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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Franciszek potwierdza nauczanie Jana Pawła II o rodzinie
„Nauczanie tego wielkiego Papieża w sprawach dotyczących rodziny stanowi niezawodny punkt odniesienia w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań dla wielu
trudności i niezliczonych wyzwań, którym rodziny muszą stawiać czoło w naszych
czasach”. Tak o św. Janie Pawle II i jego niezmiennie aktualnym nauczaniu napisał
Franciszek w przesłaniu z okazji Kongresu, jaki odbył się wczoraj w Rzymie na
Kapitolu pod hasłem: Jan Paweł II, Papież rodziny.
Franciszek zauważył, że tematem rodziny Karol Wojtyła interesował się już jako
kapłan i biskup. Przez całe swoje życie nieustannie wskazywał on Kościołowi i społeczeństwu na potrzebę ochrony
i promocji rodziny, która składa się z kobiety i mężczyzny oraz stanowi żywą komórkę ludzkości. Ojciec Święty
przypomniał też kluczowy fragment Adhortacji Familiris consortio, w którym Jan Paweł II podkreślał, że „przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą – pisał Papież Polak – aby każdy
człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny”.
Franciszek nazywa Jana Pawła II świadkiem piękna rodziny i jej niezbywalnej roli w społeczeństwie. Przypomina
też jego zaangażowanie w wyjaśnienie natury i sensu rodziny jak Kościoła domowego, w którym małżonkowie
tworzą wspólnotę osób i stale się rozwijają poprzez codzienną wierność przyrzeczeniom małżeńskim oraz całkowity i wzajemny dar z siebie.
www.vativannews.va

Papież: chrześcijanin musi umieć przyznać się do swoich słabości
Chrześcijanin, który nie potrafi oskarżać samego siebie, nie jest dobrym chrześcijaninem i ryzykuje, że popadnie
w hipokryzję. To słowa z homilii, którą Franciszek wygłosił w kaplicy Domu św. Marty. Jej tematem była obłuda, o
której mówi fragment Ewangelii św. Łukasza (11, 37-41). Faryzeusz zaprasza Jezusa na obiad, ale nie po to, by
się z Nim zaprzyjaźnić, lecz by Go oskarżyć, dlatego wyrzuca Mu, że nie dokonał rytualnego obmycia przed
posiłkiem.
Papież zaznaczył, że obłudnik to człowiek, który na zewnątrz udaje kogoś, kim tak naprawdę nie jest. „Na zewnątrz wydaje się być doskonały, poprawny – powiedział Franciszek - ale wewnątrz jest kimś zupełnie innym”.
Postawa taka rodzi się z podszeptów „wielkiego kłamcy”, szatana. To on jest wielkim obłudnikiem, a hipokryci są
jego spadkobiercami.
Hipokryzja językiem diabła
“Hipokryzja to język diabła, język zła, które wchodzi w nasze serce zasiane przez niego. Bardzo trudno jest żyć z
obłudnikami, ale oni są – powiedział Ojciec Święty. - Jezus lubi demaskować hipokryzję. On wie, że właśnie obłudne zachowania ludzi zaprowadzą Go na śmierć, gdyż obłudnicy nie zastanawiają się nad tym, czy używają
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słusznych środków, nie, oni prą do przodu: kalumnie? Czemu nie! «Oczernijmy kogoś», być fałszywym świadkiem?
«Chodźcie, znajdziemy kogoś takiego».”
Papież przestrzegł przed pokusą uważania siebie za kogoś, kto nie jest zdolny do obłudy. Takie myślenie jest
wielkim błędem.
Obłuda zawsze zabija
“Nie powiedziałbym, że obłudny język jest czymś normalnym, ale jest powszechny, używany każdego dnia. Pokazywanie się na zewnątrz, to jedna rzecz, a to kim się jest, to druga – stwierdził Papież. - Na przykład w walce
o władzę zawiść, zazdrość sprawiają, że staje się to stylem bycia, a w środku masz truciznę, która zabija, bo
obłuda zawsze zabija, zawsze, wcześniej czy później zabija.”
W tym kontekście Franciszek wskazał na szczególne lekarstwo, dzięki któremu można unikać takich postaw. Jest
nim prawda wobec Boga, umiejętność oskarżania się przed Panem.
Uczmy się prawdy o sobie samych
“Musimy uczyć się prawdy o sobie samych: «Zrobiłem to, mam takie złe myśli, jestem zazdrosny, chciałbym to
zniszczyć...» to, co jest wewnątrz, nasze, i powiedzieć to przed Panem – zachęcał Franciszek. - To jest ćwiczenie
duchowe, które nie jest powszechne, normalne, ale musimy się nauczyć to robić: oskarżać samych siebie, zobaczyć swój grzech, w obłudzie, zgryźliwości, która jest w naszych sercach. Dlatego, że diabeł rozsiewa jadowitość,
mówmy do Pana: «Zobacz Panie, jaki jestem!» i powiedz to z pokorą. ”
Papież wskazał na św. Piotra, który może być bardzo dobrym przykładem, jak wzrastać w postawie prawdy o sobie
samym. Wobec cudownego połowu ryb, którego Piotr był świadkiem prosi on Jezusa: „Odejdź ode mnie Panie, bo
jestem człowiek grzeszny.”
www.vaticannews.va

Papież: proste gesty miłości uratują Europę
Miłość, rozumiana jako pomoc dla wszystkich potrzebujących, to odpowiedź na problemy współczesnej Europy.
Takiej miłości najlepiej uczą nas kobiety. To przesłanie, które skierował Papież do przedstawicieli episkopatów
zgromadzonych w Santiago de Compostela na spotkaniu Rady Konferencji Biskupów Europy.
Św. Brygida Szwedzka, św. Katarzyna ze Sieny i Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – to kobiety ogłoszone patronkami Europy przez Jana Pawła II. Zdaniem Franciszka ich postawa jest nadzieją dla starego kontynentu. „Razem ukazują nam miłość przeżywaną w rodzinie jako fundament każdej ludzkiej społeczności oraz jako
służbę bliźnim w prawdzie i poświęceniu” – napisał Papież. „Proste gesty miłości potrafią poruszyć słońce” – dodał.
Spotkanie biskupów odbywa się w Santiago de Compostela pod hasłem „Europa, czas na przebudzenie? Znaki
nadziei". Papież zaprosił purpuratów do poszukiwania owych znaków. „Jest ich wiele, widzimy je w trosce o cier-
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piących i potrzebujących, zwłaszcza chorych, więźniów, ubogich, migrantów i uchodźców, jak również w zaangażowaniu na polu kultury, zwłaszcza w edukację najmłodszych, którzy są przyszłością Europy” – napisał Ojciec
Święty.
Franciszek przypomniał biskupom, że poza miłością, nie ma innej drogi dla chrześcijanina. Jest ona „największym
antidotum na tendencje naszych czasów, pełne ran i kontrastów. Niech więc zaangażowanie w miłość będzie
waszym zobowiązaniem” – zaapelował Papież. Przypomniał też słowa Jezusa: „Byłem głodny, a daliście mi jeść,
byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjeliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie,
byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie” (Mt 25, 35-36).
Ojciec Święty zauważył także, że jednym z najważniejszych zagrożeń dla dzisiejszej Europy jest populizm, który
karmi się „ciągłym poszukiwaniem kontrastów”. „Nie otwiera on naszych serc, ale raczej więzi je w dusznych
murach urazy. Natomiast miłość otwiera i sprawia, że oddychamy” – napisał Papież. „Miłość nie ustawia ludzi
przeciwko sobie, ale widzi potrzeby każdego z nas, ponieważ wszyscy jesteśmy nędzni i wymagający pomocy” –
dodał Ojciec Święty.
Franciszek zapewnił, że to własnie miłość do bliźniego skłania nas do uznania wszystkich za dzieci jednego Ojca.
Dlatego powinniśmy zaangażować się w dawanie świadectwa własnym życiem, ale nie w próby nawracania innych
na nasze poglądy. „Czas na świadectwo, nie jest nigdy stracony” – dodał Papież.
www.vaticannews.va

Papież zachęca Polaków do odmawiania różańca
Franciszek zachęcił Polaków, by w miesiącu maryjnym naśladowali gorliwość i zapał misyjny Najświętszej Maryi
Panny i byli głosicielami Chrystusa we wszystkich obszarach życia. Ojciec Święty mówił o tym w pozdrowieniach
skierowanych do pielgrzymów przybyłych do Watykanu na audiencję ogólną.
www.vaticannews.va

Franciszek wspomina wybór kard. Karola Wojtyły na papieża
Ojciec Święty dziękował za dobro jakie za przyczyną Jana Pawła II dokonało się w Kościele, świecie i ludzkich
sercach. Franciszek przypomniał 41. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Mówił o tym pozdrawiając Polaków przybyłych do Watykanu na audiencję ogólną.
“ Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś wspominamy wybór kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach, przez słowa Jana Pawła II, jego czyny i świętość – mówił Franciszek. – Pamiętajmy, że jego wezwanie do
otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. Przez jego wstawiennictwo proszę Pana o obfite dary Ducha
Świętego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, wspólnot i dla całego Kościoła. Z serca wam błogosławię. ”
www.vaticannews.va
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Z Polski
Prezydent podpisał ustawę zwalczającą nielegalne adopcje
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która umożliwi bezwzględne zwalczanie procederu oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji.
Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Po tym,
jak nowe prawo zwalczające nielegalne adopcje 16
października 2019 r. jednogłośnie przyjął Sejm, a dwa
dni później bez poprawek Senat, 25 października przepisy o karach za nielegalne adopcje podpisał Prezydent
RP.
"Stawiamy dobro dzieci na pierwszym miejscu. Zapełniamy lukę w prawie, która pozwalała na groźny proceder nielegalnych adopcji. Podejmujemy zdecydowaną
walkę z szarą strefą adopcyjną" – podkreślał Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik,
który nadzorował prace nad ustawą.
Konieczne zmiany w prawie
Dotąd odpowiedzialność karna groziła jedynie za organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę. Można za
to trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Dlatego konieczne były zmiany w prawie.
Nowelizacja Kodeksu karnego powoduje, że bezkarne nie pozostaną również "pojedyncze" nielegalne adopcje.
Karę poniesie zarówno matka, jak osoba przyjmująca dziecko. Nowy przepis stanowi, że kto odda lub przyjmie
dziecko do adopcji z pominięciem odpowiedniego postępowania sądowego (np. poprzez fałszywe wskazanie ojcostwa) może trafić nawet na 5 lat do więzienia.
Taka sama kara będzie grozić osobie, która zatai przed sądem, że oddała dziecko za pieniądze lub inną korzyść.
Jeśli zatai to – narazi się na 5 lat więzienia. Jeśli nie zatai – sąd uzna, czy doszło do transakcji, która wyklucza
możliwość adopcji, czy jedynie do nieznaczącej gratyfikacji. Chodzi o to, by nie przekreślać adopcji w przypadkach, gdy matka przyjmie od przyszłych rodziców adopcyjnych drobny prezent, np. pieluszki czy mleko dla niemowlęcia.
Groźny proceder
Nie wolno tolerować sytuacji, w której bezpieczeństwo dziecka w wielu aspektach życiowych, psychologicznych i
prawnych jest zagrożone. A takie są konsekwencje bezprawnych adopcji. Groźne zjawisko rozszerzyło się do tego
stopnia, że państwowe ośrodki zajmujące się znajdowaniem rodzin dla samotnych dzieci alarmowały o istnieniu
w Polsce szarej strefy adopcyjnej.
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Według szacunkowych ocen, w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi, przy
około 3 tys. legalnych adopcji. Część dzieci nielegalną drogą trafia za granicę.
Koniec bulwersujących transakcji
Nowe regulacje uderzą w szarą strefę adopcyjną, przeciwdziałając ogromnemu ryzyku dla dzieci. Legalni rodzice
adopcyjni są sprawdzani w państwowych ośrodkach, przechodzą szkolenia, muszą spełniać odpowiednie wymogi
prawne i etyczne. W szarej strefie nie obowiązują natomiast żadne zasady, rządzi jedynie pieniądz. Nowe rozwiązania umożliwią skuteczne ściganie uczestników groźnego procederu. Będą też miały skutek prewencyjny. Surowe
kary powinny odstraszyć od zawierania bulwersujących transakcji, w których dziecko jest "żywym towarem".
Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.
www.gazetaprawna.pl

Rzecznik Praw Dziecka: zgubne ideologie mogą wyrządzić wiele szkód
Z naturą nikt jeszcze nie wygrał, ale zgubne ideologie mogą wyrządzić wiele szkód. Nie mogę się na to zgodzić.
Muszę zawsze pamiętać o podstawowych wartościach i o przestrzeganiu prawa – napisał rzecznik praw dziecka
Mikołaj Pawlak w przesłanym KAI “Liście otwartym o prawach dziecka do życia i wychowania w rodzinie”. Przypomniał też, że rodzice mają prawo do wychowania i nauczania moralnego dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Rzecznik przypomniał na początku listu o tym, że każde
dziecko ma prawo do ochrony swojej tożsamości, w tym
przede wszystkim stosunków rodzinnych – tak stanowi
międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka.
Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami, co z kolei głosi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka wprost
nakazuje chronić prawo dziecka do wychowania w rodzinie.
“Takie są właśnie prawa dziecka. Dlatego jako Rzecznik Praw Dziecka – praw jasno i jednoznacznie określonych
w przepisach obowiązujących od lat w naszym kraju – będę ich bronił i o nich głośno przypominał, zwłaszcza
teraz, gdy próbuje się narzucać wypaczony sens tym prawom i gdy usiłuje się nadawać nowe znaczenia słowom”
– podkreślił Mikołaj Pawlak.
Dalej przypomniał, że rodzina jest największą wartością i to rodziny stanowią fundament społeczności, narodów,
państw. Fundament ludzkości. “Tak było, tak jest i tak pozostanie. Żadna poprawność polityczna nie powstrzyma
mnie od głoszenia tej prawdy” – zaznaczył rzecznik praw dziecka.
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– To prawa natury stanowią, że ze związku mężczyzny i kobiety powstaje nowe życie – dziecko. Nie dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. Możliwość sztucznego zapładniania niczego tu nie zmienia – nadal potrzeba mężczyzny
i kobiety, by stworzyć nowe życie. Żadne siły, nawet te wznoszące na sztandarach najbardziej szlachetne hasła,
nie zmuszą mnie do zaprzeczenia tej oczywistości – podkreślił w swoim liście otwartym RPD.
“To natura określa, że człowiek ma dwie płcie – męską i żeńską. Zmiany tego stanu rzeczy bywają wyjątkiem od
reguły wyznaczonej przez naturę. Wyjątkiem, a nie normą. A wszelkie „naukowe” mnożenie płci to już ideologia –
napisał Pawlak. – Żaden „mędrzec”, występujący nawet w najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych, cytowany przez największe portale internetowe, nie spowoduje, że zacznę myśleć inaczej – zaznaczył.
Rzecznik przypomniał, że rodzice mają prawo nie zgodzić się, aby “ich dziecko było poddawane propagandzie
czy wpływowi skrajnych ideologii, zwłaszcza tych, które przeciwstawiają się odwiecznym prawom natury”.
– Żadna akcja, żadna moda, żadne protesty nie spowodują, że zapomnę o swoich obowiązkach, które nakazują
mi stanowczo przeciwstawiać się próbom odbierania rodzicom ich praw – dodał.
“Z naturą nikt jeszcze nie wygrał. Ale zgubne ideologie mogą wyrządzić wiele szkód. Nie mogę się na to zgodzić.
Nie mogę ulegać propagandzie, dać się wodzić fałszywym ideom, bezrefleksyjnie kierować się zasłyszanymi opiniami. Muszę zawsze pamiętać o podstawowych wartościach. I przede wszystkim o przestrzeganiu prawa” – napisał Mikołaj Pawlak.
Jak podkreślił, wszyscy musimy tych praw przestrzegać – także ci, którzy “zapominają, że tolerancja oznacza
również konieczność pogodzenia się z poglądem, iż to z natury wynika ochrona rodziny jako związku kobiety i
mężczyzny, z którego powstaje nowe życie – dziecko”.
www.ekai.pl

