksymilian. Zgodnie z procedurą zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Dziecko 

następnie zostało przebadane w szpitalu miejskim. Nie było przy nim żadnej informacji od osoby, która go  

zostawiła – informuje ks. Bogusław Pitucha. 

Jak dodaje, osoba, która zostawiła dziecko w specjalnym oknie, nie naraziła go na niebezpieczeństwo, w związku 

z tym, pod względem prawnym, nic jej nie grozi. Rodzice mogą wrócić po dziecko,. Mają na to sześć tygodni. Jeśli 

się nie zgłoszą, to po tym czasie malec trafi do adopcji. 

Okno Życia to specjalnie dostosowane miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo  

narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. W Sandomierzu to drugi uratowany noworodek. W diecezji 

sandomierskiej znajdują się trzy Okna Życia: w Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim i Tarnobrzegu. 

www.stacja7.pl 

 

 

 

 

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/rodzin-zastepczych-jest-w-polsce-coraz-mniej,129952.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/rodzin-zastepczych-jest-w-polsce-coraz-mniej,129952.html
https://stacja7.pl/z-kraju/sandomierz-noworodek-w-oknie-zycia/
https://stacja7.pl/z-kraju/sandomierz-noworodek-w-oknie-zycia/
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 Krakowskie sześcioraczki wracają do domu  

Dziś Szpital Uniwersytecki opuszczają Tymon i Filip. Wcześniej do domu w Tylmanowej wróciły już Kaja i Nela. 

Malwina i Zosia wyjdą ze szpitala za kilka lub kilkanaście dni. 

Jak mówi kierownik oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prof. Ryszard Lauterbach, sze-

ścioraczki w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia zrobiły olbrzymie postępy. 

- Samodzielnie oddychają, zjadają duże porcje. Wystarcza im to do tego, żeby rosnąć i rozwijać się bez kroplówek 

- zapewnia lekarz. Podkreśla przy tym rolę nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek i fizjoterapeutów. Dzieci od 

pierwszych dni musiały bowiem być rehabilitowane. 

Podczas spotkania z dziennikarzami rodzice sześcioraczków - Klaudia i Szymon Marcowie - dziękowali persone-

lowi medycznemu i podkreślali rolę wsparcia, jakie otrzymują od swoich rodziców. 

Rodzice sześcioraczków otrzymali od dyrekcji szpitala pamiątkowe, oprawione w ramkę śpioszki, przypominające, 

ile każde z dzieci mierzyło i ważyło w dniu porodu.   

Więcej: www.info.wiara.pl 

 

 

'Rodzina sanktuarium życia' XXXV. Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin  

na Jasną Górę 

 

Zapraszamy na  XXXV.  Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 

21-22 września 2019 r. pod hasłem „Rodzina w służbie życiu.” 

W dobie głębokich kryzysów związanych z negacją wartości życia, pragniemy, aby wybrzmiał głos Ewangelii życia, 

głos pełen radości i nadziei o tej Ewangelii, którą „Kościół każdego dnia przyjmuje z miłością, aby wiernie i od-

ważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur. ” (EV 1). 

Zapraszamy rodziny z dziećmi, małżeństwa, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszystkich, którym 

sprawy małżeństwa, rodziny i ochrony życia są bliskie. 

Program XXXV. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 

www.kodr.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://info.wiara.pl/doc/5794068.Krakowskie-szescioraczki-wracaja-do-domu
https://info.wiara.pl/doc/5794068.Krakowskie-szescioraczki-wracaja-do-domu
http://kodr.pl/wp-content/uploads/2019/08/plakat-25-pielgrzymka-MiR-FB.jpg
http://kodr.pl/2019/08/xxxv-ogolnopolska-pielgrzymka-malzenstw-i-rodzin-na-jasna-gore/
http://kodr.pl/2019/08/xxxv-ogolnopolska-pielgrzymka-malzenstw-i-rodzin-na-jasna-gore/
http://kodr.pl/2019/08/xxxv-ogolnopolska-pielgrzymka-malzenstw-i-rodzin-na-jasna-gore/
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 Ze świata 

Kard. Müller: Ruchowi LGBT nie chodzi o godność  

W skali światowej propaganda tej fałszywej ideologii przybrała teraz na sile – powiedział kard. Gerhard Müller, 

prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017.  

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” kard. Müller odniósł się do sprawy arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.  

W jednej z homilii krakowski hierarcha nazwał ideologię LGBT „tęczową zarazą”. Aktywiści gejowscy zażądali jego 

dymisji. 

– Osoby LGBT nie mają argumentów i dlatego reagują w ten sposób – komentował były prefekt Kongregacji Nauki 

Wiary. – Żądanie ustąpienia arcybiskupa jest niesłychanym atakiem na wolność religii, gdyż biskup jest ustano-

wiony przez Chrystusa i nikt nie może go zdjąć z urzędu czy zmusić do ustąpienia. Stoję w stu procentach po 

stronie ks. abp. Marka Jędraszewskiego, cały Kościół stoi po jego stronie. Kościół katolicki jest jedyną wspólnotą 

wierzących, która uznaje w pełni godność każdego człowieka, niezależnie od jego osobistej sytuacji. Natomiast 

ruchowi LGBT nie chodzi o godność tych osób, ale o instrumentalizację ich do celów ideologii wrogiej człowiekowi. 

Przecież w czasach narodowego socjalizmu w Niemczech czy komunizmu wrogie Kościołowi nagonki kosztowały 

życie wielu księży, a wielu świeckich trafiało do więzień. Dlatego nie potrzebujemy pouczeń, czym jest godność 

człowieka, wolność, demokracja. Na tym polu Kościół katolicki, także w Polsce, odniósł największe zasługi na 

przestrzeni historii, które są wzorem dla całej ludzkości – podkreślił kardynał. Dodał, że środowiska lewicowe 

zaprzeczają, iż istnieje ideologia LGBT. 

– Również komuniści twierdzili, że komunizm nie jest ideologią, że opiera się na nauce – zauważył. – Wiemy z 

nauk empirycznych i z Objawienia, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta. To jest prawda, którą podważa 

ideologia LGBT. Gdy są mężczyźni i kobiety, są również narody, także Naród Polski, z własną tożsamością, języ-

kiem, kulturą, historią. To nie LGBT stworzyło Polskę i nie LGBT może sprawić, że ona będzie nadal trwać. LGBT 

nie może również ocalić ludzkości! Dlatego że ta ideologia jest atakiem na rodzinę, społeczeństwo i państwo. W 

skali światowej propaganda tej fałszywej ideologii przybrała teraz na sile. Ale w latach 20. ubiegłego wieku my-

ślano, że to komunizm zadomowi się na dobre na całym świecie. Potem, że w Europie zadomowi się faszyzm. 