J. Kaczyński: Nie będzie małżeństw homoseksualnych, nie będzie eutanazji
Nie będzie małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne, nie będzie eutanazji – mówił
prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej w Warszawie. Przekonywał też, że PiS jest przygotowane na kryzys gospodarczy i będzie kontynuowało swoją politykę społeczną.
Prezes PiS ocenił, że jego partia jest wiarygodna i to, co zapowiadała w minionych kampaniach wyborczych, zrealizowała.
„To jest wielka wartość, nie dla naszej partii, ale dla demokracji, bo demokracja ma sens wtedy, jeśli zapowiedzi
partii, które wystawiają swoich kandydatów w wyborach, są realizowane” – mówił.
Jarosław Kaczyński nawiązywał do poprzednich lat rządów PiS oraz Porozumienia Centrum. Ocenił przy tym, że w
latach 2005-2007 PiS miało „bardzo trudnych sojuszników”, a po 2015 r. realizuje swój program. Krytykował
Koalicję Obywatelską i opozycję, która – jego zdaniem – jest tylko „anty-PiS-em”. Zdaniem Kaczyńskiego wyborcy
muszą zdecydować czy głosować na partię, która chce odsunąć od władzy PiS i nic poza tym czy na taką, która
ma realny program na przyszłość.
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Jarosław Kaczyński ocenił, że w 2015 r., gdy PiS obejmował władzę, nie było żadnych nadwyżek czy rezerw w
budżecie, a jedyną rezerwą było fachowe rządzenie PiS.
„Myśmy potrafili okiełznać tę gigantyczną kradzież, która się dokonywała w naszym kraju” – przekonywał.
Prezes PiS stwierdził, że jego partia doprowadziła do rozwoju Polski i spełnienia w konsekwencji swoich zapowiedzi wyborczych, planując na 2020 r. zrównoważony budżet.
Zdaniem Kaczyńskiego PiS to „formacja empatyczna”, która „umie wczuć się w sytuację innych, także tych, którym
jest bardzo źle i których przemiany, które odbywały się w Polsce po 1989 r., szczególnie dotknęły i sprowadziły
na margines”.
„Ta sytuacja, która miała miejsce w Polsce przez wiele lat była także sytuacja niemoralną, w której łamano podstawowe reguły solidarności społecznej i myśmy te reguły solidarności społecznej, solidarności – tego wielkiego,
największego w dziejach ludzkości ruchu społecznego przywrócili” – mówił prezes PiS.
„Prawdziwy sztandar solidarności mamy dzisiaj my, oczywiście razem ze związkiem” – dodał.
Przekonywał, że jego partia ma odpowiedzialny plan na przyszłość, który opiera się m.in. na zwiększaniu popytu.
„My zwiększamy popyt i to jest metoda w ekonomii wielokrotnie stosowana, która okazuje się skuteczna – w
czasach koniunktury, ale jest także, bo często mówi się o zbliżającym się kryzysie, skuteczna w czasie kryzysu”
– mówił Jarosław Kaczyński.
Wśród innych priorytetów partii wymieniał podnoszenie płac, rozwój przez postęp technologiczny, podejmowanie
dużych inwestycji, w tym budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekop Mierzei Wiślanej czy odbudowę
gospodarki morskiej.
Kaczyński stwierdził, że PiS chce stworzyć polską wersję państwa dobrobytu, która miałaby oznaczać dojście w
rozwoju gospodarczym do przeciętnej UE w ciągu 14 lat oraz dogonienie w ciągu 21 lat Niemiec.
„Jesteśmy ambitni i mamy bardzo ambitnego i bardzo zdolnego premiera i mówimy tak – my to zrobimy jeszcze
szybciej” – przekonywał.
Prezes PiS zapewniał także, że jego partia doprowadzi do zrównoważonego rozwoju wszystkich części Polski.
Jarosław Kaczyński dodał, że nie będzie to zmiana na niekorzyść Warszawy, która – jak mówił – jest trzykrotnie
bogatsza niż niektóre województwa, ale należy zmniejszać różnice między regionami.
Podkreślił przy tym, że w dalszym ciągu trzeba wyrównywać poziom życia w Polsce, podnosić wysokość płac i
wspierać rodziny.
„Niezależnie od tego, czy w Europie będzie koniunktura czy dekoniunktura, jesteśmy na to wszystko przygotowani” – zadeklarował Jarosław Kaczyński.
Więcej: www.radiomaryja.pl
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Każde dziecko ma matkę i ojca
Ruch LGBT próbuje na wiele sposobów zakwestionować tożsamość małżeństwa i rodziny. Jednym z nich jest żądanie
transkrypcji (przepisania) zagranicznego aktu urodzenia, w
którym jako rodzice wpisane są dwie osoby tej samej płci, co
jest niezgodne z polskim prawem. Aktualnie tego rodzaju
sprawę rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny. Instytut
Ordo Iuris w przesłanym do NSA stanowisku dowodzi, że polskie prawo w pełni i bez wyjątku respektuje zasadę naturalnego pochodzenia dziecka, które zawsze ma jedną matkę (kobietę) oraz jednego ojca (mężczyznę).
Zgodnie z polskim prawem w każdym akcie urodzenia wskazuje się personalia matki i ojca. Matką jest kobieta,
która urodziła dziecko, a ojcem mężczyzna, najczęściej mąż matki (Kodeks rodzinny i opiekuńczy bardzo szczegółowo precyzuje reguły określania ojcostwa). W razie niemożności ustalenia, kto jest ojcem lub – co zdecydowanie rzadsze – matką, wpisywane są dane fikcyjne. Nie ma zatem możliwości, by w polskim akcie urodzenia nie
było personaliów matki czy ojca, ponieważ polskie prawo w pełni respektuje naturalny porządek i pochodzenie
dziecka od mamy (kobiety) i taty (mężczyzny).
Ruch ideologiczny LGBT próbuje podważyć obowiązujący stan prawny na drodze sądowej. Schemat działania zasadniczo jest podobny. Dwie osoby tej samej płci, prowadzące homoseksualny styl życia, z których przynajmniej
jedna jest obywatelem polskim, rejestrują swój układ w państwie, którego prawo dopuszcza sprawowanie opieki
nad dzieckiem przez osoby tej samej płci (np. w Wielkiej Brytanii). Następnie jedna z nich rodzi dziecko lub jest
ono „zamawiane” u surogatki. Po urodzeniu dziecka w tym państwie, sporządzany jest akt urodzenia, w którym
jako rodzice widnieją dwie osoby tej samej płci, najczęściej w konfiguracji „matka” i „rodzic” lub „ojciec” i „rodzic”.
Kolejny etap to dokonanie transkrypcji. Polskie prawo przewiduje bowiem, że obywatel RP, który urodził się za
granicą może wnioskować o transkrypcję swego aktu urodzenia, czyli przepisanie danych z wydanego w innym
państwie aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego. W efekcie, powstaje polski akt urodzenia, formalnie odrębny
od swego zagranicznego pierwowzoru.
Zgodnie z Prawem o aktach stanu cywilnego transkrypcja oznacza „wierne i literalne przeniesienie treści zagranicznego aktu” i jest możliwa tylko, gdy nie jest sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego. Ponieważ polskie prawo nie dopuszcza sytuacji, gdy akt urodzenia nie zawiera danych matki lub ojca albo
jako ojciec wpisana jest kobieta czy jako matka mężczyzna, kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego odmawiali transkrypcji aktu, w którym jako rodzice wskazane są osoby tej samej płci. Legalność tych decyzji zawsze potwierdzały
sądy administracyjne, w tym NSA. Jednak w zeszłym roku zapadły w NSA dwa zupełnie odmienne wyroki nakazujące dokonać transkrypcji aktu urodzenia, w którym jako rodzice figurują osoby tej samej płci.
Aktualnie Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje kolejną tego rodzaju sprawę (jako rodzice wpisane są dwie
kobiety), w ramach której skład siedmiu sędziów na rozstrzygnąć, czy podstawowe zasady porządku prawnego
RP dopuszczają transkrypcję aktu urodzenia, w którym jako rodzice wskazane są osoby tej samej płci. Do tego
postępowania jako uczestnik został dopuszczony Ordo Iuris, dzięki czemu uzyskał prawo przedstawienia stanowiska w sprawie. Instytut podkreślił, że do podstawowych zasad porządku prawnego RP należy art. 18 Konstytucji,
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który nakazuje otoczyć ochroną i opieką małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę, macierzyństwo
i rodzicielstwo. Jego rozwinięciem są wyżej opisane przepisy ustaw respektujące zasadę naturalnego pochodzenia
dziecka od rodziców obu płci.
„Zestawienie tych czterech wartości konstytucyjnych w jednym przepisie wyraźnie wskazuje, iż rodzina powinna
być oparta na małżeństwie, w którym realizuje się macierzyństwo i rodzicielstwo. W świetle Konstytucji niedopuszczalna jest instytucjonalizacja na gruncie prawa rodzinnego związków lub układów alternatywnych wobec
małżeństwa, a w szczególności nadanie im pozycji prawnej zbliżonej do małżeństwa, niezależnie od ich wewnętrznej kompozycji i liczby osób je tworzących - tej samej lub różnej płci”– zaznacza dr Marcin Olszówka,
ekspert Ordo Iuris.
W przesłanym stanowisku Ordo Iuris wskazuje również, że nie jest prawdą jakoby brak transkrybowanego aktu
urodzenia uniemożliwiał obywatelowi RP uzyskanie polskiego dowodu tożsamości, ponieważ żadna ustawa nie
stawia takiego warunku (natomiast wymaga wskazania matki i ojca). Ponadto ewentualna odmowa uzyskania polskiego dowodu tożsamości przez obywatela RP z prawnego punktu widzenia stanowi sprawę zupełnie odrębną
od tej dotyczącej odmowy transkrypcji aktu urodzenia i powinna być rozpatrywana w oddzielnym postępowaniu
(zainicjowanym wnioskiem o wydanie dowodu tożsamości).
„Tak jak polskie prawo nie dopuszcza traktowania jako małżonków osób, które małżonkami nie są - konkubentów,
partnerów - tak samo nie dopuszcza sporządzania czy transkrybowania aktów stanu cywilnego ustalających ojcostwo lub macierzyństwo w sposób sprzeczny z polskim prawem. Czy to przez pominięcie stosownej rubryki czy
wpisanie jako matki lub ojca osoby, której płeć wyklucza macierzyństwo lub ojcostwo”– komentuje dr Olszówka.
www.niedziela.pl

Podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości: nie będzie nigdy naszej zgody
na deprawację
Są zagrożenia związane z rozprzestrzeniającą się ideologią LGBT, czyli mniejszością, która próbuje narzucić swoje
poglądy i sposób życia większości. Mogę zapewnić w imieniu całego zespołu ministerstwa sprawiedliwości, że z
naszej strony nie ma i nigdy nie będzie zgody na deprawację, instytucjonalizację związków partnerskich czy adopcję dzieci przez związki homoseksualne – powiedział w czwartek Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w
ministerstwie sprawiedliwości podczas konferencji „Małżeństwo
jako optymalna forma profilaktyki problemów społecznych”, zorganizowanej przez Fundację Mamy i Taty w Domu Handlowym "Mysia 3" Warszawie.
Przemawiający w zastępstwie ministra sprawiedliwości Zbigniewa
Ziobry przedstawiciel resortu podkreślił, że rodzina zapewnia człowiekowi bezpieczeństwo i miłość oraz trwanie wspólnoty, jest siłą
pokoleń współczesnych, ale też mądrością pokoleń, które minęły i
nadzieją pokoleń, które nadejdą w przyszłości.
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Jak stwierdził, w tym obszarze każde pokolenie ma swoje wyzwania, a jedno ze współczesnych wyzwań dotyczy
„antykultury rozwodu” a „fałszywie rozumiany indywidualizm i liberalizm wpływa na funkcjonowanie rodziny”.
- Z drugiej strony są też zagrożenia związane z rozprzestrzeniającą się ideologią LGBT, a więc mniejszością, która
próbuje narzucić swoje poglądy i sposób życia większości, promując de facto deprawację i antywartości, z którymi
musimy się zmagać i im się przeciwstawiać – dodał wiceminister Romanowski.
- Mogę zapewnić w imieniu całego zespołu ministerstwa sprawiedliwości, że z naszej strony niewątpliwie nie
będzie i nie ma na to zgody. Od nas będziecie mieli państwo zawsze wsparcie w tych staraniach, aby dbać o
rodzinę, o regulacje dotyczące rodziny. Liczymy też na wasze wsparcie, abyśmy wspólnie mogli wspierać rodzinę
jako najważniejszą komórkę społeczną i jako siłę pedagogiczną. Na pewno nie będzie nigdy naszej zgody na tę
deprawację, którą się proponuje przez funkcjonowanie „Latarników”. Myślę, że nie trzeba tu specjalnie rozwijać
tego, że na instytucjonalizację związków partnerskich czy adopcję dzieci przez związki homoseksualne nigdy nie
będzie zgody. To jest po prostu kwestia wartości – wyjaśnił.
To, co proponuje ideologia LGBT, to propozycja „nowego człowieka” – mówił dalej przedstawiciel resortu sprawiedliwości. - Nie ma naszej zgody na tego typu zmiany. Wartości, na których nasza tradycja, kultura i społeczeństwo było budowane – tradycja grecka i rzymska oraz chrześcijańskie wartości godności człowieka – to jest
system aksjologiczny, który chcemy bronić i o który chcemy się troszczyć – powiedział Marcin Romanowski.
Marek Grabowski, prezes Fundacji Mammy i Taty zaznaczył, że ministerstwo sprawiedliwości jest jednym z głównych ośrodków, który rozumie, jak ważne jest nie tylko zapobieganie temu, co już się wydarzyło w rodzinie, ale
też jak ważna jest profilaktyka sytuacji w rodzinie oraz wspieranie rodzin i małżeństw w kryzysie.
Jego zdaniem, do tej pory zapobieganie problemom społecznym w rodzinach niemal nie funkcjonowało w polskiej
rzeczywistości, tymczasem właśnie działania profilaktyczne przekładają się nie tylko na dobrobyt ekonomiczny
całych rodzin, ale i na osobiste szczęście jednostek, nieprzeliczalne na żadną walutę.
- Zwykło się mówić, że wiara i rodzina to prywatna sprawa, natomiast my staramy się dążyć do tego, aby wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy mają problem, bo z kryzysem zmaga się każde małżeństwo – mówił o działalności Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski. Dodał, że wprawdzie dzięki programom społecznym poprawiła
się w ostatnich latach sytuacja ekonomiczna polskich rodzin, jednak w wielu rodzinach małżonkowie nie radzą
sobie z narastającą presją psychiczną związaną z tempem życia i problemami zawodowymi.
Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, antropolog kultury z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała o różnych modelach rodziny i małżeństwach w kulturach na świecie. Jak stwierdziła, nie istnieje kultura bez jakiejś formy
względnie stabilnego lub bardzo stabilnego związku mężczyzny i kobiety. Nie ma też społeczeństw, które nie
znałyby takiej wspólnoty społecznej jak rodzina
Człowiek jest zarówno istotą biologiczną, jak i kulturową. To oznacza, że nie byłoby mu łatwo dojść do wieku
dojrzałego bez całego systemu opieki, który zaczyna się z chwilą jego przyjścia na świat. Każda kultura ludzka to
kultura, w której jednemu człowiekowi jest potrzebny drugi człowiek. Dziecko nie jest w stanie samo się wychować
i dojść do momentu usamodzielnienia.
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Badaczka kultur rdzennych ludności na obrzeżach Europy i Azji zaznaczyła, że formy opieki realizowanej przez
rodzinę może być w różnych społeczeństwach odmienne, ale nie ma takiej kultury, w której by opieka nad dzieckiem małym i dorastającym nie istniała.
Psycholog dr Szymon Grzelak poruszył zagadnienie trwałości małżeństwa w świetle opracowanego przez siebie
modelu profilaktyki zintegrowanej. Jego celem jest zapobieganie problemom w relacjach małżeńskich (i szerzej
wewnątrzrodzinnych) poprzez analizę wzajemnych zależności między tymi problemami i znalezienie rozwiązań
sytuacji kryzysowych.
Grzelak wymienił cztery aspekty współczesnej polskiej racji stanu. Jest to ochrona dzieci przed demoralizacją,
duża dzietność, zapobieganie masowej emigracji młodych ludzi oraz trwałość i jakość małżeństw i rodzin.
Jego zdaniem, co wynika także z badań przeprowadzonych przez jego współpracowników, wśród dorastających
Polaków jest dużo optymizmu w kwestii planów na przyszłość. Aż 78 proc. 13-latków chce mieć w wieku 30 lat
żonę lub męża oraz założyć rodzinę.
Jak podnieść jakość i trwałość małżeństw w przyszłości? Zdaniem psychologa, decyduje o tym tzw. siedem dźwigni
stanowiących strategię skutecznej profilaktyki. Trzeba m.in. kierować uwagę na to, co dobre, a o problemach i
profilaktyce myśleć w sposób zintegrowany. W budowaniu właściwych relacji nie można pomijać wartości i marzeń
odpowiednio samych małżonków i np. młodych ludzi, którzy kiedyś nimi będą.
www.niedziela.pl

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu: Informacje o braku tematyki związanej z płciowością w szkołach są nieprawdziwe
„Powielane informacje, medialne doniesienia i sugestie polityków, jakoby w polskich szkołach nie była podejmowana tematyka związana z płciowością są nieprawdziwe” – czytamy
w stanowisku Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu
Polski z 29 października 2019 roku, odnośnie do edukacji
seksualnej w szkołach.
Komisja Episkopatu stwierdza: „Wobec nasilających się nacisków ze strony liberalnych środowisk, domagających się
wprowadzenia do polskich szkół permisywnej edukacji seksualnej przypominamy, że w Polsce już w 1998 r. został wypracowany i od lat funkcjonuje program wychowania
seksualnego”.
Komisja podkreśla, że od przeszło 20 lat są prowadzone zajęcia z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.
Program zajęć został opracowany przez znanych naukowców i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia te, seksualność człowieka ujmują integralnie, nie tylko w aspekcie biologicznym, ale również psychicznym, społecznym, duchowym i etycznym.
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Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski zaznacza też, że: „Treści programowe (realizowane od IV
klasy szkoły podstawowej do III klasy liceum) są stopniowo poszerzane i dostosowywane do rozwoju psychoseksualnego uczniów. Programy i podręczniki do zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” stanowią istotną pomoc w
realizacji pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły”.
Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski stwierdza, że konieczne jest właściwy przekaz dotyczący
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. W dokumencie czytamy: „Deprecjacja tego przedmiotu i medialne
ośmieszanie wydają się mieć jeden cel: zepchnąć go margines, wprowadzić w to miejsce demoralizującą edukację
seksualną”.
BP KEP
Publikujemy pełną treść stanowiska:
Stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP
odnośnie do edukacji seksualnej w polskiej szkole
Wobec nasilających się nacisków ze strony liberalnych środowisk, domagających się wprowadzenia do polskich
szkół permisywnej edukacji seksualnej przypominamy, że w Polsce już w 1998 r. został wypracowany i od lat
funkcjonuje program wychowania seksualnego.
Powielane informacje, medialne doniesienia i sugestie polityków, jakoby w polskich szkołach nie była podejmowana tematyka związana z płciowością są nieprawdziwe. Od przeszło 20 lat są prowadzone zajęcia z przedmiotu
„Wychowanie do życia w rodzinie”, który seksualność człowieka ujmuje integralnie, tzn. nie tylko w aspekcie biologicznym, ale również psychicznym, społecznym, duchowym i etycznym (edukacja seksualna typu A). Podstawy
programowe tego przedmiotu zostały opracowane przez znanych naukowców i zatwierdzone przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. W związku z reformą systemu edukacji obowiązujące treści programowe zostały zaktualizowane i poszerzone. Jeśli rodzice uznają, że nie zgadza się to z wyznawanym przez nich systemem wartości – to
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej – mają zapewnione prawo do nieposyłania dzieci na te
zajęcia.
Trzeba też pamiętać, że treści programowe (realizowane od IV klasy szkoły podstawowej do III klasy liceum) są
stopniowo poszerzane i dostosowywane do rozwoju psychoseksualnego uczniów. Ta zasada odnosi się również
do treści podręczników. Ich autorzy – nawiązując do lekcji biologii na poziomie danej klasy – wskazują na celowość
przemian zachodzących w organizmie młodego człowieka, tj. zdolność podjęcia w dorosłym życiu ról małżeńskich
i rodzicielskich. Ważnym celem tych zajęć jest przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego rodzicielstwa i szacunku dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Programy i podręczniki do zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” stanowią istotną pomoc w realizacji pracy
wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Wiele miejsca zajmuje w nich problematyka uzależnień, zwłaszcza od
mediów cyfrowych i pornografii. Interdyscyplinarny charakter treści podręczników dla tego przedmiotu jest ważnym wsparciem rodziców w wypełnianiu przez nich roli wychowawczej.
Mając na uwadze powyższy stan rzeczy, konieczny jest właściwy przekaz na temat prowadzenia w szkole zajęć z
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Deprecjacja tego przedmiotu i medialne ośmieszanie wydają się
mieć jeden cel: zepchnąć go margines, wprowadzić w to miejsce demoralizującą edukację seksualną (typu B i C) i
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wzorem krajów zachodnich zawłaszczyć młode pokolenie m.in. poprzez pozbawienie młodych ludzi integralnej
wizji człowieka, jego seksualności, miłości, małżeństwa i rodziny.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
bp Marek Mendyk
Warszawa, 29 października 2019 r.
www.episkopat.pl