Tymczasem prawdziwe zwycięstwo to nie kwestia głośnego krzyku propagandzistów, tylko kwestia prawdy. Dla-

tego że realną i prawdziwą postawą dla wszystkich jest troska o dobrą przyszłość człowieka, rodziny, narodu, 

ludzkości. Tego nie zapewni ruch LGBT – podsumował hierarcha. 

www.gosc.pl 
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 „Pro Life Tour” – 300 kilometrów przez trzy kraje  

Młodzieżowa wędrówka przez malownicze regiony środka Eu-

ropy ma przypominać o fundamencie, jakim jest ochrona życia 

ludzkiego. 

„Społeczeństwo, gdzie dzieci są chronione, kobiety darzone 

wsparciem, a aborcja stała się przeszłością” – takie przesłanie 

głoszą młodzi napotkanym na trasie. Trzytygodniowa wyprawa 

została zorganizowana przy współpracy młodzieżowych stowa-

rzyszeń pro-life z Austrii, Niemiec i północnych Włoch. 

Wędrówka wyruszyła pod koniec lipca z Augsburga w Bawarii, gdzie odbyło się także publiczne zgromadzenie za 

ochroną życia. Pierwszy, 26-kilometrowy etap wyprawy, zwieńczyła Msza święta pod przewodnictwem biskupa 

Floriana Wörnera. Dalej uczestnicy podążyli w kierunku Austrii. Dotarli do Innsbrucku, a zakończą swój marsz 16 

sierpnia w Bolzano we Włoszech. W największym mieście południowego Tyrolu zaplanowano kolejną demonstrację 

pro-life. Uczestnicy zwracają uwagę, że w trzech krajach, przez które wędrują, przepisy nie gwarantują konse-

kwentnego prawa do życia dzieciom poczętym. Tak jest np. w Niemczech, gdzie uznaje się aborcję za legalną do 

12. tygodnia ciąży, po konsultacji z lekarzem. 

Kolejne duże wydarzenie organizowane przez młodzież pro-life to Impact Congress w Berlinie, od 20 do 21 

września. Podczas konferencji w języku angielskim uczestnicy dowiedzą się, jak uzyskać większy wpływ w swoich 

środowiskach i debacie publicznej na szerzenie cywilizacji życia. Z kolei 21 września odbędzie się największe w 

Niemczech wydarzenie pro-life – berliński Marsz dla Życia. 

www.gosc.pl 

 

„One Child Nation”. Do czego doprowadziła “polityka jednego dziecka”?  
 

O tym, jak realizowana z całą bezwzględnością poli-

tyka „jednego dziecka” w Chinach wpłynęła na życie 

konkretnych osób opowiada film „One Child Nation”. 

Dzieło reżyserek – Nanfu Wang i Jialing Zhang – można 

już zobaczyć w wybranych kinach w USA. Produkcja 

Amazon Studios została uznana za najlepszy film do-

kumentalny na tegorocznej edycji prestiżowego Sun-

dance Festival. 

Realizowana w latach obowiązująca w latach 1977-

2015 przez Komunistyczną Partię Chin polityka kontroli urodzin ukazana jest oczyma konkretnych osób, m.in. 

młodych matek, jak sama współreżyserka i narratorka filmowego obrazu. Jej męskie imię „Nanfu” zdradza przy 

okazji tęsknotę rodziców, pragnących wychować męskiego potomka. 

https://www.gosc.pl/doc/5776336.Pro-Life-Tour-300-kilometrow-przez-trzy-kraje
https://www.gosc.pl/doc/5776336.Pro-Life-Tour-300-kilometrow-przez-trzy-kraje
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 Dokument rejestruje liczne rozmowy z mieszkańcami chińskich wiosek. Nieodmiennie przewijają się w nich prze-

rażające historie o tym, jak władze wymuszały aborcję na kobietach, które nie miały pozwolenia na legalny poród, 

jak zbudowano siatkę donosicieli i biurokratyczny system egzekutorów nieludzkiego prawa. W jego imię zabija 

się nienarodzone dzieci, konfiskuje majątek nieposłusznych obywateli, a nawet burzy domy, karząc w ten sposób 

za niepodporządkowanie się regulacjom. 

„W tamtych dniach kobiety porywano z ulic, związane przeprowadzono do nas jak świnie” – opowiada w filmie 

jedna z bohaterek, akuszerka. Nie brakuje opowieści o porzucanych na ulicy dzieciach, które trafiały do sierociń-

ców, gdzie stawały się obiektami kwitnącego na gigantyczną skalę handlu ludźmi. Usłyszeć można mrożące w 

żyłach opowieści o urzędnikach zabierającym rodzicom „nielegalne” nowo urodzone niemowlęta. 

Dzieje polityki „jednego dziecka”, opisywane w filmie przez przedstawicieli różnych pokoleń, wyglądają tym bar-

dziej tragicznie, że wielu z ich bohaterów wciąż usprawiedliwia działania chińskiego rządu. Film opisuje działanie 

rządowej propagandy, wciskającej się w najbardziej intymne elementy codziennej rzeczywistości. W jej efekcie 

każdy, kto miał rodzeństwo, czuł się w Chinach winny. 

Polityka „jednego dziecka” obowiązywała przez 35 lat. Od 1 stycznia 2016 r. chińskie małżeństwa mogą mieć po 

dwoje dzieci. Wśród skutków tej polityki kontroli urodzin wymienia się m.in. wymuszone aborcje i sterylizacje. 

Wpływowa grupa urzędników kontrolowała intymne wymiary życia mieszkańców ChRL. Wynikiem chińskiej polityki 

demograficznej jest, jak zauważają eksperci, bezduszność wobec dzieci i rodziny. Zjawisko porzucania dzieci 

stało się tak masowe, że rząd chiński stworzył specjalne „domki”, gdzie rodzice mogą porzucać swe dzieci, głów-

nie dziewczynki. 

Naukowcy przypominają, że kontrola urodzeń w Chinach, która miała uczynić ten kraj bogatszym, doprowadziła 

m.in. do dramatycznego braku rąk do pracy. Jednocześnie gwałtownie postępuje proces starzenia się tamtejszego 

społeczeństwa. 