Wielki Papież
Święty Jan Paweł II zostanie uznany za Doktora Kościoła i Patrona Europy? Prośba w tej sprawie została skierowana
do Ojca Świętego Franciszka.
Bronił życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci, był obrońcą rodziny budowanej na sakramentalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety, był stróżem
chrześcijańskiej antropologii i moralności, walczył o jedność Europy opartej na chrześcijańskich wartościach.
„Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych
historyków i teologów określanego Janem Pawłem II Wielkim – wypływało z bogactwa jego osobowości – poety, filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania, poprzez kierowanie
Kościołem powszechnym, aż po osobiste świadectwo
świętości życia” – napisał w specjalnym liście do Papieża ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski.
Walczył o Europę
– Ogłoszenie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła to ukazanie, jak doniosłe znaczenie ma dla Kościoła powszechnego, dla naszej wiary i dla kolejnych pokoleń jego nauka. Tytuł Patrona Europy podkreśliłby wkład św. Jana Pawła
II w budowanie jej jedności jako nauczyciela wiary, który walczył o to, aby Europa była wierna chrześcijańskim
korzeniem, aby nigdy nie zatraciła swojej chrześcijańskiej tożsamości – zaznacza w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. abp Wacław Depo.
Metropolita częstochowski zwraca uwagę, że św. Jan Paweł II podkreślał, iż macierzyńska troska Kościoła pozwala
człowiekowi odkryć na nowo to, co stanowi o jego istocie, o jego powołaniu i przeznaczeniu. – Dziś Europa,
Parlament Europejski, jego komisje odcinają się od zamysłu twórców Zjednoczonej Europy, m.in. Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego, którzy chcieli budować jedność Europy na Chrystusie. Dlatego ukazanie św. Jana
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Pawła II jako Patrona Europy jest bardzo znaczące. On tłumaczył i przestrzegał, że chrześcijańska Europa, odcinając się od swoich korzeni, otwiera się na totalitaryzm ideologiczny – zwraca uwagę ks. abp Depo. Wskazuje w
tym kontekście na bardzo widoczny i zaawansowany proces degradacji człowieka w Europie, który odchodzi od
Chrystusa. – Legalizacja prawa do aborcji i eutanazji, procedura in vitro, uznawanie w świetle prawa związków
jednopłciowych to wszystko są sygnały śmierci Europy, która zapomina o swoich korzeniach. Dlatego powinniśmy
bardzo mocno podkreślać rolę św. Jana Pawła II nie tylko jako patrona od strony społecznej, ale także, a może
przede wszystkim, religijnej – akcentuje metropolita częstochowski.
Małżeństwo i rodzina
Święty Jan Paweł II był obrońcą antropologii chrześcijańskiej, z której wynika chrześcijańska moralność. Uznanie
go za Doktora Kościoła i Patrona Europy będzie miało ogromne znaczenie wobec tych prądów i ideologii współczesnej kultury, które odrzucają Boga i całkowicie zniekształcają obraz człowieka i rodziny. Fundamentem nauczania św. Jana Pawła II była integralna wizja człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Pana Boga.
– Jan Paweł II był wielki świętością i genialnością umysłu – zaznacza w rozmowie z nami prof. Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady KEP Polski ds. Rodziny. W tym kontekście zwraca też uwagę, na znaczenie nauczania św.
Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie.
– Gdy po śmierci Jana Pawła II zaczęto podsumowywać jego pontyfikat, bardzo mocno podkreślono, że w historii
Kościoła nie było takiego Papieża, który by tak wiele powiedział, napisał i zrobił dla małżeństwa i rodziny. Za
czasu pontyfikatu Jana Pawła II spod jego ręki wyszło około 80 tys. stron zapisanego tekstu, z czego około 38
tys. dotyczyło małżeństwa i rodziny – akcentuje prof. Guzewicz. Zatem prawie blisko połowa tego, co św. Jan
Paweł II napisał w czasie pontyfikatu, poświęcona była właśnie sprawom małżeństwa i rodziny.
– Ukazywał piękno i wartość małżeństwa, piękno seksualności mężczyzny i kobiety, powołanych w sakramentalnym małżeństwie do bycia jednym ciałem, otwartych na dar potomstwa. Jego książka „Miłość i odpowiedzialność”
jest lekturą niezwykłą – wskazuje nasz rozmówca.
Jak ocenia, w kontekście obecnej sytuacji, gdy różne prądy ideologiczne chcą zniszczyć piękno małżeństwa i
rodziny, bardzo wyczekiwane będzie uznanie za Doktora Kościoła i Patrona Europy św. Jana Pawła II, pierwszego
Polaka w tym gronie. – Choć po ludzku wydaje się, że nic już nie możemy zrobić, to Pan Bóg daje nam narzędzia,
takim narzędziem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Uznanie go za Doktora Kościoła i ogłoszenie Patronem Europy
stanie się źródłem nadziei i wsparcia dla małżeństwa i rodziny w Europie i świecie – konkluduje prof. Guzewicz
www.naszdziennik.pl

Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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Ekspert KEP: Edukacja seksualna nie może być banalizowana
Edukacja seksualna nie może być banalizowana i ograniczana tylko do przekazu na temat tzw. „bezpiecznego
seksu” – pisze ks. Przemysław Drąg. Dyrektor Krajowego
Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP w tekście przesłanym KAI przekonuje, że Kościół nie jest przeciwnikiem
edukacji seksualnej, istnieje jednak potrzeba wypracowania „pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego”.
Tak dla edukacji seksualnej
Jesteśmy dzisiaj świadkami zagorzałych debat na temat
konieczności edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.
Przeciwnicy Kościoła zarzucają, że wierzący kontestują edukację seksualną i w ogóle odrzucają jakąkolwiek jej
formę w rodzinie i szkole. Czy tak jest naprawdę?
Już w Deklaracji „Gravissimum educationis, o wychowaniu chrześcijańskim” w nr 1, uczestnicy Soboru Watykańskiego II stwierdzili, że istnieje potrzeba „pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego”, skierowanego do
dzieci i młodzieży, „odpowiedniego do wieku”, „wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i
dydaktycznych”.
Tę zachętę wychowania do miłości, akceptacji seksualności i promocji życia w rodzinie realizował Karol Wojtyła
prowadząc wielu młodych ludzi do odkrywania piękna Bożego zamysłu o małżeństwie i rodzinie. Podkreślał wielokrotnie w książce „Miłość i odpowiedzialność”, że młodzi ludzie potrzebują świadków miłości i pragną żyć w
relacji świadomej i odpowiedzialnej.
Edukacja seksualna nie może być jednak banalizowana i ograniczana tylko do przekazu na temat tzw. „bezpiecznego seksu”. Nie można oddzielić edukacji seksualnej od naturalnego środowiska przekazywania tych treści jakim
są rodzice i rodzina. Papież Franciszek jednoznacznie sprzeciwia się próbie prowadzenia edukacji seksualnej,
która zachęcałaby dzieci i młodzież do „bawienia się swoim ciałem” (por. AL. 283), do używania narządów płciowych w sposób, który sprowadza człowieka tylko do poziomu zaspokojenia swoich potrzeb, nie szukając dobra
drugiej osoby.
W adhortacji Amoris laetitia papież Franciszek, nawiązując do dokumentu soborowego, podkreśla konieczność
prowadzenia systematycznego i merytorycznego wychowania dzieci i młodzieży do czystej miłości oraz przygotowania ich do życia w małżeństwie i rodzinie. Edukacja seksualna oraz wychowanie do miłości i życia w rodzinie
powinny uwzględnić indywidualny rozwój dziecka i powinny zaczynać się już od najmłodszych lat. Zaakceptowanie własnej płciowości, zdolność panowania nad sobą, szacunek dla drugiej osoby, i właściwa edukacja seksualności prowadzą do harmonijnego i prawidłowego rozwoju osoby.
Tak rozumiana edukacja seksualna jest więc procesem cierpliwego towarzyszenia dzieciom przez rodziców oraz
osoby, które w opinii rodziców, wyznają wartości tożsame z modelem życia przez nich prowadzonym. Na tej
drodze jest czas i miejsce na zaakceptowanie własnego ciała, zdolność podziwu i odkrywanie drugiej osoby jako
seksualnie zdefiniowanej.
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Nie można oszukiwać młodych ludzi twierdząc, że tylko zaspokojenie pociągu seksualnego jest wypełnieniem
pragnienia szczęścia i jedności. Należy w sposób pozytywny ukazać wartość własnego rozwoju, który pozwoli na
spotkanie osób w miłości realizującej się w pełnym darze z siebie i przyjęciu drugiej osoby w całości jej problemów
i radości. To właśnie wtedy małżonkowie przeżywają jedność i stają się bezinteresownym darem dla siebie. Trzeba
to podkreślić, że edukacja afektywno-seksualna, którą Kościół odkrywa i pragnie prowadzić zawsze sprzeciwia
się używaniu ciała w sposób egoistyczny i stoi na straży integralności osoby.
Podstawą realizacji procesów wychowawczych tak rozumianych i przedstawianych jest zawsze Boże objawienie
na temat mężczyzny, kobiety, małżeństwa i rodziny. Odkrywanie bycia mężczyzną lub kobietą pozwala na zachwyt
nad różnorodnością powołań i zadań człowieka w świecie. Ta jednoznaczność płci nie może jednak wpływać na
sztywność ról społecznych.
Możemy więc powiedzieć, że głoszenie i realizowanie wychowania afektywno seksualnego jest osadzone głęboko
w misji Kościoła od zawsze. Jest ono oparte na prawdzie, wiedzy, nowych osiągnięciach naukowych i ogromnym
szacunku dla człowieka.
Od 1999 roku w polskich szkołach jest prowadzony przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie, który realizuje
wychowanie seksualne typu A. Jest ono zgodne z nauką Kościoła na temat miłości, płciowości i współżycia oraz
życia rodzinnego. Ważne jest więc to, aby rodzice świadomie posyłali dzieci i młodzież na te zajęcia, które w
sposób kompetentny pomagają im rozwijać swoją osobowość i rozumieć płciowość. Zaproszeniem do podjęcia
wychowania afektywno-seksualnego na poziomie rodziny, szkoły i parafii jest także dokument Konferencji Episkopatu Polski „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”.
Na koniec warto wspomnieć o dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodziny, „Wychowanie do czystej miłości. Wskazania dla wychowania w rodzinie” oraz o programie tejże samej Rady pod tytułem: „Miejsce spotkania, projekt
edukacji afektywno – seksualnej”. Ten ostatni jest gotowym programem prowadzenia spotkań i zajęć z wychowania afektywno-seksualnego dzieci i młodzieży.
Ks. Przemysław Drąg
Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP
www.ekai.pl

Polub nas na Facebooku i bądź
na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Ks. Skrzypczak: nie występujemy przeciw edukacji seksualnej
Musimy wejść w dialog aby wypracować jak najlepsze stanowisko. Jako osoby wierzące nie występujemy przeciw
edukacji seksualnej, ale przeciwko pewnym wytycznym
WHO – powiedział KAI ks. Robert Skrzypczak odnosząc się
do toczącej się w przestrzeni medialnej dyskusji nt. edukacji seksualnej. 16 października, do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach trafił projekt „Stop pedofilii” zakładający m.in. karanie osób propagujących lub
pochwalających podejmowanie przez dzieci obcowania
płciowego. Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys.
Polaków.
Zdaniem ks. Roberta Skrzypczaka obecny spór wokół projektu „Stop pedofilii” opiera się na niekorzystnej konfrontacji między zwolennikami wizji WHO i ludźmi żyjącymi według katolickich wartości. Jak podkreśla duchowny,
do wypracowania konsensusu potrzebne jest przede wszystkim odniesienie do pełnej wizji człowieka, która wyrasta z Pisma Świętego i nauczania Jana Pawła II.
– Musimy wejść w dialog aby wypracować jak najlepsze stanowisko. Jako osoby wierzące nie występujemy przeciw
edukacji seksualnej, ale przeciwko pewnym wytycznym WHO, które zostały przyjęte pod naciskiem środowisk
reprezentujących ideologię LGBT – tłumaczy duchowny, dodając że Polska mogłaby być propagatorem pozytywnych zmian w tej kwestii.
– Jako Polacy mamy w tej dziedzinie ogromny potencjał. Warto odwołać się do dorobku Jana Pawła II i wielu polskich badaczy jak prof. Kazimierz Dąbrowski i prof. Antonii Kempiński oraz personalistycznego myślenia o człowieku. Wróćmy do tego co zostało wypracowane podczas wspólnych konferencji Karola Wojtyły z lekarzami, psychologami i teologami, które dotyczyły zagadnień rodzinnych, małżeńskich seksuologicznych – zaproponował
duchowny.
Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego zwrócił uwagę, że standardy WHO prezentują zbyt „funkcjonalne” podejście do ludzkiej seksualności, redukując aspekt miłosnej relacji międzyludzkiej.
Zadaniem prawa, jak podkreślił ks. Skrzypczak, jest wyznaczenie pewnych nieprzekraczalnych granic chroniących
dzieci. – Rodzice obawiają się, że dzieci zostaną poddane tzw. „nowoczesnej edukacji seksualnej” i będą formowane w sposób zupełnie przeciwny tradycyjnym przekonaniom rodziców, co budzi ich sprzeciw i obawy – stwierdził.
Zdaniem duchownego Polska powinna się „wykazać na tym polu”, zamiast „wdawać się w kolejne wojenki ideologiczne, typowe dla świata zachodniego”.
– Świat postępu z jednej strony i świat konserwatywny z drugiej. Oba te światy idą w stronę wzajemnego zwalczania się, aż do wybicia przeciwnika – tłumaczy ks. Skrzypczak dodając, że tak samo wygląda sytuacja w polskim
Sejmie. – Ta dyskusja jest pospieszna i autorytarna, z jednej i z drugiej strony. Zdobądźmy się na wypracowanie
wspólnego stanowiska – zaapelował.
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Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się 16 października, został skierowany do Komisji
Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK).
Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub
pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą
środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje
lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając
w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki
oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.
www.ekai.pl

Abp Kupny: wychowanie i edukacja pozostaje obowiązkiem i misją Kościoła
Kościół od początku polskiej historii uczestniczył w tworzeniu
szkolnictwa, wychowaniu i edukacji, i także dziś traktuje to jako swój
obowiązek i misję – powiedział dziś w Warszawie abp Józef Kupny.
W wykładzie inaugurującym III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej,
który odbywa się w Pałacu Prymasowskim, przewodniczący Rady KEP
ds. Społecznych wyraził ubolewanie, z powodu pojawiającego się
obecnie postulatu usunięcia religii ze szkół.
Abp Kupny stwierdził, że czasami próbuje się Kościołowi odebrać
głos i kwestionować jego obecność w dziedzinie edukacji sugerując,
że chce zawłaszczyć jakieś obce sobie terytorium. Tymczasem Kościół w tej sferze był od początku, zakładając
szkoły i tworząc programy kształcenia wielu generacji Polaków – wskazał duchowny.
Sprawa wychowania dzieci i młodzieży zawsze były dla Kościoła bliskie i ważne – mówił abp Kupny ukazując
ogromny wkład zakonów i diecezji w rozwój szkolnictwa na polskich ziemiach. Również dzisiaj pragnie on uczestniczyć w procesie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, wspierając w tej dziedzinie państwo – dodał.
Metropolita wrocławski zaznaczył, że chociaż dziś odpowiedzialność za edukację spoczywa głównie na barkach
państwa, to Kościół chce je wspierać, zwłaszcza w dziedzinie wychowania i przekazywania wartości etycznych,
społecznych, duchowych i religijnych. Dokonuje się to głównie poprzez szkolną katechezę, która jest wychowaniem dzieci i młodzieży w wierze, i której celem jest wprowadzenie uczniów w pełnię życia chrześcijańskiego.
Hierarcha wyraził ubolewanie, że w obecnej dyskusji o szkolnictwie pojawia się także postulat usunięcia religii ze
szkół. Towarzyszy temu proces laicyzacji, który w coraz większym stopniu zagląda do polskiej szkoły, zaś rodzice
coraz częściej kontestują obecność katechetów. Podobnie niechętną postawę wobec katechezy przejawiają też
nauczyciele innych przedmiotów.

Strona | 19

Franciszek potwierdza nauczanie Jana Pawła II o rodzinie

Abp Kupny zauważył, iż zdarza się, że wbrew woli rodziców, próbuje się wprowadzać do szkół zajęcia propagujące
ideologię gender. „Katecheza w szkole, zwłaszcza dzisiaj, jest potrzebna. Dzięki niej nadal istnieje realna szansa
dotarcia z treściami religijnymi do tej części dzieci i młodzieży, która nie spotyka się z nimi w domu rodzinnym”
– podkreślił duchowny.
W środowiskach niechętnych Kościołowi istnieje nieuzasadniony lęk przed szkolna katechezą – stwierdził przewodniczący Rady KEP ds. Społecznych. „Czy naprawdę należy się bać kształtowania młodego człowieka w oparciu
o wartości ewangeliczne, chrześcijańskie?” – pytał duchowny dodając, że Ewangelia nikomu nie zagraża lecz przeciwnie: pozawala nam zobaczyć w każdym człowieku osobę chcianą i umiłowaną przez Boga.
Prelegent przypomniał, że Kościół przez całe wieki polskiej historii wychowywał, kształcił i zakładał szkoły. Zmieniały się metody i programy kształcenia, zasięg oddziaływania, systemy społeczno-polityczne i cele wychowania,
ale Kościół cały czas realizował swą misję wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. “Kościół ma więc w tej
dziedzinie bogaty dorobek i doświadczenie, którym może i chce służyć naszemu narodowi, ojczyźnie i państwu”
– zakończył przewodniczący Rady KEP ds. Społecznych.
Celem dwudniowego Festiwalu jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji.
Za główny cel Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej organizatorzy stawiają propagowanie nauczania społecznego
Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji, a także integrację środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie.
“Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna Kościoła
była żywo obecna w otaczającym nas świecie” – uważa ks. dr Dariusz Wojtecki, asystent krajowy Katolickiego
Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, które jest jednym z organizatorów wydarzenia.
Wieczorem pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się uroczysta gala wręczenia wyróżnienia “Bonum et Lucrum” oraz
wręczenia Złotej Honorowej Odznaki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” abp. Salvatore Pennacchio,
nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce.
W

trakcie

gali

odbędzie

się

koncert

muzyki

neapolitańskiej

w

wykonaniu

Rodziny

Kaczmarków.

Drugi dzień Festiwalu rozpocznie się Mszą św. w kościele środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja
Apostoła na Placu Teatralnym. Mszy będzie przewodniczyć s. dr Dariusz Wojtecki. W godz. 11.00-13.00 odbędą
się warsztaty pt. “Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne” (Pałac Prymasowski, Sala Żółta).
III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto) w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja Civitas Christiana oraz Obserwatorium Społeczne.
Więcej: www.ekai.pl
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Ks. Drąg: Kościół wspiera rodzinę i małżeństwo w kryzysie
Reakcję Kościoła na kryzys małżeństwa oraz zaangażowanie w prewencję i formację do dojrzałej miłości omówił ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka
Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji
„Małżeństwo jako optymalna forma profilaktyki problemów społecznych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Mamy i Taty w Domu Handlowym
“Mysia 3” Warszawie.
Ks. Przemysław Drąg w swoim wystąpieniu zatytułowanym “Odpowiedź Kościoła na problemy związane z kryzysem małżeństwa i problemy związane z przestępczością” zaprezentował zaangażowanie kościelnych instytucji w
troskę o małżeństwo.
Omówił funkcjonowanie kościelnych poradni rodzinnych, a także domów samotnej matki, ośrodków adopcyjnych
i katolickiego telefonu zaufania. Zwrócił uwagę na prowadzenie przez kościelne wspólnoty i instytucje systematycznych warsztatów dla małżeństw i duszpasterzy, którzy mają pod opieką rodziny. Zauważył, że są również
wspólnoty skupione w swojej specyficznej działalności właśnie na formacji rodzin.
– Staramy się skupić na przygotowaniu do małżeństwa na poziomie bliższym, dalszym i bezpośrednim – mówił
ks. Drąg, odwołując się do nauczania Karola Wojtyły.
Wskazał, że na poziomie przygotowania do bierzmowania i zaangażowania młodzieży we wspólnoty jest miejsce
na realizowanie edukacji seksualnej, czy lepiej – wychowania seksualnego, afektywno-seksualnego. Te treści
przekazywane są również na katechezie dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii i bierzmowania,
uwzględniając oczywiście ich etap rozwoju. Odnosząc się do wychowania seksualnego podkreślił, że to rodzina
jest naturalnym środowiskiem odpowiedzialnym za nie, a inne instytucje mogą stanowić tu wsparcie.
Zwrócił uwagę na potencjał duszpasterski i formacyjny świąt chrześcijańskich, kiedy to według badań CBOS Polacy
chętnie spędzają najwięcej czasu w rodzinnym gronie.
Jako przykład działania wspierającego małżeństwa przez Kościół, wskazał inicjatywę randek małżeńskich – gdzie
dla rodziców zorganizowano kurs tanga, a dla ich dzieci w ty czasie stosowną opiekę.
– Działalność duszpasterska na poziomie dużym i ogólnym kończy się, przechodzimy na działanie indywidualne,
towarzyszenie, rozeznawanie – powiedział prelegent.
Wskazał również na konieczność pozytywnego przekazu dotyczącego małżeństwa i rodziny, a także troskę o
wielodzietne i ubogie rodziny.
Zauważył, że formacja dojrzałych małżeństw sprawi, iż one będą formować kolejne małżeństwa. Formacja przestanie być dzięki temu klerykalna, a skupiona na konkretnej działalności osób świeckich.
Zwrócił również uwagę na wagę posługi kapelanów w różnych ośrodkach związanych z wychowaniem i pomocą
dzieciom.
www.ekai.pl
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Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie
Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się 16 października, skierowany został do Komisji
Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.
Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony
został podczas wczorajszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 –
wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.
Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub
pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą
środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje
lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając
w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki
oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.
Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy
osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala
się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie
nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.
W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na “zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób
małoletnich”.
Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019
r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.
19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji,
uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.
Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie.
W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt.
“Jak powstrzymać pedofila?”, w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w
krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej
szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl Źródło: www.ekai.pl
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Prawo do życia zamiast prawa do aborcji. Petycja do premiera w sprawie szczytu w Nairobi
To kolejna próba uznania aborcji za prawo człowieka i narzucenia państwom przymusu wprowadzenia edukacji
seksualnej. Dojdzie do niej w listopadzie podczas szczytu ONZ w Nairobi. Organizatorzy wydarzenia nie dopuścili
do udziału w nim niemal żadnej organizacji stającej w obronie życia i rodziny. Instytut Ordo Iuris przygotował
petycję do premiera rządu RP z apelem o wyrażenie sprzeciwu wobec tego typu działań godzących w podstawy
ustrojowe Polski i prawo międzynarodowe.
PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO SZCZYTOWI W NAIROBI
Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, jego organizatorzy opublikowali wnioski, które mają być uchwalone w Nairobi. Władze ONZ oczekują, że państwa zagwarantują wszystkim dostęp do możliwości „bezpiecznego” uśmiercania nienarodzonych dzieci. Zgodnie z prawdopodobnymi postanowieniami szczytu, do szkół ma być także
wprowadzona obowiązkowa edukacja seksualna. Organizatorzy wydarzenia zamierzają także ograniczyć prawa
rodziców w odniesieniu do wpływu na decyzje dotyczące zdrowia ich nastoletnich dzieci w zakresie seksualności.
Dokument, który ma być uchwalony na koniec szczytu przewiduje też, że pomoc rozwojowa dla biedniejszych
krajów będzie uzależniona od ich aktywnego poparcia dla ideologii gender.
Ordo Iuris zwraca się z prośbą do polskiego premiera o sprzeciwienie się tego typu postanowieniom. Instytut
apeluje, aby rząd RP przypomniał Sekretarzowi Generalnemu ONZ, że w prawie międzynarodowym nie istnieje
konstrukcja „prawa do aborcji”, a traktaty międzynarodowe i ustawodawstwo większości krajów w różnym stopniu
chronią życie dzieci zarówno przed, jak i po ich urodzeniu.
Jesteśmy świadkami bezprecedensowej próby narzucenia społeczności międzynarodowej nieuprawnionego i zideologizowanego języka dotyczącego aborcji, edukacji seksualnej czy ludzkiej płciowości. Liczymy na odważny
i stanowczy głos Polski, która nie tylko powinna sprzeciwić się postanowieniom szczytu w Nairobi, ale także jasno
przypomnieć, że nie istnieje coś takiego, jak „prawo do aborcji” na gruncie prawa międzynarodowego i to do rodziców należy wychowywanie własnych dzieci
— zaznacza Karolina Pawłowska z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.
www.wpolityce.pl
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Program “Rodzina Rodzinie” działa już 3 lata
Dokładnie 3 lata temu, 4 października 2016 roku abp Stanisław Gądecki dokonał rejestracji na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl, inaugurując w ten sposób największy w historii Caritas Polska i unikalny w skali światowej
program pomocy humanitarnej „Rodzina Rodzinie”. Od tego czasu pomoc trafiła do łącznie 9 000 rodzin na terenie Syrii i Libanu. Budżet programu przekroczył 50 mln złotych.
„Rodzina Rodzinie” stanowi wyraz solidarności Polaków z Syryjczykami poszkodowanymi w wojnie domowej, która
rozpoczęła się w 2011 r. Dzięki programowi tysiące syryjskich rodzin otrzymuje bezpośrednią pomoc finansową
na miejscu. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zrealizować podstawowe potrzeby: wyżywienie,
leki, ubrania, opłaty za mieszkanie.
– W przypadku Syrii można mówić o pewnym ewenemencie. Poprzez niezwykle prosty mechanizm pomocy, program Rodzina Rodzinie „transferuje miłosierdzie” z polskich rodzin do syryjskich. Mamy świadomość, że pomoc
adresowana do naszych braci i sióstr w Syrii będzie najbardziej skuteczna w miejscu, w którym mają swój dom,
przyjaciół, rodzinę. Ten program to umożliwia – powiedział ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy ofiarom konfliktów jest znakiem ogromnej wrażliwości polskich rodzin na losy rodzin na świecie. Program umożliwia nie tylko realne wsparcie potrzebującej rodziny, ale także jest
okazją do pogłębionej modlitwy w jej intencji oraz poznania sytuacji w kraju, z którego ta rodzina pochodzi. – Ta
niesamowita inicjatywa, którą tworzy tysiące polskich rodzin i parafii, jest świadectwem siły rodziny oraz podkreśleniem jej unikalnej roli w społeczeństwie. Pomimo granic, blokad, odległości i różnic kulturowych, Polacy każdego dnia pragną dzielić się dobrem i wspierać potrzebujące rodziny na świecie – podkreśla Sylwia Hazboun,
koordynatorka Programu.
Liczba darczyńców, choć oficjalnie wynosi ponad 20 000 osób, jest w praktyce trudna do określenia. Wielu ludzi
dobrej woli wspiera program anonimowo. Ponadto wiele parafii i firm, które również mogą włączyć się do programu, objęło wsparciem wybraną rodzinę za pośrednictwem zbiórek. Za każdą taką zbiórką może stać kilka lub
kilkanaście osób.
Szacuje się, że w wyniku wojny w Syrii zginęło ponad pół miliona osób, a wiele uznaje się za zaginionych lub
porwanych. Konflikt spowodował największy kryzys uchodźczy we współczesnej historii – co czwarty uchodźca
zarejestrowany przez UNHCR pochodzi z Syrii. Aż 5,5 mln Syryjczyków zbiegło do sąsiednich państw – Turcji,
Libanu, Jordanii i Iraku w poszukiwaniu schronienia.
„Wizyta wdzięczności” syryjskich koordynatorów pomocy rodzinom z Aleppo w Polsce
W dniach 20-30 września, na zaproszenie Caritas Polska gościła w Polsce specjalna delegacja z Aleppo, w skład
której weszli: ks. Petros Kassis, wikariusz patriarchalny kościoła syryjsko-prawosławnego w Aleppo, Rama Daaboul, koordynatorka programu “Rodzina Rodzinie” w Aleppo oraz Adel Janji, fotograf współpracujący z Caritas
Polska w Syrii.
Przyjechali

do Polski w geście wdzięczności dla Polaków za

okazywaną solidarność i wrażliwość.

– Polska wykazała się dużą solidarnością z potrzebującymi – dziękowała w trakcie wizyty Rama Daaboul. Wyjawiła

Strona | 24

Franciszek potwierdza nauczanie Jana Pawła II o rodzinie

też osobiste powody, dla których została w Syrii. – Postąpiłam tak jak moi rodzicie. Oni wychowali mnie w mojej
ojczyźnie i dali mi wybór, gdzie chcę żyć. Chcę tak samo postąpić w stosunku do moich dzieci – mówiła.
W trakcie dziesięciodniowej wizyty goście odwiedzili sześć polskich miast (Zamość, Koszalin, Lublin, Białystok,
Katowice, Warszawa). Udzielili wywiadów w mediach oraz spotkali się bezpośrednio z Polakami w kościołach,
szkołach i kawiarniach. Ich obecność stanowiła wyjątkową szansę na zapoznanie się z obecną sytuacją w Aleppo.
Spotkaniom towarzyszyły bardzo wzruszające momenty. W Zamościu jedna z parafianek, poruszona świadectwem
księdza, zdjęła dwa złote pierścionki, przekazując je na program. W Warszawie program wsparł finansowo starszy
pan, który pamiętał płonącą Warszawę w 1944 roku.
– To dla nas niezwykle inspirująca wizyta. Widzimy, jak Polska, a zwłaszcza Warszawa, odbudowała się po wojnie.
To daje nam nadzieję na lepszą przyszłość naszego kraju – zapewnia Rama Daaboul. – Czuję, że wracam do Syrii
z dwoma misjami. Po pierwsze, chciałbym opowiedzieć moim rodakom, że odbudowa jest możliwa. Po drugie,
spotkaliśmy się z wieloma osobami, które ze łzami w oczach deklarowały solidarność z nami. Chcę przekazać w
Aleppo, że nie jesteśmy sami – dopowiada Adel Janji.
Przyszłość Programu
W 2020 r. Caritas Polska planuje kontynuację pomocy Syryjczykom nie tylko poprzez comiesięczną pomoc doraźną, ale również moduł wsparcia rodzin pragnących otworzyć małą rodzinną firmę, po to, aby mogli utrzymać
się z pracy własnych rąk. – Będziemy kontynuować pomoc doraźną, ale mądre pomaganie polega na tym, że
myślimy o perspektywie, o tym co będzie dalej – mówi Dyrektor Caritas Polska. Planowane jest rozszerzenie programu o 100 potrzebujących rodzin ze Strefy Gazy. Na temat możliwości przystąpienia do programu prowadzone
są również rozmowy z partnerami z Nepalu i Wenezueli. – Chcemy transferować ten prosty mechanizm pomocy
rodzina – rodzinie, który tak skutecznie sprawdził się w Syrii, na inne kraje, gdzie to wsparcie jest konieczne –
dodaje ks. Iżycki.
Zależy nam również na rozszerzeniu możliwości wsparcia inicjatywy poprzez m.in. przekazywanie darczyńcom
specjalnych materiałów, tak, aby czas uczestnictwa w programie był okazją lepszego poznania sytuacji w kraju, z
którego pochodzi wspierana rodzina. Darczyńcy będą także mogli podjąć modlitwę w intencji potrzebujących
rodzin, zostanie otwarta sekcja wolontariatu przy “Rodzina Rodzinie”.
www.ekai.pl

Wiemy kiedy może ruszyć proces beatyfikacyjny rodziców Jana Pawła II
Jeśli Stolica Apostolska wyrazi zgodę na rozpoczęcie procesu Karola seniora i Emilii Wojtyłów, może on ruszyć w
maju, w 100. rocznicę urodzin papieża Polaka. Postulatorem procesu został kard. Stanisław Dziwisz.
– Jan Paweł II będzie poprzez swoje teksty jakby jednym ze świadków tego procesu – mówi ks. dr Andrzej Scąber,
delegat arcybiskupa krakowskiego ds. kanonizacji. Jego zdaniem, będzie to jeden z trudniejszych procesów, bo
od śmierci rodziców papieża upłynęło wiele lat i trudno będzie dotrzeć do naocznych świadków życia tej rodziny.
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– Można zadać pytanie, dlaczego proces jest podejmowany tak późno. Niewątpliwie Janowi Pawłowi II było niezręcznie to robić i być sędzią niejako we własnej sprawie – wyjaśnia duchowny.
– Opinia o świętości rodziców Jana Pawła II istnieje w archidiecezji, ale jeszcze mocniejsza jest poza nią m.in. w
środowiskach polonijnych – dodaje, podkreślając, że rodzice stworzyli przyszłemu papieżowi dom, który go
ukształtował.
– Im człowiek jest starszy, tym częściej wraca do domu rodzinnego, do korzeni. Karol Wojtyła nigdy nie mógł
przypuszczać, że zostanie papieżem. Ale bardzo ważne było to, co wyniósł z domu rodzinnego. Były to: modlitwa,
dyscyplina, otwarcie na drugiego człowieka i inne środowiska. To wszystko tworzyło tego człowieka i sprawiło, że
był takim a nie innym kapłanem – mówił ks. Scąber.
– Można ich określić słowami papieża Franciszka: to święci obok nas, święci z sąsiedztwa – uważa kapłan.
Ze względu na miejsce śmierci kandydatów na ołtarze, proces będzie prowadziła archidiecezja krakowska, a postulatorem sprawy został kard. Stanisław Dziwisz – najbliższy współpracownik i świadek życia Jana Pawła II.
Jeśli Stolicy Apostolska zgodzi się na rozpoczęcie procesu, będą prowadzone dwa postępowania przez dwa
osobne trybunały. Jeden z nich zajmie się Emilią, drugi – Karolem seniorem. – Oczywiście wątek życia małżeńskiego będzie się w tych postępowaniach nakładał i przenikał, aż do śmierci Emilii – precyzuje ks. Scąber.
Podczas procesu badane będą m.in. wystąpienia Jana Pawła II, w których nawiązywał do domu rodzinnego. – Jan
Paweł II będzie poprzez swoje teksty jakby jednym ze świadków tego procesu – mówi ks. dr Scąber.
Zebrane zeznania zostaną przetłumaczone na język włoski i przekazane watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która oceni, czy proces na szczeblu diecezjalnym był przeprowadzony zgodnie z zasadami prawa
powszechnego. Dopiero wtedy wyznaczony zostanie postulator, który zajmie się opracowaniem, czyli dokumentacji będącej podstawą dalszych prac, a więc dyskusji na temat heroiczności cnót rodziców papieża.
Kolejnym etapem procesu beatyfikacyjnego będzie osobne postępowanie dotyczące cudu za sprawą Karola lub
Emilii Wojtyły.
Na szczeblu diecezjalnym proces może rozpocząć się w maju, w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły i potrwa
ok. 2-3 lat.
Emilia Wojtyła, z domu Kaczorowska, urodziła się 26 marca 1884 roku w Krakowie jako piąte dziecko w rodzinie
Feliksa, z zawodu rymarza i Marii. Miała ośmioro rodzeństwa. Po wyjściu za mąż prowadziła dom. Zmarła 13
kwietnia 1929 roku. “Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży” –
pisał Jan Paweł II.
Ojciec przyszłego papieża urodził się 18 lipca 1879 roku w Lipniku k. Bielska, w rodzinie Macieja i Anny. Od 1900
roku służył w wojsku austriackim, m.in. w Wadowicach, Lwowie i Krakowie. W 1906 roku zawarł związek małżeński
z Emilią Kaczorowską. Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: Edmund, Olga (zmarła krótko po narodzinach)
i Karol.
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Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości przeszedł do wojska polskiego i służył w nim do emerytury ok. 1927
roku. Po śmierci żony w 1929 roku otoczył szczególną miłością i opieką najmłodszego syna Karola i towarzyszył
mu w jego latach szkolnych, a od 1938 roku zamieszkał wraz z nim w Krakowie. “Mogłem na co dzień obserwować
jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej
życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego Ojca na kolanach, tak
jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym” – wspominał Jan Paweł II w książce “Dar i Tajemnica”. Karol senior zmarł w Krakowie, w 1941 roku. Grobowiec rodzinny Wojtyłów i Kaczorowskich znajduje się w
wojskowej części Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
www.ekai.pl

„Radość Miłości” – V Kongres Nowej Ewangelizacji w Gnieźnie
Rodzina była tematem V Kongresu Nowej Ewangelizacji, który
w dniach 24-27 października odbył się w Gnieźnie pod hasłem
„Radość Miłości”. Spotkanie zgromadziło duchownych i świeckich
ewangelizatorów, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin
i ruchy prorodzinne, a także same rodziny. Kongres ma służyć
zmianie mentalności, której jak ufam dokonuje w Kościele Duch
Święty – powiedział na zakończenie bp Grzegorz Ryś. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji podkreślił: „tak jak jest
Chrystus obecny w chlebie i winie, tak jest obecny w więzi małżeńskiej”.
Uczestnicy czterodniowego spotkania starali się zanalizować
obecną kondycję rodzin, jej potrzeby i zagrożenia przed jakimi
stoi, miejsce, jakie zajmuje w Kościele, a także rolę, jaką może odegrać w prowadzeniu innych do Kościoła. Pojawił się także towarzyszenia zarówno rodzinom i małżonkom sakramentalnym, jak i parom niesakramentalnym o czym mówił m.in. o. prof. Terrence Kennedy, zauważając, że wiele par żyjących w sytuacjach nieregularnych może trafić do Kościoła właśnie dzięki chrześcijańskim małżonkom, którzy mogą stanowić moc łączący ich z Kościołem.
„Dziś rodzina jest nową szansą dla Kościoła. Małżeństwa z problemami są ogromną szansą dla Kościoła. W sytuacji, gdy córki i synowie Boga są w wielkiej potrzebie, On może, w Kościele i przez Kościół, wylać swoją łaskę
i swoje miłosierdzie” – przyznał.
O rozeznawaniu i towarzyszeniu parom niesakramentalnym w drodze rozwoju wiary mówił też ks. prof. Andrzej
Muszala. „Towarzyszyć ludziom w związkach niesakramentalnych, to ukazywać im w jaki sposób mogą dojść do
pojednania z Jezusem Chrystusem na podstawie Pisma Świętego” – tłumaczył wskazując m.in. na jałmużnę, miłość,
przebaczenie, przyprowadzenie kogoś do Chrystusa, czytanie Pisma Świętego jako pozasakramentalne sposoby,
które przynoszą człowiekowi oczyszczenie i mogą prowadzić do rozwoju wiary.
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„Papież Franciszek zalecając rozeznawanie w przypadku osób w związkach nieregularnych nie zmienia doktryny,
co mu się niesłusznie zarzuca” – stwierdził ks. Muszala przywołując tzw. kanony św. Bazylego, który także rozeznawał różne trudne sytuacje małżonków.
Ważnym tematem kongresowych obrad było także duszpasterstwo rodzin, które – jak stwierdził uczestniczący
w kongresie bp Wiesław Śmigiel – nie może być pomijane na żadnym poziomie. „Rodzina jest w centrum nauczania
i życia Kościoła. Żaden program duszpasterstwa organicznego nie może nigdy, na żadnym poziomie, pomijać
duszpasterstwa rodzin. Całe duszpasterstwo powinno być rozumiane i realizowane w kluczu rodziny” – podkreślił
przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny apelując, by powrócić do wizji duszpasterstwa miłości pasterskiej. „Trzeba
pokochać małżeństwo i rodzinę – to jest istota” – podsumował przewodniczący bp Śmigiel.
Uczestnicy kongresu mieli również okazję wysłuchać świadectwa małżonków Damien i Isabelle Hanus, którzy
podzielili się doświadczeniem życia i ewangelizacji we Wspólnocie Chemin Neuf. Jak zauważyli, posługa – najpierw
w parafii, a później w ramach wspólnoty – była dla nich ważna, bo mogli nieść Ewangelię razem. To dawało im
wiele radości i pomagało bardziej kochać się w małżeństwie.
Damien i Isabelle zwrócili też uwagę m.in. na błogosławieństwo jakim – zarówno w małżeństwie, jak i każdej innej
wspólnocie – jest różnorodność charakterów i charyzmatów. „Muszę przyjąć tę różnicę jako szansę, a nie przeszkodę.