Politykę kontroli urodzeń wprowadził w Chinach w 1978 Deng Xiao-ping, aby ograniczyć wzrost ludności Chin. 

Funkcjonujące do końca 2015 r. prawo pozwalało na posiadanie tylko jednego dziecka mieszkańcom miast, pod-

czas gdy małżeństwa wiejskie mogą mieć dwoje dzieci pod warunkiem, że jako pierwsza urodziła się dziewczynka. 

www.ekai.pl 

 

Czesi odkrywają piękno umierania w domu 

Czesi odkrywają piękno umierania w domowej, rodzinnej atmosferze. W dużej mierze jest to zasługa Jindřicha 

Štreita. Ten czołowy czeski fotograf-dokumentalista postanowił uwiecznić ostatnie chwile życia pacjentów do-

mowego hospicjum w Ołomuńcu „Nie jesteście sami”. Jego zdjęcia były już eksponowane w różnych czeskich 

miastach i powoli przełamują tabu, którym otoczone jest we współczesnych społeczeństwach umieranie. 

Štreit z wielką wrażliwością uchwycił sceny z codziennego życia ludzi, którzy dzięki pomocy hospicjum mogą 

umierać wśród najbliższych. „Są to naprawdę trudne sytuacje, ale bynajmniej nie tylko smutne. Pobyt w domu i 

paliatywna terapia dodaje umierającym siły” – mówi czeski fotograf. Przyznaje on, że ludzie bardzo żywo reagują 

na jego fotografie, zwłaszcza ci, którzy widzą na nich swoich krewnych. Płaczą, dotykają zdjęć, traktują je jako 

coś świętego. 

https://ekai.pl/one-child-nation-do-czego-doprowadzila-polityka-jednego-dziecka/
https://ekai.pl/one-child-nation-do-czego-doprowadzila-polityka-jednego-dziecka/
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 Z tej artystycznej inicjatywy są też zadowoleni pracownicy hospicjum. Dzięki temu ludzie dowiadują się, że umie-

rać można również w rodzinie. „Te fotografie pokazują życie takim, jakim jest. Że może być ono piękne również 

wtedy, kiedy jako rodzina spędzamy ostatnie chwile z bliską nam osobą” – powiedział Czeskiej Telewizji Martin 

Štainer dyrektor hospicjum „Nie jesteście sami”. O swym uznaniu dla pracy Jindřicha Štreita wśród umierających 

zapewnił też prymas Czech kard. Dominik Duka. 

www.vaticannews.va 

 

 

Mali: drastyczny wzrost przemocy wobec dzieci 
 

Znacząco pogorszyła się sytuacja dzieci w Mali. W ciągu pierw-

szych sześciu miesięcy tego roku ponad 150 zostało zabitych,  

a 75 rannych w różnego rodzaju zamachach i atakach zbrojnych. 

W tym zachodnio-afrykańskim kraju konflikt trwa nieprzerwanie 

od 2012 r. Wielu bojowników jest rekrutowanych spośród naj-

młodszych.  

Dyrektor generalna UNICEF zwraca uwagę, że dzieci powinny iść 

do szkoły oraz móc bawić się ze swoimi rówieśnikami, a nie lękać się ataków, czy wręcz samemu być zmuszanymi 

do walki. Organizacja współpracuje z władzami lokalnymi oraz z innymi instytucjami, aby zapewnić opiekę  

medyczną oraz psychologiczną dzieciom, które stały się ofiarami przemocy szczególnie w strefie ogarniętej  

konfliktem. Szacuje się, że w Mali blisko 400 tys. dzieci potrzebuje różnorodnej pomocy, wiele z nich zostało 

oddzielonych od rodzin. Poddane są wielorakim formom przemocy, co prowokuje straszliwą traumę psycholo-

giczną. Z kolei, niepewność spowodowana toczącymi się walkami, przedłużająca się susza i w konsekwencji brak 

żywności stają się przyczyną wzrostu przypadków niedożywienia dzieci. Tysiące rodzin ucieka ze stref konfliktu. 

Agencja Fides zwraca uwagę, że w ostatnim roku liczba ewakuowanych z regionów Mopti oraz Ségou wzrosła 

czterokrotnie. W regionie Mopti blisko 180 tys. dzieci jest pozbawionych podstawowego prawa do edukacji,  

a prawie tysiąc szkół zostało zamkniętych. Tymczasem UNICEF informuje, że działania pomocowe na rzecz lud-

ności Mali są jednymi z najgorzej wspieranych ekonomicznie przez wspólnotę międzynarodową. W ciągu ostatnich 

trzech lata programy ochrony zostały sfinansowane jedynie w 26 procentach. 

www.vaticannews.va 

Nowa Zelandia liberalizuje aborcję 

Nowa Zelandia liberalizuje prawo dotyczące aborcji. Dotychczas przerywanie ciąży w tym kraju było traktowane 

jako przestępstwo. Zmiany w ustawie wprowadzają aborcję na życzenie do 20 tygodnia ciąży. 

Nowozelandzki parlament przyjął zmiany w ustawie o antykoncepcji, sterylizacji i aborcji przy 94 głosach za i 23 

przeciw. Największe modyfikacje dotyczą właśnie aborcji. Jak dotąd zabiegów dokonywano w tzw. szarej strefie i 

wymagały one zatwierdzenia przez dwóch niezależnych lekarzy. Teraz matka ma możliwość zabicia dziecka, bez 

jakichkolwiek badań, do 20. tygodnia, a więc do momentu kiedy zazwyczaj odczuwalne już jest jego kopanie. 

Później do uzyskania aborcji potrzebna będzie opinia lekarza. 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/czechy-hospicujm-domowe-fotografia-streit.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/czechy-hospicujm-domowe-fotografia-streit.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/przemoc-wobec-dzieci-w-mali.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/przemoc-wobec-dzieci-w-mali.html
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 Episkopat Nowej Zelandii wyraził swój sprzeciw wobec nowego prawa, jak i braku szczerego i uczciwego dialogu 

wobec tej kwestii. W imieniu biskupów wypowiedziała się Cynthia Piper z diecezjalnej komisji ds. sprawiedliwości 

społecznej zwracając uwagę na powody jakimi kierują się kobiety przy wybieraniu aborcji. Wśród głównych wska-

zała biedę, napiętnowanie społeczne, brak wsparcia wspólnoty, wymuszanie ze strony partnera, czy rodziny oraz 

izolację. 

Propozycją episkopatu jest większe skupienie się na umocnieniu polityki wspierającej kobiety i wspieraniu orga-

nizacji niosących im pomoc. Mówienie o „wyborze” jest bowiem bez sensu, kiedy kobiety nie mają praktycznie 

wyjścia z sytuacji i przymuszone są przez środowisko, czy sytuację ekonomiczną. Nowe prawo zupełnie nie po-

dejmuje tych kwestii i nie próbuje ich rozwiązać. Strona kościelna przypomina również o bezpośrednich i długo-

terminowych problemach psychologicznych i emocjonalnych jakie spotykają kobiety dokonujące aborcji. 

www.vaticannews.va 

 

Brazylia: Krajowy Tydzień Rodziny 
 

Kościół w Brazylii przeżywa Krajowy Tydzień Rodziny. Tegoroczne hasło brzmi: 

„Rodzino, jak się masz?” Nawiązuje ono do tematyki Kampanii Braterstwa z 

1994 r. Głównym celem wydarzenia jest uświadomienie rodzinom potrzeby 

obecności w ich życiu Jezusa i Jego Ewangelii, dzięki czemu będą mogły prze-

zwyciężać napotykane wyzwania i trudności oraz zrozumieć swoją rolę w ewan-

gelizacji, Kościele i społeczeństwie.  

Przewodniczący brazylijskiego episkopatu abp Walmor Oliveira de Azevedo za-

znacza, że instytucja rodziny jest pierwszą szkołą, środowiskiem miłości, gdzie 

człowiek uczy się braterskiego współżycia, potrzeby praktykowania opieki. We-

dług wspomnianego hierarchy to jest zadanie, nie dla jednej czy drugiej osoby, 

lecz kompromisem nas wszystkich. 

Inspirując się na „Wskazaniach ogólnych akcji ewangelizacyjnej Kościoła w Bra-

zylii”, zatwierdzonych na ostatnim posiedzeniu biskupów na najbliższe cztery 

lata, bp Ricardo Hoepers, odpowiedzialny za komisję episkopatu ds. rodziny i życia, zwrócił się z apelem do 

rodzin, aby podjęły wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Według hierarchy, to jest właśnie pokarm 

wzmacniający więzy miłości w rodzinie i otwierający ją na realizację powołania do zaangażowania misyjnego na 

rzecz Królestwa Bożego tutaj i dziś. Zbawiciel zechciał narodzić się w rodzinie i przez ten fakt poucza nas, że 

miłość przeżywana w środowisku rodzinnym, utwierdzi w nim świadomość o powołaniu do bycia pierwszą szkołą 

osoby ludzkiej – podkreślił bp Hoepers. 

www.vaticannews.va 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/nowa-zelandia-aborcja-ochrona-zycia-ustawa.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/nowa-zelandia-aborcja-ochrona-zycia-ustawa.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/brazylia-kosciol-tydzien-rodziny.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/brazylia-kosciol-tydzien-rodziny.html
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 Argentyna opowiada się za życiem  
 

40 tys. Argentyńczyków manifestowało w Buenos Aires za życiem. 

Manifestacja odbyła się przed Kongresem Narodowym i upamiętniała 

pierwszą rocznicę odrzucenia w tym kraju ustawy legalizującej abor-

cję.  

Spotkanie przebiegło pod hasłem „Chrońmy oba życia”. Przedstawi-

ciele środowisk pro-life podkreślali, że trzeba zdecydowanie dać od-

pór dialektyce aborcyjnej, która lansuje prawo do życia tylko dla jed-

nej z dwóch osób. Wybrzmiały świadectwa mówiące o konieczności ochrony, poprzez konkretne akty prawne, 

zarówno życia matki, jak i mającego się narodzić dziecka. Wskazano też na konieczność zintensyfikowania po-

mocy dla kobiet w ciąży, które znajdują się w trudnej sytuacji. Apelowano zarazem do władz o powstrzymanie 

tragedii podziemia aborcyjnego. 

Akcję, która została zorganizowana przez ludzi świeckich poparli argentyńscy biskupi. Działająca przy episkopa-

cie komisja ds. życia zachęciła wiernych do podejmowania systematycznych i zdecydowanych działań na rzecz 

ochrony i promocji życia. Przypomniano też niezbywalne prawo każdego człowieka do urodzenia. Manifestacja 

odbyła się tuż przed wyborami i, zgodnie z wolą organizatorów, miała przypomnieć wyborcom i politykom o 

znaczeniu rodziny oraz prawie do życia dzieci, które mają przyjść na świat. Mówiono także o prawie rodziców do 

wychowania swoich dzieci w wolności od indoktrynacji ideologią gender, która także w Argentynie coraz mocniej 

atakuje. 

www.vaticannews.va 

 

Indie: zakaz handlowania kobiecym ciałem 
 

Po latach debat Indie kładą kres sprzedawaniu i wykorzystywaniu kobiecego ciała w postaci tzw. „macicy do wy-

najęcia”. Izba niższa parlamentu przyjęła w sposób definitywny przepis zakazujący w całym kraju surogactwa w 

celach komercyjnych. Prawo przewiduje jednak wyjątki. 

Od 2002 r., kiedy surogactwo zostało prawnie zaakceptowane, Indie stały się głównym celem turystyki prokrea-

cyjnej. Dziesięć lat później ONZ oszacowała, że roczny przychód z wynajmowania łona kobiety wynosił 400 mln 

dolarów, gdzie na świat przychodziło w ten sposób 25 tys. dzieci rocznie. Nowe prawo uderza przede wszystkim 

w ponad 3 tys. prywatnych klinik, których działalność staje się teraz nielegalna. 

Dalej jednak pozostaje nierozwiązany problem moralny i antropologiczny, ze względu do dopuszczone wyjątki. 

Prawo pozwala na „macierzyństwo zastępcze” pod warunkiem, że jest ono nieodpłatne, między osobami z tej 

samej rodziny. Surogatką musi więc być siostra, kuzynka lub ciocia jednej z osób starających się o dziecko. Wy-

jątek przewidziany jest tylko dla par narodowości indyjskiej, ze stwierdzoną bezpłodnością, będących małżeń-

stwem przez co najmniej pięć lat. 