Różnica

to

jest

dobra

nowina.

Trzeba

szukać

różnorodności”

–

zachęcali

małżonkowie.

Małżonkowie podkreślili również, że płodność w małżeństwie to coś więcej niż rozrodczość, bo można być płodnym nie mając dzieci. „Rodzina jest oczywiście pierwszą misją dla małżeństw. Ale płodność to również dawanie
świadectwa małżeństwa, które się kocha mimo trudności, zranień, bo świat tego potrzebuje. Świat potrzebuje
małżeństw, które się kochają i świadczą o miłości Bożej” – przekonywali zaangażowani w posługę misji dla małżeństw KANA we Francji.
O. Ksawery Knotz z kolei mówił o obecności Chrystusa w małżeństwie jako sakramencie. „Kiedy małżonkowie
głoszą kerygmat, to objawia się on wtedy, kiedy mówią razem, ponieważ sakrament małżeństwa objawia się w
znaku męża i żony – przez ten znak, w całkiem nowy sposób, objawia się i działa Chrystus” – mówił zakonnik
podkreślając, że miłość Boża jest obecna w ludzkiej miłości nie tylko w sferze wolitywnej, ale także w bliskości
i intymności fizycznej.
Na kongresie nie zabrakło też konkretnych liczb i statystyk. Prof. Kaja Kaźmierska przedstawiła wyniki badań nad
młodzieżą maturalną i rodzicami dzieci pierwszokomunijnych w archidiecezji łódzkiej przedstawiła prof. Kaja
Kaźmierska. Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego zwróciła uwagę, że rodzina jest wartością stawianą na pierwszym miejscu przez respondentów we wszystkich badaniach socjologicznych w Polsce. Zdecydowanie dalej znalazły się natomiast małżeństwo czy wiara. Prof. Kaźmierska zauważyła, że w Polsce rozpada się co
trzecie małżeństwo.
„Widzimy pęknięcie między traktowaniem rodziny jako wartości, a sposobem realizowania tej wartości, czyli relacji
rodzinnych w życiu codziennym. Pomimo pewnych pozytywnych deklaracji widzimy fundamenty budowane na
piasku, a nie na skale” – mówiła socjolog. „Pozytywny wnioskiem jest to, że ludzie ciągle cenią sobie podstawowe
wartości – jest zatem na czym budować. Negatywna konkluzja jest taka, że współczesne polskie rodziny nie są
Bogiem silne” – zauważyła prof. Kaźmierska i stawiała pytanie czy zagrożenia współczesnego świata nie przeważą
nad potencjałem wynikającym z faktu bycia chrześcijaninem. „Jesteśmy w miejscu, w którym możemy jeszcze
odwrócić bieg historii, ale za moment może być już za późno” – stwierdziła socjolog.
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Obok świeckich w kongresie uczestniczyły osoby konsekrowane i księża, którzy przed oficjalnym otwarciem kongresu wzięli udział w specjalnym forum o „Amoris laetitia”, podczas którego również pojawił się temat towarzyszenia parom niesakramentalnym w rozwoju wiary.
Uczestnikom kongresu towarzyszyli Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz abp Grzegorz Ryś, którzy celebrowali
Msze św., prowadzili rozważania podczas nabożeństw oraz brali udział w sesjach i panelach dyskusyjnych.
„Kościół jest po to, aby towarzyszyć nie rodzinie idealnej, ale takiej, jaka ona jest. Punktem wyjścia jest życie, jest
człowiek” – stwierdził w homilii Mszy św. sprawowanej drugiego dnia kongresu abp Ryś, wskazując na dwa kluczowe słowa – rozeznanie i drogę.
„To, co jest ważne, to rozeznać czas obecny. Skupić się na człowieku tu i teraz. Być z nim tu i teraz. Ze strony
Jezusa mamy nawet pewne przynaglenie, że nie można tego rozeznania odłożyć na pojutrze, albo za cztery lata.
Pojutrze nie należy do nas. Jezus mówi, żeby nie bać się rozeznawać we własnym sumieniu, nie kryć się przed
sumieniem” – wskazał abp Ryś.
Drugie słowo – kontynuował – to droga. „Stanowczo za mało mówimy o drodze” – stwierdził, tłumacząc, że o ile
w innych dziedzinach traktujemy aktywność człowieka jako obszar pracy i rozwoju, o tyle, mówiąc o małżeństwie
i rodzinie myślimy „wszystko albo nic”. Doskonałość – stwierdził abp Ryś – „jest punktem dojścia, a nie punktem
wyjścia”, a droga jest potrzebna, „abyśmy mogli na końcu stanąć spokojnie przed sędzią”.
Powołując się na wystąpienie o. Ksawerego Knotza, autora m.in. książki „Seks jest boski” bp Ryś stwierdził, że
„absolutnie objawiające” było stwierdzenie zakonnika, że „tak jak jest Chrystus obecny w chlebie i winie, tak jest
obecny w więzi małżeńskiej!”
„To jest właśnie to, czego potrzebujemy; przestać mówić o małżeństwie jako stanie konieczności w Kościele, ale
zacząć mówić, że to jest to miejsce, gdzie się Chrystus objawia, gdzie jest obecny – mówi metropolita łódzki. –
Małżeństwo jest sakramentem obecności Boga, to jest to czego my potrzebujemy, gdzie Bóg się też objawia
właśnie w tej więzi, która ma milion sposobów wypowiedzi, łącznie z całą sferą seksualną. Dzięki Bogu za ten
przełom” – mówił metropolita łódzki dodając, że jest pierwszy przełom w rozumieniu małżeństwa przez Kościół.
Drugi przełom, tłumaczył abp Ryś, „ma krótszą metrykę” i jest to „przełom Franciszkowy” zawarty w papieskiej
adhortacji „Evagelii gaudium” a mianowicie, że rzeczywistość jest ważniejsza niż idee. Arcybiskup tłumaczył, że
w spotkaniu z każdym człowiekiem, to życie jest punktem wyjścia a nie idea. Chodzi o obecność Boga w życiu
każdego człowieka, każdej pary, każdej rodziny, każdego małżeństwa i od tego konkretu idziemy do ideału –
tłumaczył abp Ryś.
Idea jest ważna, bo jest punktem dojścia, do którego duszpasterz chce poprowadzić człowieka – wskazał abp Ryś
dodając jednocześnie: „nie zrobimy tego nigdy, jak nie zobaczymy Boga obecnego w jego życiu teraz. To jest
przewrót Franciszkowy”.
Metropolita łódzki wskazał, że Franciszek uprawia teologię wychodząc od życia, a nie od zasad. Przeciwstawił się
też poglądowi, jakoby Franciszek chciał zmieniać doktrynę Kościoła. Podkreślił, że doktryna jest niezmienna, natomiast punktem wyjścia jest życie konkretnego człowieka. „Jak tego nie chwycimy to zrobimy sobie taką kupę
zimnych kamieni i będziemy walić ludzi, że nie dorastają do idei” – przestrzegł abp Ryś.
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Prymas Polski z kolei, który przewodniczył Mszy św. otwierającej i zamykającej kongres wskazywał, że postawy
towarzyszenia bez oceniania, postawy „blisko życia i człowieka” wciąż trzeba się uczyć. „Mieliśmy okazję zobaczyć
i rozeznać do kogo i jak jesteśmy posłani, z czym i w jaki sposób mamy dalej iść, ale nade wszystko, w jaki sposób
sami przeżywać to nasze wychodzenie, aby było ono naprawdę owocowaniem. Problem rodzi się wówczas, gdy
żądamy, aby relacje były idylliczne czy też, aby ludzie byli doskonali, albo gdy siebie stawiamy w centrum i oczekujemy wyłącznie, aby się działo tak, jak chcemy” – mówił abp Polak cytując przywoływaną wielokrotnie w czasie
kongresowy obrad papieską adhotrację „Amoris laetitia”.
Metropolita gnieźnieński przestrzegał też przed przyjmowaniem postawy faryzeusza z czytanej tego dnia Ewangelii, który modląc się jednocześnie potępiał i poniżał bliźniego. „To ikona człowieka zepsutego” – powtórzył za
papieżem Franciszkiem Prymas tłumacząc, że jest w tej postawie coś znacznie poważniejszego niż brak pokory.
„Nie poznał on prawdy o sobie, bo przesłonił swoje prawdziwe życie dobrymi uczynkami, postami i dziesięcinami”
– tłumaczył. Inaczej celnik. Ten nie miał czego, ani czym się zasłonić. Jego postawa, jak wskazał za św. Janem
Chryzostomem abp Polak, była nie pokorą, ale prawdą.
„Nie przysłaniać prawdziwego życia, nie zasłaniać go jakimiś pobożnymi uczynkami, nie czynić z tego wszystkiego
fasady, za którą tak naprawdę nic nie ma. Mieć odwagę stawać przed Bogiem z pustymi rękami, z otwartym
sercem, uznając prawdę o sobie, uznając siebie za grzesznika. Potrzeba nam tej postawy w naszym życiu, w życiu
małżeństw i rodzin, w życiu wszystkich, którzy towarzyszą, czyli są blisko na droga życia małżeńskiego i rodzinnego. Taka postawa niesie w swej istocie radość miłości” – mówił abp Polak.
Pytał też uczestników kongresu: „Z jakim sercem tu przyjechaliśmy? Czy te kongresowe dni naprawdę poszerzyły
nam serce czy też wciąż jeszcze nasze serce oskarża, potępia, wytyka, napomina, a nie próbuje, nie usiłuje, nie
stara się nawet zrozumieć i nie otwiera, by przyjąć prawdę o człowieku, o nas samych, grzesznikach umiłowanych
przez Boga, prawdę o małżeństwie i rodzinie?”
„Obyśmy – mówił na koniec abp Polak – wyszli stąd z rozszerzonym sercem, z nowym sercem, z sercem przepełnionym radością miłości, z sercem pokornym”.
Kongresowym debatom i modlitwom towarzyszyły warsztaty i otwarty festyn ewangelizacyjny dla rodzin, który
odbył się na zakończenie trzeciego dnia obrad.
V Kongres Nowej Ewangelizacji odbywał się w Gnieźnie od 24 do 27 października pod hasłem „Radość Miłości”.
Organizatorem spotkania był Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.
www.ekai.pl

Strona | 30

Franciszek potwierdza nauczanie Jana Pawła II o rodzinie

Wasze imiona zapisane są w niebie
Poradnictwo Rodzinne w archidiecezji wrocławskiej świętowało dziś (5 października) jubileusz 60-lecia istnienia.
Obchody rozpoczęła Eucharystia sprawowana w katedrze
wrocławskiej pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego. W koncelebrze wzięli udział
ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP, ks. Tadeusz Guz z KUL, kapłani pracownicy naukowi PWT na czele z rektorem ks. Włodzimierzem Wołyńcem, rektor MWSD ks. Kacper Radzki, ks.
Jacek Froniewski, kanclerz wrocławskiej kurii, ks. Franciszek Głód, diecezjalni i dekanalni duszpasterze rodzin a
także duszpasterze z

diecezji świdnickiej,

kaliskiej

i włocławskiej.
Wspólnie dziękowali za dar sześciu dekad posługi: Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego Beata Choroszewska,
Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Maria Jolanta Szostkowska, przedstawiciele instytucji samorządowych
i pozarządowych z zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Departamentu Spraw Społecznych
Miasta Wrocławia Jadwigą Ardelli-Książek, doradcy życia rodzinnego archidiecezji wrocławskiej, dyrektorzy specjalistycznych poradni rodzinnych, doradcy – seniorzy, którzy przed laty podjęli służbę na rzecz rodzin.
- Chcemy podziękować Bogu Najwyższemu za dany nam czas i ludzi, dzięki którym służba małżeństwom i rodzinom mogła być realizowana w Kościele wrocławskim. Serdecznie witam uczestników naszego spotkania – mówił
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Stanisław Paszkowski.
Abp Józef Kupny przypomniał w homilii rys historyczny Poradnictwa Rodzinnego w archidiecezji sięgając aż do
jego początków w latach 50. Podkreślił trudności, w jakich wtedy podejmowali posługę specjaliści różnych dziedzin. Wspominał, ale też dziękował za dzieło służby małżeństwu i rodzinie tym, którzy przez wiele lat poświęcili
dziełu swój czas i siły.
- Jubileusz jest nie tylko po to, by spojrzeć wstecz, ale też po to, by nabrać nowych i sił i entuzjazmu do dalszych
działań, do kontynuacji służby – mówił.
Nawiązał też do współczesnych problemów, które stoją przed każdą katolicką rodziną i podkreślił zadania i rolę
poradni rodzinnych. - Poradnictwo rodzinne i służba małżeństwu i rodzinie są dziś potrzebne, by chronić je
i bronić ich praw przed atakami błędnych ideologii, które kwestionują chrześcijański model małżeństwa i rodziny
i podważają sam fundament instytucji rodziny – mówił abp.
Doceniając heroiczny czasem trud specjalistów poradni rodzinnych porównał ich posługę ze zmaganiami
Apostołów.
- Dziś, w dniu uroczystego jubileuszu cieszymy się tak, jak cieszyli się uczniowie Jezusa, kiedy wrócili z misji
apostolskiej i opowiadali o powodzeniu tej misji. Ich powrót był powrotem z radością. Jezus, odkrywając przed
nimi znaczenie ich dokonań, nazywa ich ludźmi szczęśliwymi, których imiona zapisane są w niebie – mówił abp
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Kupny i dodał, że zaraz potem Jezus wysławia Ojca za dar, którym obdarzył prostaczków, tzn. tych, którzy nie
tyle ufali sobie, swoim zdolnościom, rozumowi, ale otworzyli się na działanie Boga.
- Okazali posłuszeństwo wierze. W czasach współczesnych człowiek liczy na siebie. Z tego powodu zrywa wieź
z Bogiem, bo Pan Bóg nie jest mu już potrzebny. Także w Kościele i w dobrej wierze wielu ludzi chce dość często
dokonywać wielkich i szlachetnych dzieł własną mocą. Dlatego zastanawiają się czy mają dość sił, środków, zasobów, by głosić Jezusa. Kalkulują, czy są w stanie stawić czoła przeciwnościom. Tymczasem sukces ewangelizacyjny apostołów nie wynikał z tego, że mieli środki finansowe, odpowiednie wykształcenie teologiczne, jak np.
faryzeusze, ze byli zdolni, sprytni, dobrze zorganizowani, dobrze przygotowani do misji. Ewangelia rozprzestrzeniała się, bo byli słabi, ubodzy i wiedzieli doskonale, że w konfrontacji ze światem ich siły są niewystarczające.
Dlatego wierzyli w moc, która nie pochodziła od nich samych – podkreślał.
Zapewnił, że służąc przez tyle lat małżeństwu i rodzinie pracownicy poradni rodzinnych są orędownikami treści
objawienia Bożego o rodzinie ludzkiej.
- Patrząc na waszą służbę w świetle Ewangelii, chcę wam powiedzieć, że należycie do ludzi szczęśliwych,
bo wasze imiona zapisane są w niebie. Należycie do ludzi szczęśliwych, bo należycie do wiernych uczniów Jezusa.
Życzę wam, by moc Najwyższego was osłoniła, żebyście poznali jej siłę i by ta moc uczyniła z was ludzi porywających swoją wiarą i radością życia. Niech to, co wydaje się po ludzku niemożliwe, przez waszą posługę stanie się
możliwe – zakończył kaznodzieja.
W dowód uznania za wieloletnią posługę i świadectwo życia wrocławski metropolita nagrodził 15 pań pracujących
w Poradnictwie rodzinnym Medalami Św. Jadwigi.
O nagrodzonych pisaliśmy tutaj:
https://wroclaw.niedziela.pl/artykul/45823/Medal-za-sluzbe-rodzinom
Na zakończenie nie zabrakło słów podziękowań – dla abp Józefa Kupnego i ks. Stanisława Paszkowskiego.
Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Maria Jolanta Szostkowska zapewniła metropolitę, że rzeczywiście, nie
pomylił się, bo pracownicy poradni są szczęśliwi.
Zobacz zdjęcia: 60 lat Poradnictwa Rodzinnego
Drugą część jubileuszu było sympozjum w Auli PWT. Z wykładami wystąpili: Maria Jolanta Szostkowska, która
przypomniała historię Poradnictwa Rodzinnego w archidiecezji w latach 1958-2018, ks. prof. Tadeusz Guz
– opowiadał o świętości nauki o małżeństwie i rodzinie w kontekście prób jej relatywizacji i ks. dr Przemysław
Drąg – pochylił się nad tekstem adhortacji Amoris laetitia wskazując na zawarte w niej kierunki rozwoju służby
małżeństwu i rodzinie.
Wykładom towarzyszyła okolicznościowa publikacja pt. „Kościół wrocławski w służbie małżeństwu i rodzinie.
Poradnictwo rodzinne w latach 1958-2018”.
Poradnictwo Rodzinne w Archidiecezji Wrocławskiej - rys historyczny (inf. Wydziału Duszpasterstwa Rodzin)

Strona | 32

Franciszek potwierdza nauczanie Jana Pawła II o rodzinie

Poradnictwo rodzinne powstało jako forma apostolstwa świeckich, by pomagać rodzinom w rozwiązywaniu
najtrudniejszych problemów. Rozpoczęło swoją działalność po ogłoszeniu w kwietniu 1956r. ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży. Realizacja odpowiedzialnego rodzicielstwa, a więc kierowanie się prawym sumieniem
w życiu małżeńskim i rodzinnym musi opierać się na znajomości i umiejętności naturalnej regulacji poczęć,
a tej ani małżeństwa, ani narzeczeni nie mieli się gdzie nauczyć. Zadaniem pracowników była od początku pomoc
w rozwiązywaniu problemów odpowiedzialnego rodzicielstwa w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej w dziedzinie ludzkiej płodności i o naukę Kościoła w dziedzinie etyki małżeńskiej, o system wartości mający
odniesienie do Boga.
W Archidiecezji Wrocławskiej w 1956 r. po pierwszej pielgrzymce lekarzy na Jasną Górę powstał zespół: Panie
Stanisława Matuszewska, dr ginekolog - położnik Teresa Kramarek, Zofia Maciejewska, Janina Garlińska. Pani
Stanisława Matuszewska zorganizowała kurs naturalnego planowania rodziny. Pani dr Teresa Kramarek podjęła
się wykształcenia zespołu do prowadzenia punktu poradnictwa rodzinnego. Pierwsza poradnia rodzinna ucząca
naturalnych metod regulacji poczęć rozpoczęła pracę przy ul. Katedralnej 4. Przygotowane na trzymiesięcznym
kursie instruktorki uczyły termicznej metody regulacji poczęć, udawały się także do parafii wrocławskich i większych parafii na terenie diecezji (Wołów, Środa Śląska, Syców, Strzegom)
W roku 1959 w Kurii Wrocławskiej zostaje powołany Referat Apostolstwa Chorych i Służby Zdrowia. Referentem
zostaje ks. mgr Józef Wesoły, a opiekę nad poradnictwem rodzinnym obejmuje ks. Aleksander Oberc. Zaledwie
pięć instruktorek narażając się na represje ze strony władz, w dużej konspiracji jeździ po diecezji i uczy metod
naturalnej regulacji poczęć.
W roku 1967 umiera P. Stanisława Matuszewska, a jej miejsce zajmuje Pani Zofia Maciejewska. Niezapomniana
„Krysia” przez wiele lat kierowała pracami ośrodka i pozostała w pamięci wszystkich jako osoba wielkiej wiary,
otwartości na potrzeby bliźnich i stałej gotowości pomocy. Potrafiła stworzyć wspaniałą rodzinną atmosferę, dbała
o rozwój duchowy pracowników oraz o podnoszenie ich kwalifikacji. Dla wszystkich miała zawsze ciepłe i życzliwe
słowo.
Pani Jadwiga Grocholska - młody geolog - rezygnuje z pracy i kariery zawodowej oddając się całkowicie apostolstwu na rzecz rodziny. We Wrocławiu organizuje kolejne kursy dla instruktorek poradnictwa. I tak w 1967 r. do
pracy dołącza kolejne 10 instruktorek. Organizowane są też kursy dekanalne. W latach 1960 -1967 posługiwać
się trzeba było metodami konspiracyjnymi, nie było również żadnego dostępu do przekazu słowa drukowanego.
Brak było pomocy dydaktycznych, niezbędnych w pracy poradnictwa (konferencje ogólne, spotkania indywidualne). Nie było możliwości druku, więc podstawowa praca dr Teresy Kramarek „Metoda termiczna” przepisywana
była na maszynie do pisania i zszywana ręcznie w setkach egzemplarzy. Plansze z anatomii i fizjologii wykonywane były samodzielnie przez samych pracowników. Najstarszą kadrę pracowników Poradnictwa Rodzinnego Archidiecezji Wrocławskiej stanowiły następujące osoby:
Zofia Maciejewska - instruktorka diecezjalna, dr Teresa Kramarek - specjalista ginekolog, lek. med. Ewa Ostrowska, lek. med. Elżbieta Winkler, lek. med. Wanda Czaplińska, Jadwiga Dymara - specjalista psycholog dziecięcy,
Janina Dąbrowska, Janina Garlińska, Jadwiga Grocholska, Jadwiga Lange, Maria Moras, Halina Piaskowska, Marta
Potrykus, Janina Sobas, Zofia Trojanowska, Anna Wróbel, Hanna Zipser.
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W 1966 r. utworzona zostaje Komisja Episkopatu d/s Duszpasterstwa Rodzin, której pierwszym przewodniczącym
został ks. Bp Wilhelm Pluta, a wiceprzewodniczącym Ks. Bp K. Majdański. Ks. J. Buxakowski pełnił funkcje Krajowego Duszpasterza Rodzin. Pierwszym oficjalnie pełniącym funkcję Krajowego Duszpasterza Rodzin był O. L.
Mońko, a krajową instruktorką Poradnictwa Rodzinnego Teresa Strzembosz.
W 1971 r. w Kurii Wrocławskiej zostaje powołany Referat Duszpasterstwa Rodzin. Referentem zostaje ks. mgr
Marian Staneta, a instruktorką diecezjalną mgr Zofia Maciejewska. W Kościele wrocławskim rozpoczęło działalność
specjalistyczne duszpasterstwo rodzin. Wprowadza się systematyczne przygotowanie narzeczonych do małżeństwa - katechezy przedślubne. Zajęcia te prowadzone są zarówno przez duchownych jak i świeckich - instruktorów poradnictwa rodzinnego.
W 1972 r. ks. dr Franciszek Głód tworzy Specjalistyczną Poradnie Rodzinną przy ul. Katedralnej 4 .
Dnia 10.03.1974 r. umiera Ksiądz Kardynał Bolesław Kominek - nowy Ordynariusz ks. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz obejmuje rządy w diecezji 15.12.1975r. Ks. Kardynał widząc potrzeby duszpasterstwa rodzin wysyła kilku
księży na specjalistyczne studia rodzinne na KUL i ATK w Warszawie. W diecezji powołuje dwuletnie Studium
Rodzinne, którego dyrektorem zostaje ks. dr Franciszek Głód. Studium przygotowuje instruktorów poradnictwa
rodzinnego, przy parafiach powstają katolickie poradnie rodzinne.
W 1979 roku po ukończeniu studiów specjalistycznych na ATK w Warszawie wraca do Wrocławia ks. mgr Stanisław
Paszkowski, który zostaje mianowany referentem Duszpasterstwa Rodzin. Powołany zostaje Diecezjalny Ośrodek
Duszpasterstwa Rodzin, w ramach którego powstają: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Duszpasterski Telefon
Zaufania, Wrocławskie Porozumienie na rzecz Obrony Dziecka i Rodziny, a w 1993 r. także Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.
www.niedziela.pl

Potrzeba lepszej ochrony dzieci przed pornografią w internecie
Ponad 84 proc. dorosłych uważa, że podmioty udostępniające internet w miejscach publicznych (kawiarnie,
biblioteki, centra handlowe) powinny stosować narzędzia
chroniące dzieci przed pornografią, np. weryfikacji wieku
lub filtrów antypornograficznych. Blisko 68 proc. jest za
wprowadzeniem na stronach pornograficznych realnej,
a nie tylko pozornej weryfikacji wieku – wynika z badań
zleconych przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, organizację pozarządową zajmującą się ochroną dzieci i młodzieży przed dostępem do pornografii.
Stowarzyszenie Twoja Sprawa zapytało dorosłych Polaków o dostępność pornografii internetowej. Od 85 proc.
z nich uzyskało odpowiedź, że powinna ona być dostępna tylko dla dorosłych, a tylko 7 proc. uważa, że nie
powinno być w tym dostępie ograniczeń.
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Badanie przeprowadzono we wrześniu br. na grupie 2015 osób dorosłych. Blisko 68 proc. respondentów uważa,
że byłoby uzasadnionym wprowadzenie na stronach pornograficznych realnej weryfikacji wieku osób je odwiedzających przy założeniu, że nie będzie konieczne podawanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy
adres odwiedzającego daną stronę.
Przeciwnicy takiego rozwiązania stanowią jedynie 12 proc. dorosłych, a co piąta osoba nie ma zdania w tej kwestii.
Powszechny dostęp do internetu w przestrzeni miejskiej, centrach handlowych, restauracjach czy bibliotekach
otwiera najmłodszym użytkownikom smartfonów możliwość obejrzenia najbardziej wulgarnych i przesyconych
przemocą treści pornograficznych. W większości przypadków w miejscach tych nie ma aktywnych zabezpieczeń i
filtrów antypornograficznych.
Aż 84 proc. dorosłych przyznaje, że podmioty oferujące korzystanie z internetu wi-fi w przestrzeni publicznej
dostępnej dla dzieci, powinny stosować narzędzia, które uniemożliwią najmłodszym klientom oglądanie np. filmów pornograficznych. Zdecydowana większość dorosłych oczekuje, że w galerii lub centrum kultury ich dziecko
będzie mogło korzystać z sieci wi-fi, ale takiej, w której strony pornograficzne są niedostępne. Według badania,
tylko 8 proc. respondentów nie zgadza się na takie rozwiązania, a podobny odsetek nie ma w tej sprawie swojego
zdania.
Co ciekawe, aż 95 proc. dzieci w wieku 14-16 lat uważa, że pornografia jest zbyt łatwo dostępna. Badanie takie
przeprowadził Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w latach 2014-2017 w grupie 11 tys. 236 uczniów.
Wyniki badań odnoszą się do problemu, będącego tematem trwającej właśnie kampanii społecznej Stowarzyszenia
Twoja Sprawa, która za pomocą spotu społecznego pokazuje, jak łatwo dzieci mogą docierać do pornografii. Spot
można obejrzeć TUTAJ.
Temat ten jest również przedmiotem prac powołanego w listopadzie 2018 przez STS zespołu roboczego analizującego możliwe do wprowadzenia rozwiązania, które lepiej chroniłyby dzieci przed szkodliwością pornografii.
Celem zespołu jest znalezienie rozwiązań, które w najlepszy możliwy sposób godziłyby takie wartości jak ochrona
dzieci, prywatność, wolność gospodarcza i wolność słowa.
W pracach zespołu biorą udział, oprócz Stowarzyszenia Twoja Sprawa, takie instytucje i organizacje jak Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Fundacja Panoptykon, Związek Pracodawców Branży Internetowej
IAB, Związek Dużych Rodzin 3+, NASK oraz Rzecznik Praw Dziecka.
Stowarzyszenie Twoja Sprawa zwraca uwagę, że problem został dostrzeżony także na poziomie regulacji unijnych.
W zmienionej w listopadzie 2018 r. dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych stwierdza się, że pornografia należy do najbardziej szkodliwych treści, a ochrona małoletnich wymaga najsurowszych środków, wśród
których dyrektywa wymienia m.in. narzędzia weryfikacji wieku. Dyrektywa powinna zostać zaimplementowana do
września 2020 r.
www.ekai.pl
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Nowa kampania społeczna promująca małżeństwo
Ruszyła najnowsza, ogólnopolska kampania informacyjna Fundacji
Mamy i Taty - „Małżeństwo. Droga naszego życia”. Celem akcji jest
promocja małżeństwa, które daje początek i fundament podstawowej
jednostce społecznej, czyli rodzinie stanowiącej skuteczną formę
profilaktyki przestępczości. - Jak pokazują badania, prawidłowo
funkcjonująca rodzina chroni przed popełnianiem czynów przestępczych i popadaniem w konflikt z prawem – mówi Marek Grabowski,
prezes Fundacji Mamy i Taty.
Kampania „Małżeństwo. Droga naszego życia” rozpoczęła się 26 września br. Akcja ma charakter ogólnopolski,
jest prowadzona za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych. Jednym z elementów akcji jest 30
sekundowy spot pokazujący wartość dzielenia życia ze współmałżonkiem – przechodzenia wspólnie z ukochaną
osobą zarówno przez piękne jak i trudne momenty. Kampania została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Działania komunikacyjne trwać będą 3 miesiące
i zakończą się w grudniu.
Kampania informacyjna powstała w oparciu o badania jakościowe oraz ilościowe zrealizowane przez niezależną
firmę badawczą Maison & Partners na zlecenie Fundacji Mamy i Taty. – Większość Polaków (61 proc.) uważa, że
godne zaufania są osoby posiadające stabilne życie prywatne, czyli mające rodzinę i żyjące w małżeństwie, a
osoby nieczujące odpowiedzialności za bliską osobę są częściej skłonne do popełniania przestępstw (48 proc.
badanych) – komentuje Aleksandra Furman z firmy badawczej Maison & Partners. – W opinii badanych, zgodne
małżeństwo, w którym oboje rodziców ma kontakt z dzieckiem chroni przed przestępczością (59 proc.), natomiast
dzieci z rozbitych rodzin są bardziej niż rówieśnicy narażone na podejmowanie ryzykownych zachowań (51 proc.)
– kontynuuje Aleksandra Furman. Zgodnie z hasłem kampanii „Bo żyć dla siebie to za mało”, celem akcji jest
promocja małżeństwa jako najbardziej wartościowej formy rodziny dla profilaktyki przestępczości. – Przeanalizowaliśmy liczne polskie oraz międzynarodowe statystyki na temat przestępczości. Wyniki wskazują, że forma
rodziny w jakiej wychowują się dzieci ma wpływ na ich późniejsze zachowanie w dorosłości – tłumaczy Marek
Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. – Jednocześnie, dane pokazują, że zgodne pożycie małżeńskie może
uchronić współmałżonków od popełniania czynów przestępczych – mówi Grabowski. – Dlatego jako Fundacja,
zdecydowaliśmy się rozpocząć kolejną już kampanię promującą istotę życia w związkach małżeńskich. Aż 59
proc. Polaków uważa, że wiele małżeństw zbyt szybko podejmuje decyzję o rozwodzie. Rozpad związku nie tylko
komplikuje życie małżonkom, ale przede wszystkim nieodwracalnie zmienia funkcjonowanie dzieci i ich późniejsze podejście do relacji – podsumowuje Marek Grabowski.
Kampania „Małżeństwo. Droga naszego życia” jest kontynuacją działań Fundacji Mamy i Taty zorientowanych na
rzecz wzmocnienia rodziny. Poprzednia kampania informacyjna "Ratuj Rodzinę" dotyczyła problemu rozwodów.
Więcej informacji o obecnej kampanii dostępnych jest na stronie www.malzenstwo.mamaitata.org.pl
Zobacz także: Kampania „Małżeństwo. Droga naszego życia. Fundacja Mamy i Taty.
www.niedziela.pl
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KODR poleca film Nieplanowane (Unplanned)
Szanowni Państwo,
W dniu 1 listopada do polskich kin trafi film „Nieplanowane” opowiadający prawdziwą historię Abby Johnson, która
jako jedna z najmłodszych dyrektorek kliniki Planned Parenthood była współodpowiedzialna za przeprowadzenie
przeszło 22 000 aborcji.
Film pokazuje jej przemianę z aktywistki proaborcyjnej na działaczkę pro-life. Przemiana ta rozpoczyna się w
chwili, gdy podczas procesu zabijania dziecka bohaterka widzi na obrazie ultrasonograficznym trzynastotygodniowe nienarodzone dziecko broniące się przed aborcją.
Film opisuje także kulisy branży aborcyjnej w USA oraz mechanizm działań klinik aborcyjnych i ich pracowników.
Wartością filmu jest także to, że widzimy jak ważne są niezbywalne wartości: ochrona życia od poczęcia, szacunek
dla ludzkiego życia.
Twórcy filmu skupili się na historii Abby Johnson, opowiadając o procesie jej duchowej przemiany, która zaczyna
się od momentu odkrycia manipulacji i kłamstwa na temat początków życia. Nie oceniają bohaterów filmu, a
jedynie ukazują mechanizmy, jakim są oni poddawani. To widz sam musi podjąć decyzję czy życie dziecka jest
dla niego największą wartością. Film niepokoi i sprawia, że wychodzimy z niego wierząc, że prawda i dobro zawsze zatryumfują.
Jesteśmy przekonani, że spotkanie z prawdą o aborcji pobudzi
wiele osób dobrej woli do podjęcia konkretnych działań na rzecz
promowania kultury życia. Film ten niesie także przesłanie nadziei
dla kobiet, które zabiły swoje dziecko i nie mogą odnaleźć pokoju
serca.
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje i gorąco poleca film „Nieplanowane”,
zachęcając wszystkich do rozpowszechnienia informacji o nim
oraz uczestnictwa w jego projekcji.
ks. Przemysław Drąg
Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
Beata Choroszewska
Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego
www.kodr.pl
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Ze świata
Religie monoteistyczne wspólnie przeciw eutanazji i wspomaganemu samobójstwu
Przedstawiciele monoteistycznych religii Abrahamowych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu podpisali w Watykanie „Wspólną Deklarację w kwestiach dotyczących końca życia”, sprzeciwiającą się eutanazji i wspomaganiu samobójstwa.
Przedstawiciele judaizmu, chrześcijaństwa i islamu podpisali deklarację, sprzeciwiającą się eutanazji i wspomaganiu samobójstwa.
Przedstawiciele trzech religii odrzucają eutanazję i wspomagane samobójstwo jako „wewnętrznie moralnie i religijnie złe”. Powinny być one „zabronione bez żadnych wyjątków”
 Żaden pracownik służby zdrowia nie może być nakłaniany ani zmuszany do zadania pacjentowi śmierci ani do
asystowania przy tym, szczególnie gdy sprzeciwia się to jego religijnym przekonaniom
 Powinno mu w takim przypadku przysługiwać prawo do sprzeciwu sumienia, nawet gdy prawodawstwo zezwala
na takie czyny
Jednocześnie autorzy dokumentu zachęcają do zapewnienia profesjonalnej opieki paliatywnej dostępnej „wszędzie i dla wszystkich”. - Nawet wtedy, gdy odsuwanie śmierci w czasie wydaje się ciężarem racjonalnie już nieuzasadnionym, jesteśmy moralnie i religijnie zobowiązani do zapewnienia osobie umierającej i jej rodzinie pocieszenia, ulgi w cierpieniu, bliskości, duchowego towarzyszenia - głosi deklaracja.
Jej autorzy zalecają „ustawodawstwo i politykę chroniące prawo i godność umierającego pacjenta, aby uniknąć
eutanazji i wspierać opiekę paliatywną”. Wskazują na konieczność zapewnienia opieki duchowej tym, którzy o nią
proszą. Zobowiązują się także do uwrażliwiania opinii publicznej i własnych wspólnot religijnych na kwestie bioetyczne, a także zachęcają polityków i pracowników służby zdrowia do zapoznania się z nauczaniem religii Abrahamowych w tej dziedzinie, aby zapewnić jak najlepszą opiekę umierającym pacjentom i ich rodzinom, przestrzegającym norm religijnych i wskazówek swoich religijnych tradycji.
Po podpisaniu deklaracji w Domku Piusa IV w Ogrodach Watykańskich, grupę uczestników tej uroczystości przyjął
w Pałacu Apostolskim papież Franciszek.
Inicjatorem powstania dokumentu był rabin Abraham Steinberg z USA, który zwrócił się z tą propozycją do papieża. Franciszek powierzył opracowanie deklaracji Papieskiej Akademii Życia.
www.wiadomosci.onet.pl
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Światowe Towarzystwo Medyczne przeciwko eutanazji i wspomaganemu samobójstwu
Światowe Towarzystwo Medyczne, największa na świecie organizacja lekarska, zdecydowanie sprzeciwiło się eutanazji i
wspomaganemu samobójstwu. Na swym 70. zgromadzeniu
generalnym w Tbilisi potwierdziło swe poparcie dla „zasad
etyki medycznej i najwyższy szacunek, jaki należy zachowywać
dla ludzkiego życia”.
Organizacja zdefiniowała eutanazję jako „umyślne podanie
przez lekarza substancji powodującej śmierć” albo „wykonanie
zabiegu mającego spowodować śmierć pacjenta posiadającego
zdolność podejmowania decyzji na jego dobrowolną prośbę”.
Z kolei za wspomagane samobójstwo uznała przypadek, gdy „na dobrowolną prośbę pacjenta posiadającego zdolność podejmowania decyzji lekarz umyślnie umożliwia pacjentowi położenie kresu swemu życiu przepisując lud
dostarczając substancje medyczne z zamiarem doprowadzenia do śmierci”.
– Żaden lekarz nie powinien być zmuszany do udziału w eutanazji lub wspomaganym samobójstwie, ani też zobowiązany do podejmowania decyzji do nich się odnoszących – głosi oświadczenie Towarzystwa.
Jednocześnie podkreśla ono, że „lekarz szanujący podstawowe prawo pacjenta do odmowy leczenia nie działa
nieetycznie, gdy odstępuje od niechcianej opieki [zdrowotną] lub ją wstrzymuje, nawet jeśli uszanowanie takiego
życzenia skutkowałoby śmiercią pacjenta”.
70. zgromadzenie ogólne Światowego Towarzystwa Medycznego odbywało się w stolicy Gruzji w dniach 23-26
października. Organizacja ta reprezentuje 113 krajowych towarzystw medycznych, do których należy ponad 10
milionów lekarzy.
www.ekai.pl