Sytuację komentuje mecenas Francesco Cavallo zajmujący się obroną praw człowieka. 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/argentyna-aborcja-protest-ochrona-zycia.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/argentyna-aborcja-protest-ochrona-zycia.html
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 CAVALLO – Indie: lekcja dla całego świata  

“Z pewnością zdumiewający jest fakt, że od kraju jakim są Indie, gdzie nie ma takiej tradycji jurydycznej jak np. 

w Europie, dostajemy lekcję tego typu. Jest to potwierdzenie, że tzw. wynajmowanie macicy to w rzeczywistości 

handel kobiecym ciałem, handel niegodziwy – wyjaśnia Cavallo. – Tego typu kontrakty są z pewnością nieważne. 

Każde zarządzenie tego rodzaju powinno być niedopuszczalne. Indie prawdopodobnie dochodzą do całkowitego 

zakazu surogactwa jako pierwsze ponieważ były krajem najbardziej znękanym tym procederem w tym sensie, że 

wyzysk koncernów międzynarodowych trudniących się surogactwem koncentrował się na Indiach, gdzie najłatwiej 

było znaleźć młode kobiety, które podjęłyby się takiej praktyki z powodów ekonomicznych.” 

www.vaticannews.va 

 

We Włoszech rusza projekt „parafialnego pielęgniarza” 
 

We Włoszech rusza projek „parafialnego pielęgniarza”, którego celem 

jest pomoc osobom chorym i rodzinom, które się nimi opiekują. Po-

mysł powstał we współpracy Biura ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 

przy Konferencji Episkopatu Włoch oraz rzymskej Agencji ds. Zdro-

wia. Na początek obejmie on trzy diecezje w różnych rejonach tego 

kraju: w Lazio, Piemoncie i Bazylikacie. 

Odpowiadający ze strony kościelnej za projekt ks. Massimo Angelelli 

zaznaczył, że pomysł ten zrodził się z obserwacji rzeczywistości. Co-

raz więcej bowiem jest osób chorych, których nie stać już na leczenie 

oraz rodzin, które nie dysponują środkami, aby zapewnić osobie chorej godną opiekę. „Trzeba więc stworzyć sieć 

wsparcia, szukając takich rozwiązań, które pozwolą zapobiec powstawaniu nowej kultury wykluczenia” – stwier-

dził włoski duchowny. Wskazał również na czym konkretnie będzie polegać zadanie parafialnego pielęgniarza. 

Mówi ks. Angelelli. 

Parafialny pielęgniarz pomocą dla chorych 

“W tym projekcie są jak gdyby dwa punky odniesienia. Pierwszym jest parafialny koordynator posługujący w dusz-

pasterstwie chorych. Wyobraźmy sobie diakona, czy nadzwyczajnego szafarza Komunii św., który wie, jak skon-

taktować się z osobami potrzebującymi. Ta pierwsza faza gromadzenia danych pozwoli w stworzeniu listy po-

trzeb. Wtedy lokalny oddział służby zdrowia wyśle wykwalifikowaną osobę, a koordynator spotka się z nią, aby 

omówić sytuację. Nastąpi wymiana danych, przedstawione zostaną wszystkie potrzeby – powiedział w wywiadzie 

dla Radia Watykańskiego ks. Angeleli. - Na przykład w jakiejś rodzinie jest osoba niepełnosprawna, w innej jest 

samotna starsza osoba, w jeszcze innej ktoś choruję na nieuleczalną chorobę, jak Alzheimer czy też jakiś przy-

padek onkologiczny. Wtedy pielęgniarka będzie mogła powiedzieć: na tym terytorium możemy poprosić o pomoc 

domową, możemy także znaleźć sposoby ułatwiające dostęp do niektórych usług medycznych. Zostaną one osta-

tecznie wdrożone dla tych potrzebujących, a sytuacja będzie nadal monitorowana, aby sprawdzić, czy rzeczywi-

ście zaradzono potrzebom i przezwyciężono problem.”  

www.vaticannews.va 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/indie-surogactwo-macica-do-wynajecia.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/indie-surogactwo-macica-do-wynajecia.html
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 Rep. Środkowoafrykańska: pragniemy odbudować człowieka i rodzinę 

Misjonarze posługujący w Republice Środkowoafrykańskiej pracują nad odbudową zniszczonego w czasie działań 

wojennych Kościoła w ich kraju. „Mimo niebezpieczeństwa ze strony rebeliantów staramy się normalnie funkcjo-

nować i prowadzić działalność duszpasterską – zapewnia ordynariusz diecezji Bouar bp Mirosław Gucwa. - W 

diecezji działają szkoły, szpitale i parafie, wielu mieszkańców przygotowuje się do chrztu i bierzmowania, jest 

także duża grupa neokatechumenów, a więc osób niedawno włączonych do Kościoła”. W wywiadzie dla Radia 

Watykańskiego bp Gucwa opowiada o planach na najbliższy rok duszpasterski. 

“W ciągu tego roku chcemy zwrócić uwagę wszystkich naszych wiernych i nie tylko na podstawowe wartości, które 

zostały w ciągu tych lat konfliktu zapomniane albo zniszczone, takie jak: życie, praca, uczciwość, wzajemna po-

moc. Dużo będziemy mówili o dziesięciu przykazaniach i o przykazaniu miłości – to jest przecież źródło i najlep-

sza wskazówka w jaki sposób troszczyć się o życie i poprawiać relacje - stwierdził ordynariusz diecezji Bouar. - 

Mówi się o odbudowie kraju, o odbudowie struktur, w niektórych regionach o rekonstrukcji kościołów czy kaplic 

– my chcemy zwrócić uwagę raczej na odbudowę człowieka i relacji pomiędzy poszczególnymi grupami i osobami, 

na odbudowę rodziny. To są nasze priorytety na nowy rok duszpasterski.” 

1 lutego 2019 roku  podpisane zostało porozumienie pomiędzy rządem i 14 grupami rebeliantów. Ustanowiono 

komitety, które w poszczególnych prefekturach czuwają nad realizacją porozumienia oraz nowe jednostki woj-

skowe, których celem jest utrzymanie pokoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa. Siły te złożone będą w 60 proc. 

z byłych rebeliantów, a w 40 z nowo wyszkolonych żołnierzy. 