Pediatrzy w Holandii chcą prawa do eutanazji dla dzieci
„Dzieci poniżej 12. roku życia też mają prawo do eutanazji” – twierdzą holenderscy lekarze. W sprawozdaniu
złożonym przez trzy uniwersyteckie szpitale w niższej izbie parlamentu czytamy, że 84 proc. holenderskich pediatrów uważa eutanazję w tej grupie wiekowej za konieczną. Ich zdaniem, tak młody człowiek może świadomie
zdecydować, że nie chce żyć. To pierwszy krok do zmiany prawa na bardziej liberalne, jak to miało już miejsce w
Belgii.
W Holandii od 2004 r. możliwe jest zabicie dziecka do pierwszego roku życia oraz pomiędzy 12. a 16., za zgodą
rodziców. Grupa 1-12 była jednak dla zwolenników „wspomaganej śmierci” aż do teraz niedostępna. Do zmian
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sprowokowała historia małego Luuka, którą żyła cała Holandia. Dziecko cierpiało na nieuleczalną chorobę genetyczną,
która wyniszczyła jego organizm. Pod koniec życia czterolatek ważył zaledwie 6,3 kg i miał mniej niż 84 cm wzrostu.
Rodzice chcieli dla niego eutanazji, na co nie zgodzili się
lekarze, powołując się na prawo.
- Po co czekać, aż choroba zabierze chore dziecko? – argumentuje dr Eduard Verhaegen, czołowy propagator eutanazji w Holandii. Jego zdaniem, w przypadku bardzo ciężko
chorych dzieci, którym w ostatnim etapie życia może towarzyszyć wiele cierpienia i których umieranie może trwać tygodniami, warto dopuścić możliwość eutanazji.
W sprawozdaniu wypowiedziało się 32 lekarzy z grupy, która w ostatnich latach zajmowała się leczeniem młodych,
ciężko chorych pacjentów. Ich zdaniem, w 46 na 359 przypadków eutanazja byłaby najlepszym rozwiązaniem.
Dlatego Stowarzyszenie Holenderskich Pediatrów wezwało parlament do podążania drogą Belgii. Prawo nie określa
tam granic wiekowych dla eutanazji, a troje dzieci poniżej 9., 11. i 17. roku życia otrzymało już śmiertelny zastrzyk.
Dziś jedna czwarta zgonów w Holandii jest spowodowana ingerencją drugiego człowieka. Eutanazja stała się podstawową "usługą zdrowotną" objętą comiesięczną składką, którą każdy obywatel holenderski płaci swojej firmie
ubezpieczeniowej. Jest to również bardzo dochodowy biznes: za każdy śmiertelny zastrzyk przeprowadzony
przez lekarza, firmy ubezpieczeniowe płacą klinice około 3000 euro.
www.niezależna.pl

Szokujące wyznanie! Organizacje przyznają się do wprowadzania aborcji wraz z pomocą humanitarną: Kryzysy to szansa
Kilka głównych organizacji zajmujących się planowaniem rodziny ujawniło ostatnio, jak pracują, aby wprowadzać
aborcję do swojej działalności humanitarnej. Przedstawiciele grup mówili o tym dość otwarcie podczas konferencji w Wilson Center w Waszyngtonie.
Wskazywali oni, że miliony ludzi na całym świecie są dotknięte wojną, klęskami żywiołowymi, wielu też zostało
przesiedlonych, natomiast kryzysy humanitarne mogą trwać wiele lat, podczas których rodziny muszą kontynuować wychowywanie dzieci, mieć dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji oraz chronić się przed przemocą. Dodali,
iż wspomniane kryzysy stanowią szansę dla zmiany norm genderowych, promocję antykoncepcji i aborcji oraz
kampanii na rzecz zmiany prawa aborcyjnego.
Konferencja była sponsorowana m.in. przez Save the Childred, CARE, the International Rescue Committee (IRC)
oraz Family Planning 2020.
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Chociaż tematem było zapewnianie planowania rodziny w przyznawaniu pomocy humanitarnej, paneliści często
omawiali swoją pracę jako mającą na celu zapewnienie dostępu do aborcji.
Normy mają sposób na zmianę ostrych postanowień
— powiedziała cytowana przez portal LifeSiteNews Seema Manohar z CARE, organizacji działającej na rzecz podkopania obecnie prowadzonej przez amerykańską administrację polityki pro-life, również zagranicznej.
CARE sprzeciwia się polityce ochrony życia w globalnej służbie zdrowia (PLGHA), blokującej finansowanie przez
USA zagranicznych organizacji promujących aborcję, bądź zapewniających do niej dostęp.
Jako przykład Manohar podała, że w obszarze Demokratycznej Republiki Konga dostępne były niegdyś jedynie
środki antykoncepcyjne o krótkim działaniu. Po konflikcie w regionie niezbędną była pomoc humanitarna, a wraz
z nią wprowadzono długotrwałe metody.
Manohar powiedziała, że praca jej organizacji obejmuje zapewnienie „bezpiecznej aborcji” i cytowała wytyczne
zwane Pakiet Minimalnych Usług Początkowych (MISP), które wzywają do „bezpiecznej aborcji w pełnym zakresie
prawa” w pomocy humanitarnej. MISP został stworzony przez Międzyagencyjną Grupę Roboczą ds. Nagłych, której
komisją kieruje CARE.
Jak podkreśla LifeSiteNews w wielu przypadkach obecność aborcji w MISP prowadziła do wyłączenia jej z negocjowanych dokumentów ONZ.
Erin Wheeler, doradca ds. antykoncepcji i opieki aborcyjnej IRC również omawiała pracę swojej organizacji polegającą na promowaniu aborcji, koncentrując się na wenezuelskich uchodźcach w Kolumbii.
Odnotowała ona, że IRC „dąży do tego, aby być organizacją feministyczną” i dostarcza usługi aborcyjne w ośmiu
krajach. W Kolumbii IRC współpracuje z lokalnymi filiami międzynarodowego giganta aborcyjnego Planned Parenthood, kierując pacjentki na aborcję do 13 tygodnia życia dziecka. Wheeler dodała, że jej organizacja zapewnia
też dostęp do pigułek wczesnoporonnych, stosowanych we wcześniejszych fazach ciąży.
Porównując różne części Kolumbii, Wheeler oświadczyła, że zapewnianie aborcji jest trudniejsze w Medellín zarówno z powodu lokalnych regulacji prawnych, jak i stosunku personelu medycznego do tego procederu.
W zasadzie to znajdujemy medyków nieco opornych względem oferowania tego typu usług, spotykamy się
ze sprzeciwem sumienia, ale również z potrzebującymi umieścić pacjentkę w szpitalu w celu przeprowadzenia
aborcji w pierwszym trymestrze, co w zasadzie powoduje dramatyczny wzrost kosztów
— przyznała.
Wheeler powiedziała ponadto, że IRC pracuje z lokalnymi przywódcami w celu znalezienia sposobów, aby „poprawić stosunek personelu” oraz „opóźnienia” w dokumentach w celu udostępnienia aborcji.
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Wszyscy paneliści podkreślali znaczenie propagowania usług aborcyjnych przy okazji dostarczania pomocy humanitarnej. Wheeler powiedziała, że w celu zmiany narodowych norm kluczowym jest znalezienie grup już pracujących nad tymi kwestiami i udzielenie im pomocy poprzez partnerstwo i finansowanie. Wskazywała na przykład liberalizację prawa aborcyjnego w Demokratycznej Republice Kongo.
W odpowiedzi na pytanie z sali o wpływ PLGHA, Wheeler zauważyła, że IRC ma swoją siedzibę w USA i z tego
względu jest wyłączona z polityki, którą określiła jako „korzystną” dla jej struktury.
W zasadzie wszyscy uczestnicy konferencji wyrażali nadzieję, że w przyszłości polityka pro-life Waszyngtonu ulegnie zmianie i będzie można finansować aborcje zagranicą.
www.wpolityce.pl

Dokument końcowy Synodu Biskupów o Amazonii
Nawrócenie, to myśl przewodnia dokumentu końcowego Synodu Biskupów dla Amazonii, który został przyjęty 26
października przez ojców synodalnych. Papież Franciszek wyraził zgodę na jego publikację. Dokument liczy 33
strony, 5 rozdziałów i 120 punktów. Oryginał jest hiszpański. Przygotowano też robocze tłumaczenia w czterech
językach: po portugalsku, włosku, angielsku i francusku.
Dokument końcowy podejmuje takie tematy jak: misja, inkulturacja, ekologia integralna, obrona ludów tubylczych, obrządek amazoński, rola kobiet i nowe posługi przede wszystkim na terenach, gdzie jest trudny dostęp
do Eucharystii. Duży nacisk kładzie na konieczność nawrócenia: integralnego, duszpasterskiego, kulturowego,
ekologicznego i synodalnego. Podkreślono, że jest to „owoc otwartej, wolnej i pełnej szacunku wymiany opinii”,
która miała miejsce w ciągu trzech tygodni synodalnego spotkania wyznaczającego nowe drogi dla Kościoła w
Amazonii i ekologii integralnej.
Już na początku dokument wzywa do „integralnego nawrócenia” poprzez prosty i skromny styl życia na wzór św.
Franciszka z Asyżu, zatroskanego o „wspólny dom”, który jest dziełem Stwórcy. Mowa jest także o cierpieniu
Amazonii wyrażającym się w krzyku wyniszczanej ziemi i wołaniu ubogich. Dokument jasno mówi o różnych
formach przemocy uderzających dziś w amazońską ziemię, m.in. o prywatyzacji dóbr naturalnych, agresywnych
modelach wydobywczych, deforestacji, rosnącym zanieczyszczeniu środowiska, a także wzroście przestępczości,
przemycie narkotyków czy handlu żywym towarem. Dużo uwagi poświęca problemowi migracji, także do wielkich
miast. Proponuje się utworzenie grup misyjnych, które we współpracy z miejscowymi parafiami starałyby się dotrzeć do ludzi wykorzenionych ze swej ziemi, oferując im inkulturowaną liturgię, tym samym przyczyniając się do
ich integracji w nowej wspólnocie.
Centralnym pojęciem w dokumencie jest „nawrócenie duszpasterskie”. Przypomina się, że misja i ewangelizacja
nie jest czymś fakultatywnym, ponieważ działanie misyjne i głoszenie Jezusa jest paradygmatem działania Kościoła. Uczestnicy synodu podkreślają, że rzeczą konieczną jest przejście od duszpasterstwa „odwiedzin” do
duszpasterskiej „obecności i bliskości”. Dokument proponuje, by zgromadzenia zakonne na całym świecie utworzyły, co najmniej jedną wysuniętą placówkę misyjną, w którymkolwiek z krajów leżących w Amazonii. W tym
kontekście przypomniano ofiarę tak wielu misjonarzy, którzy oddali swe życie, głosząc Ewangelię na tym terenie.
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Wskazano też na konieczność prowadzenia dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także pilnego wypracowania specyficznego duszpasterstwa ludów tubylczych. Wskazano na swoistą „opcję preferencyjną na rzecz
tubylców”, przypominając o konieczności budzenia rodzimych powołań, ponieważ Amazonia powinna być ewangelizowana również przez rodowitych mieszkańców tego regionu. W tym kontekście pojawia się propozycja prowadzenia „odnowionej i odważnej misji” wśród młodzieży.
Dokument podejmuje też temat konieczności „nawrócenia kulturowego”. Dwa ważne narzędzia na tej drodze to
inkulturacja i międzykulturowość. Wskazuje się na konieczność wypracowania indiańskiej teologii oraz docenienia
pobożności ludowej, która nieraz musi zostać „oczyszczona”, tak by prowadzić do spotkania z Jezusem. Zamiast
negatywnej kolonizacji i prozelityzmu proponuje się inkulturowane głoszenie, będące w stanie dostrzec i docenić
ziarna Słowa obecne w kulturze amazońskiej.
Mocno wybrzmiewa też stwierdzenie, że Kościół staje się realnym sprzymierzeńcem ludów Amazonii w walce o
ich godność i poszanowanie ich praw. Ojcowie synodalni proponują utworzenie kościelnych ośrodków badawczych, które zajmą się studiowaniem tradycji, języków, wierzeń i aspiracji ludów tubylczych, przyczyniając się
tym samy do rozwoju dzieł edukacyjnych wychodzących od ich tożsamości i kultury. To doświadczenie należy
rozciągnąć również na poznawanie medycyny naturalnej stosowanej przez amazońskie ludy. Zarazem Kościół
zobowiązuje się zapewnić pomoc medyczną wszędzie tam, gdzie państwo nie dociera. Dokument sugeruje też
utworzenie Sieci Kościelnej Komunikacji Amazońskiej, która promowałaby edukację dwujęzyczną także na odległość.
Osobny rozdział ojcowie synodalni poświęcają „nawróceniu ekologicznemu”. W punkcie wyjścia stwierdzają, że
stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu społeczno-środowiskowego. Ekologię łączą z troską o ubogich.
Zalecają poszukiwanie wzorców sprawiedliwego i solidarnego rozwoju. Przypominają, że obrona praw człowieka
jest wymogiem naszej wiary. Uznają, że kluczową rolę w ochronie przyrody Amazonii muszą odgrywać żyjące tam
ludy, których Kościół chce być sprzymierzeńcem.
Ojcowie synodalni używają też pojęcia grzech ekologiczny. Wskazują na międzynarodową odpowiedzialność za
przyszłość przyrody w Amazonii. Mówią też o potrzebie uregulowania długów zaciągniętych przez niektóre kraje
względem Amazonii, nie precyzując jednak, o jakie kraje tu chodzi. Sugerują natomiast stworzenie światowego
funduszu na rzecz wspólnot amazońskich. Uczestnicy synodu apelują też o drastyczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów wpływających na zmianę klimatu. Zwracają uwagę na potrzebę zapewniania wszystkim dostępu do wody pitnej. W tym kontekście wysuwają również postulat ustanowienia amazońskiego obserwatorium społeczno-duszpasterskiego oraz utworzenie biura amazońskiego przy watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.
W ostatnim rozdziale dokumentu końcowego ojcowie synodalni zajmują się nowymi drogami „nawrócenia synodalnego”. Apelują o przezwyciężenie klerykalizmu i umocnienie kultury dialogu, słuchania i rozeznania. Postulowana przez nich synodalność miałaby się wyrażać w większym zaangażowaniu świeckich w posługi i odpowiedzialność za Kościół. Tam gdzie tego wymaga sytuacja biskup mógłby powierzać odpowiedzialność za duszpasterstwo we wspólnocie również świeckim.
Wiele miejsca poświęcono też roli kobiet. Dokument postuluje ich równouprawnienie w dopuszczaniu do posług
nie związanych z kapłaństwem. Z tego względu zaleca się między innymi rewizję nauczania św. Pawła VI na temat
posług lektora i akolity. Zauważono, że podczas konsultacji przed synodem często pojawiało się życzenie, by
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święcenia diakonatu stałego udzielać również kobietom. Sam synod nie występuje z tym postulatem. W dokumencie przyznaje się jedynie, że wiele na ten temat rozmawiano. Przypomina się, że w 2016 r. Franciszek powołał
komisję mającą zbadać, czy w historii Kościoła rzeczywiście istniał diakonat kobiet. Uczestnicy synodu chcą się
podzielić z komisją swymi doświadczeniami i czekają na ostateczne rezultaty jej badań.
Synod wyraża też troskę o rozwój amazońskiego życia konsekrowanego w oparciu o miejscowe powołania. Zaleca
się również umocnienie istniejącego już diakonatu stałego mężczyzn, większą troskę o formację zarówno diakonów, jak i kapłanów, również z uwzględnieniem elementów ekologii i miejscowej kultury.
Dokument końcowy synodu podejmuje też w końcu bolesny problem niektórych wspólnot tubylczych, które pozbawione są stałej obecności kapłana. Biskupi w sposób jednoznaczny doceniają znaczenie celibatu i zalecają
gorącą modlitwę o liczne powołania. Mając jednak na względzie potrzeby wspólnot pozbawionych posługi sakramentalnej, synod wnioskuje o ustalenie kryteriów i dyspozycji, na podstawie których można by udzielać święceń
kapłańskich diakonom stałym, którzy posługiwaliby w najodleglejszych regionach Amazonii. Dokument precyzuje,
że zdaniem niektórych uczestników synodu kwestia ta powinna być omawiana na szczeblu Kościoła powszechnego, a nie na synodzie regionalnym.
Uczestnicy synodu postulują też utworzenie katolickiego uniwersytetu Amazonii oraz posynodalnej instytucji kościelnej obejmującej wszystkie Kościoły lokalne w tym regionie. W jej ramach powinna też powstać komisja, która
przeanalizowałaby możliwość ustanowienia amazońskiego obrządku liturgii. W tym kontekście wskazano też potrzebę tłumaczenia tekstów biblijnych i liturgicznych na kolejne języki tubylcze.
www.vaticannews.va
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Zarząd FAFCE wzywa do Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności
Członkowie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE)
zebrali się w tym tygodniu w Brukseli, gdzie przyjęli nową rezolucję w sprawie
Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności i odnowili prezydium, wybierając
Vincenzo Bassiego (Forum delle Famiglie, Włochy) na nowego przewodniczącego i potwierdzając Cornela Barbuta (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Vladimira Ghika, Rumunia) jako wiceprezydenta i Alfreda Trendla (Katholischer
Familienverband, Austria) jako skarbnika. Antoine Renard, ustępujący prezydent, został Honorowym Prezydentem FAFCE.
Po swoim wyborze Vincenzo Bassi oświadczył: „Kontynuujemy wspaniałą
pracę wykonaną przez te wszystkie lata, rozwijając ją i wykorzystując ogromne możliwości, jakie otwiera nowe
portfolio dotyczące demografii w nowej Komisji Europejskiej. Kwestia demograficzna jest pilnym pytaniem dla
wszystkich państw w Europie i dla ich rozwoju. Naszym ostatecznym celem jest, aby wszyscy – państwa, społeczeństwa oraz instytucje unijne i międzynarodowe – uznawali rolę rodziny w służbie całemu społeczeństwu”.
Polskę na spotkaniu FAFCE w Brukseli reprezentowali Michał Baran (Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny) i Teresa Kapela (Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”). „FAFCE próbuje nawiązać partnerstwo na różnych
poziomach z władzami, dla których demografia jest problemem, a oczywistym rozwiązaniem problemu są różnego rodzaju polityki wspierające rodziny – komentuje Michał Baran. – Demografia to tematyka, wokół której
zbudowaliśmy realne porozumienie z władzami na różnych szczeblach, ale także z biznesem, który potrzebuje
usług i konsumpcji na stabilnym poziomie, a tego bez dobrych wskaźników demograficznych nie da się realizować” – dodaje przedstawiciel PFROŻiR podkreślając, że postawienie akcentu na demografię otwiera nową przestrzeń do współpracy z prawnikami i biznesmenami.