Pomimo środków bezpieczeństwa wciąż zdarzają się ataki rebeliantów na ludność cywilną. W jednym z nich w 

maju zginęło 13 osób, głównie starszych i dzieci, a więc tych, którzy nie dali rady uciec przed napaścią. Pretekstem 

rzezi była rzekoma kradzież bydła i zabicie kilku chodowców przez mieszkańców wioski. Dobrze wyposażone i 

uzbrojone bojówki działają na wzór mafii: pobierają opłaty za ochronę od miejscowej ludności i cło za transport 

bydła do stolicy kraju. 

www.vaticannews.va 

 

 

Hiszpania: kobiety coraz mniej chcą być matkami 

Hiszpania jest krajem, w którym kobiety najpóźniej mają pierwsze 

dziecko w całej Unii Europejskiej. 60 procent rodzi po raz pierwszy 

w wieku 30-39 lat. Blisko 9 procent kobiet ma ponad 40 lat - wy-

nika z danych za rok 2017, które opublikował Eurostat. 

Urodzić pierwsze dziecko w Hiszpanii przed 30 rokiem życia po-

woli staje się anomalią. 60 procent kobiet, które zostały matkami 

po raz pierwszy ma 30-39 lat. Jest to najwyższy odsetek w Unii 

Europejskiej. Podobna sytuacja panuje w Grecji, Irlandii, Włoszech 

i Luksemburgu. Ponadto w Hiszpanii blisko 9 procent (8,8) kobiet urodziło po raz pierwszy po czterdziestym roku 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/wojna-zniszczyla-podstawowe-wartosci.html
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 życia. Taka sytuacja nie istnieje w żadnym innym kraju Unii. Z danych Eurostatu wynika także, że Włochy i Hisz-

pania znajdują się w czołówce pod względem liczby kobiet, które zostały matkami po raz pierwszy po 50 roku 

życia. Było to możliwe dzięki różnym technikom sztucznego zapłodnienia. 

Zdaniem ekspertów ponad połowa kobiet, które nigdy nie zostaną matkami – choć tego by chciały – nie robi tego 

z powodu braku godziwej pracy, dostępu do mieszkania, czy też pomocy ze strony państwa. Pod tym względem 

obserwuje się głęboką przemianę kulturową. Kobiety stawiają dzisiaj bardziej na stabilność ekonomiczną i pra-

cowniczą niż na macierzyństwo bez żadnego wsparcia. Taka sytuacja rodzi pytania o przyszłość. „Ponad 20 pro-

cent kobiet, które urodziły się w latach 70. nie będzie miało dzieci. Oznacza to, że po osiągnięciu podeszłego 

wieku nie będą mogły liczyć na żadną sieć rodzinnej pomocy. Trzeba będzie przygotować inne systemy opieki 

społecznej” – mówi Diego Ramiro z Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

www.vaticannews.va 

 

W Australii wprowadzono prawo do eutanazji. Skorzystała z niego już pierwsza osoba 

61-letnia Kerry Robertson jako pierwsza skorzystała z prawa do eutanazji wprowadzonego w australijskim stanie 

Wiktoria. Chora na nowotwór kobieta otrzymała śmiertelną dawkę leków. 

Wiktoria jest pierwszym australijskim stanem, na terenie którego wprowadzono prawo do poddania się eutanazji. 

Niespełna miesiąc po wejściu przepisów w życie, skorzystała z niego pierwsza osoba. 

Kerry Robertson od 2010 roku zmagała się z nowotworem piersi. Z czasem zdiagnozowano przerzuty do kości, 

płuc i mózgu, a w marcu tego roku lekarze odkryli, że rak zaatakował również wątrobę kobiety. Dalsza terapia 

nie dawała nadziei na wyzdrowienie, w związku z czym 61-latka podjęła decyzję o jej zaprzestaniu. W dniu, kiedy 

w Australii zaczęło obowiązywać prawo dotyczące eutanazji kobieta złożyła wniosek o możliwość skorzystania z 

niego. W uzasadnieniu przekazała, że nie odczuwa już radości życia. 

26 dni rozpatrywano wniosek Robertson. Gdy rozpatrzono go pozytywnie, podano jej śmiertelną dawkę leków. 

Zmarła 15 lipca. Jej córki powiedziały, że zmarła tak, jak chciała. „Byliśmy przy niej, w tle śpiewał David Bowie, 

a ona była otoczona miłością” – przekazała Nicole Robertson. Dodała, że śmierć matki była „perfekcyjna”. „Mama 

była bardzo szczęśliwa, ponieważ mogła zaplanować ten dzień” – przyznała Nicole Robertson. 61-latka zaplano-

wała wszystkie szczegóły, takie jak zapach pomieszczenia, w którym miała umrzeć, czy ostatni posiłek. Tuż przed 

śmiercią zjadła pizzę. 

„Historycznym momentem” nazwała skorzystanie z nowego prawa australijska minister zdrowia. „Wiktoriański 

parlament zalegalizował dobrowolną pomoc w umieraniu tak, aby mieszkańcy kraju cierpiący na nieuleczalną 

i śmiertelną chorobę mogli mieć prawdziwy wybór pod koniec ich życia” – podkreśliła polityk. 

Obowiązujące w Wiktorii regulacje mają 68 różnych zabezpieczeń; osoba, która chce zakończyć swoje życie, m.in. 

musi mieć przynajmniej 18 lat, mieć przed sobą zgodnie z diagnozą mniej niż pół roku życia i musi trzykrotnie 

zwrócić się z prośbą o to do specjalnie wyszkolonych lekarzy. Ustawa w tej sprawie została przyjęta w 2017 roku 

po ponad 100-godzinnej debacie w parlamencie, która głęboko podzieliła lokalnych deputowanych. Regulacje 

https://www.niedziela.pl/artykul/44420/Hiszpania-kobiety-coraz-mniej-chca-byc
https://www.niedziela.pl/artykul/44420/Hiszpania-kobiety-coraz-mniej-chca-byc
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 weszły w życie 19 czerwca bieżącego roku. Podobne rozwiązania rozważają władze stanów Queensland i Australia 

Zachodnia. 

Prawo pozwalające śmiertelnie chorym pacjentom na zakończenie życia pod nadzorem lekarzy zostało przyjęte 

także m.in. w Kanadzie, Belgii i Holandii. 

www.jedenznas.pl 

 

USA: przywrócić szacunek dla ludzkiego życia 
 

Do modlitwy i konkretnych działań wzywają biskupi Stanów 

Zjednoczonych po trzech ostatnich strzelaninach, które miały 

miejsce w ubiegłym tygodniu. Niezależne przesłania wystoso-

wali ordynariusz archidiecezji San Antonio, abp Gustavo Garcia-

Siller oraz kard. Daniel DiNardo, przewodniczący konferencji 

amerykańskiego episkopatu.  

Wczoraj po modlitwie „Anioł Pański”, do tych tragicznych wyda-

rzeń odniósł się Papież Franciszek, wyrażając swoją duchową 

bliskość z ofiarami i ich rodzinami. 

Przypomnijmy, że pierwszy atak miał miejsce w Gilroy w Kalifornii, gdzie zginęły 3 osoby, w tym 6-letni chłopiec 

i 13-letnia dziewczynka. Niespełna tydzień później strzelanina w centrum handlowym, w teksańskim El Paso po-

chłonęła 20 ofiar. Od tej tragedii nie upłynęły 24 godziny, kiedy w Dayton, w stanie Ohio, zamachowiec zabił 9 

osób, w tym swoją siostrę. Była do 22 strzelanina w Stanach Zjednoczonych w 2019 r. 

Abp Gustavo Garcia-Siller, metropolita San Antonio w Teksasie wyraził wdzięczność personelowi medycznemu i 

policji. „Ta bezsensowna przemoc przeraża nas i przytłacza, gdyż wydaje się, że rozlewowi krwi w kraju nie ma 

końca” – napisał hierarcha. Wezwał do przywrócenia i odbudowania szacunku dla życia w narodzie amerykańskim. 

W intencji ofiar organizowane jest czuwanie modlitewne. 

Z kolei kard. Daniel DiNardo wskazał, że plaga przemocy związanej z bronią palną rozprzestrzenia się po całym 

kraju w niekontrolowany sposób. „Rzeczy muszą się zmienić – zaznaczył purpurat – Po raz kolejny wzywamy do 

ustanowienia skutecznego prawa, które zmierzy się z problemem tych niewyobrażalnych i morderczych przypad-

ków, ciągle dotykających naszych wspólnot”. 

www.vaticannews.va 
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Bp Malle o skoku ze spadochronem 
 

Problemem dzisiejszej młodzieży jest to, że najczęściej w ogóle nie zastanawia się nad własnym powołaniem, nie 

bierze pod uwagę tego, że Bóg może od niej czegoś oczekiwać – zauważa francuski biskup Xavier Malle. W ubie-

głym tygodniu media nagłośniły jego spadochronowy skok. 

Był to dar od miejscowego aeroklubu. 53-letni biskup postanowił wykorzystać tę chwilową popularność w me-

diach, by zwrócić uwagę na sprawę powołań. Pójście za drogą powołania jest bowiem jak skok ze spadochronem. 

Kiedy stałem w drzwiach samolotu na usta cisnęły mi się słowa s. Faustyny: „Jezu, ufam Tobie” – mówi bp Malle. 

“Podobne doświadczenie mają też wszyscy księża, wszyscy narzeczeni. Dzień, w którym decydujemy się na mał-

żeństwo czy kapłaństwo, jest skokiem w ciemno, skokiem w zaufanie. Ja sam pamiętam to do dzisiaj – powiedział 

Radiu Watykańskiemu bp Malle. – Zadzwoniłem wtedy do przełożonego Wspólnoty Emmanuel z prośbą o przyjęcie 

do seminarium. I rzeczywiście był to dla mnie krok w nieznane, nie wiedziałem, co mnie czeka. Po raz drugi 

doświadczyłem tego, kiedy musiałem powiedzieć «tak» Papieżowi po mianowaniu mnie biskupem. To również był 

akt zaufania, oddania się w Boże ręce. I to samo chciałem pokazać tym skokiem wszystkim młodym. Jeśli Bóg was 

powołuje, zaufajcie Mu, zróbcie krok naprzód, wyskoczcie z samolotu.” 

www.vaticannews.va 

 

Biskupi sprzeciwiają się bezpłatnym pigułkom wczesnoporonnym 

 

Trzej najbardziej wpływowi biskupi kalifornijscy zaprotestowali przeciwko 

bezpłatnemu dostępowi do pigułek wczesnoporonnych w państwowych 

szkołach wyższych w tym stanie USA. Biskupi zwrócili się z apelem do tam-

tejszych diecezji, aby wspólnie przeszkodzić w uchwaleniu projektu 

ustawy pod nazwą „SB 24”. 

W swoim apelu arcybiskup José Gómez z Los Angeles zwrócił się do wier-

nych, aby przypomnieli sobie o wartościach. Podkreślił, że współczujące społeczeństwo powinno mieć więcej do 

zaoferowania, niż „tylko danie kobietom w trudnej sytuacji możliwości zakończenia życia ich dzieci zanim przyjdą 

na świat”. Katolicy powinni wywrzeć nacisk na parlamentarzystów, aby ustawa nie została uchwalona. 

Projekt ustawy jest „bezprzykładnym mieszaniem się w sprawy wyższych uczelni”, napisał w liście pasterskim 

biskup diecezji Sacramento, Jaime Soto. Zaapelował do chrześcijan, aby w modlitewnej nowennie modlili się prze-

ciwko takiej decyzji. W nowennie od 3 do 11 sierpnia wierni będą się modlić do Matki Bożej z Guadalupe, patronki 

dzieci nienarodzonych, o Jej wstawiennictwo, aby ustawa nie doszła do skutku. Z kolei arcybiskup San Francisco, 

Salvatore Cordileone nazwał SB 24 ustawą „niebezpieczną i bezprzykładną”, z którą należy walczyć. 

Przedstawiony projekt stanowi lekko zmienioną wersję ustawy, która nie przeszła w Kalifornii w ubiegłym roku. 

Szacunkowe koszty tej inicjatywy w wysokości 10,2 mln dolarów mają zostać sfinansowane ze środków prywat-

nych. Przychodnie uczelniane miałyby wydawać tabletki wczesnoporonne studentkom bezpłatnie. 

www.ekai.pl 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/malle-skok-spadochron-powolania-faustyna.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-08/malle-skok-spadochron-powolania-faustyna.html
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 Hiszpania: opublikowano katechizm dla dzieci poniżej 6 roku życia 
 

Konferencja Episkopatu Hiszpanii opublikowała pierwszy katechizm dla 

dzieci poniżej 6 roku życia. Jego celem jest obudzenie wiary w dzieciach, a 

następnie towarzyszenie im poprzez katechezy w rodzinie lub parafii. 

Katechizm nosi tytuł: „Moje spotkanie z Panem. Pierwsze kroki w wierze”. 

Jego tekst został zatwierdzony przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji. Katechizm przeznaczony jest do użycia w rodzinie lub w pa-

rafii, a jego adresatami są dzieci poniżej 6 roku życia. Posiada bogate i atrak-

cyjne ilustracje oraz konkretne przykłady jak przeprowadzić katechezę, aby 

rozbudzić wiarę w dzieciach, a następnie jak ją rozwijać. 

Nowy katechizm jest trzecim z serii przygotowanej przez episkopat Hiszpa-

nii dla dzieci poniżej 14 roku życia. W 2008 r. ukazał się katechizm inicjacji chrześcijańskiej: „Jezus jest Panem” 

przeznaczony dla dzieci w wieku 6-10 lat. Akcentowane w nim jest życie sakramentalne, ponieważ w tym okresie 

dzieci przystępują do sakramentu pojednania i Eucharystii. W 2014 ukazał się katechizm „Świadkowie Pana” prze-

znaczony dla dzieci w wieku 10-14 lat. Jego celem jest pomoc w personalizacji wiary oraz przygotowanie do 

sakramentu bierzmowania. 

Oprócz drukowanych pomocy dydaktycznych uruchomiono też specjalny kanał na youtubie, gdzie każdego tygo-

dnia można znaleźć przykłady poszczególnych katechez, modlitwy oraz zabawy dla dzieci. 

www.vaticannews.va 
 

 

 

USA: kasowy sukces antyaborcyjnego filmu „Nieplanowane” 

„Unplanned”(Nieplanowane) – film o nawróconej aborcjonistce Abby Johnson, która niegdyś kierowała jedną z 

największych amerykańskich klinik aborcyjnych, bije rekordy popularności w USA. Mimo nieprzychylnego nasta-

wienia dystrybutorów i wielu krytyków filmowych, pełnometrażowa produkcja okazała się nie tylko hitem kaso-

wym, lecz tytuł ten już w pierwszym tygodniu sprzedaży zajmuje pierwsze miejsce wśród filmów DVD oferowa-

nych przez sklep Amazon. 

W filmie, który w Polsce zobaczyć będzie można w kinach jesienią tego roku, występuje Ashley Bratcher w roli 

szefowej teksańskiej filii aborcyjnego giganta Planned Parenthood. Produkcja kosztowała 6 mln dolarów, a po 19 

tygodniach wyświetlania jej w 1500 kinach w USA zarobiła prawie 19 mln dolarów. Dochodzą do tego nieobjęte 

statystyką zyski z pokazów za granicą. 

Tymczasem sukces kinowy przełożył się także na sprzedaż filmu w formie DVD. Od ubiegłego tygodnia, kiedy 

ukazał się w formie wideo, dotąd sprzedano około 225 tys. jego kopii. Można go nabyć też na dysku Blu-ray oraz 

obejrzeć za pomocą streamingu na Amazon Prime Video.  

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/hiszpania-katechizm-dzieci-ponizej-6-lat.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-08/hiszpania-katechizm-dzieci-ponizej-6-lat.html
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 Film pokazywany jest też w kinach Kanady, Wielkiej Brytanii, Filipin oraz krajach latynoamerykańskich. Planowana 

jest jego dystrybucja w Pakistanie.  

Wyświetlanie film niejednokrotnie napotykało na trudności. Największą miało być przyznanie kategorii „R” – sto-

sowanej wobec filmów z obrazami przemocy i seksu – przez stowarzyszenie filmowców Motion Picture Association 

of America.  

Opisana w filmie i książce historia Abby Johnson dowodzi, iż liczne czuwania modlitewne obrońców życia przed 

klinikami aborcyjnymi mają olbrzymi sens. Bohaterka przeszła niemal wszystkie szczeble kariery w największej 

proaborcyjnej organizacji na świecie. W pewnym momencie zrezygnowała z pracy i stała się gorącą obrończynią 

życia. Przełom nastąpił w chwili, gdy na obrazach ultrasonograficznych zobaczyła, jak nienarodzone trzynastoty-

godniowe dziecko broni się przed aborcją. „Widziałam, jak to dziecko walczyło o życie” – wspominała Johnson, 

dziś członkini grupy „Koalicja dla Życia”. Johnson zaapelowała do działaczy pro-life, by się nie poddawali, i zawsze 

byli tak obecni, żeby mogło to „odmienić serca zwolenników aborcji”. 

Autorka w swej książce opowiada także o osobistej tragedii, gdy, mimo stosowania środków antykoncepcyjnych, 

dwukrotnie poddała się aborcji, zabijając swoje nienarodzone dzieci. Organizacja Planned Parenthood bezsku-

tecznie próbowała sądownie zabronić swej byłej pracownicy mówienia o swoich doświadczeniach na stanowisku 

dyrektorskim. 

Johnosn założyła organizację „And Then There Were None” (I nie było już nikogo). Pomaga też byłym pracownikom 

klinik aborcyjnych w trudnym procesie przejścia z pracy dla „przemysłu aborcyjnego” do normalnego funkcjono-

wania na co dzień. Ci, którzy zdecydują się odejść z pracy w klinikach aborcyjnych, otrzymują pomoc prawną i 

finansową. Osobom takim zapewniona jest także duchowa opieka ze strony kapłanów, pastorów czy duchownych 

różnych wyznań i religii. 

Reżyserami i autorami scenariusza są Cary Solomon i Chuck Konzelman. 

www.niedziela.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    

                                                                 

 

https://www.niedziela.pl/artykul/44681/USA-kasowy-sukces-antyaborcyjnego-filmu
https://www.niedziela.pl/artykul/44681/USA-kasowy-sukces-antyaborcyjnego-filmu
https://twitter.com/DRodzin
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Misją Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin jest troska o rodzinę, promocja godności  

kobiety i mężczyzny, propagowanie wychowania dzieci do wartości. 

 

Nasze działania są bezpłatne. Sami pokrywamy koszty naszych przedsięwzięć. 

Jeśli sprawy rodziny są dla Ciebie ważne i chciałbyś (-abyś) finansowo nas wesprzeć, zapraszamy! 

Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe: 

Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495 

 

Dane do przelewu: 

Fundacja „Razem w Rodzinie” 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochaj 

Otaczaj troską 

Dziel się 

Rozwijaj miłość 
 

Redakcja:  

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Tel.: 22 53 04 838 

E-mail: biuro@kodr.pl 
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