Uchwała Zarządu FAFCE
Wezwanie do Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności

Bruksela, 9 października 2019 r.
Nowy Parlament Europejski rozpoczyna działania legislacyjne, a członkowie Komisji Europejskiej zaczęli przedstawiać swoje konkretne programy. W czasie ostatnich wyborów europejskich FAFCE w ramach akcji Głos na Kampanię Rodzinną wystosowało manifest zatytułowany: „Silniejsze rodziny dla kwitnących społeczeństw”. Ale pisaliśmy również, że manifesty to za mało. Musimy zobowiązać się, jako rodziny i wszyscy decydenci UE do odbudowy
relacji i wspólnoty w Europie.
Przywołując deklarację FAFCE z okazji 20. rocznicy powstania – Rodziny są europejskim skarbem i budulcem na
przyszłość (Rzym, 31 maja 2017 r.), wzywając rządy państw europejskich do promowania i tworzenia polityki
rodzinnej na poziomie krajowym oraz do promowania polityki UE przyjaznej rodzinie, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości;
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Przywołując Rezolucję zarządu w sprawie wiosny demograficznej (Wiedeń, 13 kwietnia 2018 r.), w której zwrócono
się o umieszczenie rodziny w centrum polityki krajowej, aby demograficzna zima mogła stać się demograficzną
wiosną i ukształtować przyszłość Europy;
Przywołując Rezolucję zarządu w sprawie odbudowy Europy przez ponowne rozpoczęcie od rodziny (Malta, 15
maja 2019 r.), wzywającą wszystkie rodziny europejskie do bycia protagonistami innowacyjnych polityk rodzinnych, traktując rodzinę jako jądro generatywne, które ożywia wszystkie sektory społeczeństwa w odniesieniu do
edukacji, gospodarki i zatrudnienia;
Zważywszy, że rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój
dziecka (Konwencja o prawach dziecka, art. 18.1) oraz że rodzina stanowi centrum integracji społecznej i gwarancję wolności;
Nasza Rada, zgromadzona w Brukseli, zaprasza wszystkich europejskich decydentów do ustanowienia Europejskiego Paktu na rzecz Dzietności, zapewniając brak przeszkód w polityce publicznej oraz ingerencji w osobiste
zaangażowanie rodziców i chęć rozwoju rodziny, poczynając od następujących punktów:
1. Poważnie rozważyć konkretne i uzasadnione pragnienie młodych ludzi do założenia rodziny oraz fakt, że pragnieniu temu zbyt często zagrażają względy kulturowe i ekonomiczne;
2. Pracować na rzecz społeczeństwa, w którym rodziny otrzymują uczciwe uznanie finansowe za swoją służbę i
wkład w społeczeństwo, aby zapewnić rodzinom infrastrukturę wspierającą i wystarczającą ilość czasu do bycia
razem, aby mogły zrealizować swoje pragnienie posiadania dzieci;
3. Wdrażając nową dyrektywę w sprawie równowagi między rodziną a pracą, należy uwzględnić specyfikę każdego
państwa członkowskiego i dostosować ją, aby zapewnić rodzicom prawdziwą swobodę wyboru. Należy zapewnić
możliwość karmienia piersią oraz należycie uznać więzy matek i ojców z ich dziećmi;
4. Zachęcać rządy do poprawy polityki rodzinnej i demograficznej, które należy uznać za inwestycje społeczne i
gospodarcze na przyszłość Europy.
www.jedenznas.pl

Nowy przewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Włoch Vincenzo Bassi został nowym przewodniczącym Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
(FAFCE). Jest on prawnikiem, wykładowcą na Uniwersytecie LUMSA w Rzymie, działaczem Włoskiego Forum Rodzin. Od 2018 r. był wiceprzewodniczącym FAFCE.
Na swym stanowisku pozostał drugi wiceprzewodniczący Cornel Babut z rumuńskiego Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich im. bł. Włodzimierza Ghiki.
Dotychczasowy (od 2009 r.) przewodniczący FAFCE Antoine Renard został honorowym przewodniczącym federacji.
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Po wyborze Bassi oświadczył, że FAFCE podejmie w relacjach z Unią Europejską tematykę demografii, którą w
nowej Komisji Europejskiej zajmować się będzie komisarz ds. demokracji i demografii Dubravka Šuica z Chorwacji,
będąca zarazem jednym z wiceprzewodniczących Komisji. – Naszym podstawowym celem jest to, by wszyscy:
państwa, społeczeństwa i instytucje międzynarodowe uznały rolę rodziny w służbie całemu społeczeństwu –
stwierdził nowy szef federacji.
Jednocześnie nowe władze FAFCE wezwały państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia Europejskiego
Paktu na rzecz Dzietności, aby zapewnić, że w swej polityce nie będą one stawiać przeszkód dla rozwoju rodziny.
www.ekai.pl

Irlandia Płn. najbardziej proaborcyjnym krajem świata?
„Wprowadzone zostało prawo, które czyni z Irlandii
Północnej potencjalnie jeden z najbardziej proaborcyjnych
krajów świata” – napisali tamtejsi biskupi w specjalnym
oświadczeniu. „Jest to tragiczny dzień nie tylko dla nienarodzonych dzieci, ale i dla naszej lokalnej demokracji”
– dodali hierarchowie.
Do tej pory usunięcie ciąży w Irlandii Północnej było dozwolone tylko w przypadkach, gdy istniało poważne zagrożenie
dla życia lub zdrowia matki. Jednak w lipcu br. brytyjska Izba Gmin przyjęła ustawę, która liberalizuje prawo
aborcyjne. Przepisy mógł zablokować jedynie autonomiczny rząd Irlandii, ale ten, w wyniku sporów katolików i
protestantów, upadł dwa lata temu i teraz sprawami tego kraju kieruje bezpośrednio Londyn. W związku z tym,
że do 21 października główne partie na Północy nie utworzyły autonomicznego rządu, ustawa proaborcyjna weszła w życie.
„Prawo do życia nie jest nam dane przez żadną ustawę czy rząd, dlatego prawa, które wspierają zabijanie są
niesprawiedliwe i należy stawić im opór” – napisali irlandzcy biskupi. „Nasi przedstawiciele mieli czas i władzę,
aby zapobiec wprowadzeniu drakońskiego ustawodawstwa dotyczącego aborcji, ale zdecydowali się tego nie robić. Obowiązkiem obywateli jest teraz pociągnięcie ich do odpowiedzialności” – przypominają hierarchowie.
Biskupi wyrazili także zaniepokojenie w związku z „redefinicją małżeństwa”, którą wprowadza nowe prawo. Stawia
ono bowiem związek dwóch osób tej samej płci na równi z małżeństwem. „Tylko związek kobiety i mężczyzny
jest otwarty na poczęcie potomstwa, dlatego nie może on być stawiany na równi ze związkami gejów i lesbijek” –
napisali irlandzcy biskupi.
Zdaniem hierarchów nie wszystko jest jeszcze stracone. Lokalne władze ciągle mogą się dogadać i utworzyć rząd.
To pozwoliłoby zająć się narzuconymi Irlandii Północnej ustawami oraz szeregiem innych kwestii, takich jak
opieka społeczna, służba zdrowia i edukacja. Priorytetem jest jednak ochrona nienarodzonych dzieci. „Apelujemy
więc do lokalnych partii o podwojenie wysiłków na rzecz utworzenia rządu. Wasz brak umiejętności porozumienia
odbije się najbardziej na dzieciach, czyli na przyszłości naszego kraju” – napisali biskupi. www.vaticannews.va
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Słowacja: parlament nie przyjął postulatów pro-life. Dzieci bez większej ochrony
Podczas trwającej sesji parlamentu słowaccy posłowie zajęli się czterema różnymi projektami dotyczącymi zwiększenia ochrony nienarodzonych. Żaden nie uzyskał większości głosów.
Parlamentarzyści odrzucili zmiany w prawie zaproponowane przez Richarda Vašečkę, bezpartyjnego posła. Projekt
wzorowany na polskiej ustawie z 1993 roku zakładał zniesienie aborcji na życzenie oraz ochronę ludzkiego życia
od poczęcia (z uwzględnieniem trzech wyjątków). Głosowało za nim 46 posłów, 29 było przeciw ze 150-osobowej
Rady Narodowej. Pozostali wstrzymali się od głosu lub byli nieobecni.
Drugi projekt przewidywał zakaz aborcji od momentu, w którym ultrasonograf wychwyci bicie serca dziecka, czyli
od 7 tygodnia ciąży. Za głosowało 44 parlamentarzystów, 26 głosowało przeciw. Najmniejsze poparcie zyskał
trzeci projekt, przewidujący skrócenie terminu dopuszczalności aborcji z 12 do 8 tygodnia ciąży. Opowiedziało
się za nim 28 parlamentarzystów, 30 było przeciw.
Pomoc dla kobiet w ciąży bez akceptacji
Niezaakceptowano także czwartego projektu partii OĽaNO (Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości), który proponował wprowadzenie szeregu rozwiązań, które miały utrudnić dokonanie aborcji (np. wprowadzenie specjalnego zasiłku ciążowego dla kobiet w sytuacji kryzysowej, ułatwienie procedur adopcyjnych, obowiązkowa akcja
uświadamiająca itd.). Opowiedziało się za nim 68 spośród 137 obecnych na sali posłów, tylko czterech było przeciw, co nie wystarczyło do przyjęcia projektu.
Postulaty ochrony dzieci nienarodzoncyh były popierane przez organizatorów i uczestników niedzielnego Marszu
dla Życia, który na ulicach Bratysławy zgromadził 50 tysięcy osób. Rząd i większość parlamentarna odrzuca zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych, argumentując, że liczba zabiegów przerywania ciąży spada. W ubiegłym roku
dokonano 6024 zabiegów, o 1,3 procent mniej niż w roku wcześniejszym.
W słowackim prawie obowiązuje ustawa z 1957 roku, zezwalająca na zabicie dziecka nienarodzonego bez podania
przyczyny do 12 tygodnia ciąży, a z powodów zdrowotnych do 24 tygodnia.
www.polskieradio24.pl

45 mln dziewczynek ofiarami selektywnej aborcji
Dziewczynki na świecie wciąż padają ofiarą przemocy, a ich życie ma „mniejszą wartość” niż przychodzącego na
świat chłopca. Ta dyskryminująca praktyka jest obecna nie tylko w Indiach. Wciąż praktykuje się też haniebny
proceder okaleczania seksualnego kobiet, którego ofiarą pada rocznie 3 mln dziewczynek.
Międzynarodowe dzieło pomocy dzieciom „Terre des Hommes” opublikowało właśnie swój najnowszy raport na
temat sytuacji dziewczynek na świecie. Nosi on tytuł „Bezbronne” i podkreśla, że choć sytuacja ulega pewnej
poprawie, to rocznie 12 mln dziewcząt poniżej 18 roku życia zmuszanych jest do przedwczesnych małżeństw i
zachodzenia w niechcianą ciążę. Szacuje się, że aż 2 mln dziewcząt nie mających 15 lat zostaje matkami.

Strona | 48

Franciszek potwierdza nauczanie Jana Pawła II o rodzinie

Organizacja alarmuje też w sprawie powszechnego w wielu krajach procederu selektywnych aborcji, w wyniku
którego w latach 1970-2017 nie urodziło się na świecie aż 45 mln dziewcząt. Poważnym wyzwaniem pozostaje
wciąż walka z obrzezywaniem małych dziewczynek. Szacuje się, że od teraz do 2030 r. ta praktyka trwale okaleczy
68 mln kobiet. Problemem jest też wyłączenie dziewczynek z edukacji i wysyłanie do szkół jedynie chłopców.
„Sytuacja ulega powolnej poprawie. Jeszcze dekadę temu co czwarta dziewczynka zmuszana była do przedwczesnego małżeństwa i zajścia w ciążę, obecnie mowa o co piątej” – podkreśla Federica Gianotta z organizacji „Terre
des Hommes”. Wskazuje zarazem, że walka o równe prawa dziewczynek to wciąż długa droga.
www.vaticannews.va

Wielka Brytania: przymusowa aborcja u niepełnosprawnej kobiety
Sąd w Wielkiej Brytanii nakazał wykonanie aborcji u kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. W orzeczeniu
czytamy, że jest ona w interesie pacjentki. Taki sam wyrok zapadł w podobnej sprawie na początku tego roku,
chociaż wówczas został on uchylony po protestach opiekunów niepełnosprawnej.
Sprawa dotyczy dwudziestoletniej kobiety w 12 tygodniu ciąży. Personalia zostały utajnione, aby chronić jej prywatność. Zdaniem brytyjskich mediów tym razem nie można oczekiwać odwołania, ponieważ opiekunowie niepełnosprawnej kobiety i jej rodzina zastępcza wspierają aborcję.
Orzeczenie sądu zostało wydane po rozprawie w brytyjskim Sądzie Opiekuńczym, który zajmuje się sprawami
dotyczącymi osób uznanych za niezdolne do samodzielnego działania. Fundusz powierniczy NHS, odpowiedzialny
za opiekę nad kobietą, zwrócił się do sądu o pozwolenie na przeprowadzenie aborcji.
Sędzia

David
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w autonomię cielesną kobiety, ale zgodził się także, że leży to w jej najlepszym interesie, a kontynuacja ciąży
może zaszkodzić jej zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.
www.vaticannews.va

Cierpiąca na depresję Kelly ubiega się o eutanazję
W Belgii na oczach mediów rozgrywa się kolejny dramat cywilizacji śmierci. Od siedmiu miesięcy o eutanazję
ubiega się tam cierpiąca na depresję 23-letnia Kelly z uniwersyteckiego miasta Leuven. Jej historia przypomina
przypadek 17-letniej Noe Pothoven z sąsiedniej Holandii, która w maju tego roku skorzystała z prawa do eutanazji.
Dolegliwości młodej Holenderki wiązały się doświadczeniem gwałtu. Flamandka Kelly jest ładna, ma rodzinę i
narzeczonego. Cierpi na paraliżującą nieśmiałość. Kiedy patrzę w lustro widzę potwora – opowiada dziennikarzom. I jak wielu młodych w jej wieku twierdzi, że po prostu się sobie nie podoba.
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O możliwości, które oferuje eutanazyjne prawo w Belgii poinformował ją psycholog. Na eutanazję czeka już siedem miesięcy, bo aby śmiertelny zabieg został wykonany, potrzebna jest pozytywna opinia dwóch psychiatrów i
jednego lekarza ogólnego. Jej rodzice i rodzeństwo, w tym siostra bliźniaczka, dowiedzieli się o całej sprawie
dopiero kilka dni temu.
Przypadek Kelly budzi w Belgii zrozumiałe kontrowersje. Z powodów psychicznych jest wykonywanych w tym kraju
2,4 procent wszystkich eutanazji. Statystycznie co trzecia osoba, która wnioskuje o wspomagane samobójstwo
ze względu na cierpienie psychiczne, otrzymuje aprobatę psychiatrów.
Przypadek Kelly budzi kontrowersję, bo przedostał się do mediów. W pełnym świetle ukazuje on zwyrodnienie
państwa, które zamiast podać cierpiącym pomocą dłoń, oferuje im pomoc w samobójstwie. Przypomnijmy, że
kiedy pół roku temu w Holandii uśmiercono 17-letnią Noę, Papież Franciszek zareagował na jej zgon tymi słowami: „Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani to
nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; nie poddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję”
www.ekai.pl

Synod: gorszy was zabijanie dzieci, a wasze szpitale to rzeźnie
Przy okazji trwającego w Watykanie Synodu, kilkakrotnie podjęty został problem zabijania przez niektóre amazońskie plemiona niechcianych dzieci. Kościół jako pierwszy rozpoczął walkę z tym haniebnym procederem.
Uczestniczący w Synodzie bp Wilmar Santin z Itaituby w Brazylii potwierdził, że na przykład plemię Munduruku
było w przeszłości bardzo okrutne. Głowy swych wrogów traktowało jako trofea. Dochodziło też do zabijania
dzieci upośledzonych, nie mających ojca czy bliźniaków. Mówi bp Santin.
“Kiedy ludzie o tym słyszą, są przerażeni i pytają się, jak to możliwe, skąd tyle okrucieństwa? A ja się zapytam o
aborcje w krajach cywilizowanych? Ilu upośledzonym dzieciom pozwala się przyjść na świat? My w każdym razie
możemy powiedzieć, że dzięki pracy sióstr zakonnych, które pracowały w tych plemionach jako pielęgniarki i
nauczycielki, udało się z czasem wyeliminować te praktyki – podkreślił bp Santin. - Widziałem kulejące dzieci,
które nie zostały zabite. Widziałem bliźniaki… Mogę więc powiedzieć, że w plemieniu Munduruku już się tego nie
praktykuje. Nie wiem, jaka jest sytuacja w innych plemionach. Chciałbym jednak powtórzyć, że łatwo jest się
gorszyć tymi praktykami, a zarazem nie widzieć, że niektóre szpitale to prawdziwa rzeźnia.”
www.vaticannews.va
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Abp Bernardito Auza: niepokoi mnie edukacja seksualna
„Niepokoi mnie edukacja seksualna, która nie respektuje praw rodziców i nie odpowiada potrzebom dziecka” –
powiedział abp Bernardito Auza, podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Hierarcha podkreślił
także wychowawczą rolę rodziny i zaznaczył, że ma ona zdecydowaną przewagę nad instytucjami.
„Obowiązek i prawo rodziców do wychowania dzieci obejmuje wolny wybór szkoły lub innych niezbędnych do
tego środków zgodnie z ich moralnymi i religijnymi przekonaniami” – powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Dodał też, że „edukacja dzieci, w tym nauczanie o miłości i ludzkiej seksualności, jest przede
wszystkim obowiązkiem rodziców, a nie placówek edukacyjnych”.
Globalny raport z badania na temat dzieci pozbawionych wolności wyraźnie wskazuje, że „dzieci tylko w ostateczności powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo-ochronnych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych lub
terapeutycznych, ponieważ nie mogą one zastąpić korzyści płynących z życia w rodzinie. Należy zrobić wszystko,
aby dzieci dorastały w środowisku rodzinnym, w którym doświadczają miłości, ochrony i bezpieczeństwa” – powiedział abp Auza.
Oświadczenie abp Bernardito Auzy zostało wygłoszone z okazji trzydziestej rocznicy przyjęcia przez światowych
przywódców Konwencji Praw Dziecka. Dziś jest to najpowszechniej ratyfikowany traktat o prawach człowieka na
świecie. „Jest to dobra okazja, aby zastanowić się nad krokami podjętymi w celu ochrony naszych maluchów oraz
ich społecznego i intelektualnego rozwoju” – powiedział hierarcha.
www.vaticannews.va

Anglikański arcybiskup do zwolenników małżeństw jednopłciowych: odejdźcie z Kościoła
Anglikański arcybiskup Sydney Glenn Davies powiedział zwolennikom małżeństw jednopłciowych, że powinni raczej opuścić Kościół, niż „zdradzić słowo Boże”. Podkreślił, że Kościół musi skupić się na „ewangelizacji Australii”,
zamiast ulegać „nieustannemu naciskowi na zmianę doktryny,a by zadowolić pożądliwości i przyjemności świata”.
Odniósł się on do decyzji o błogosławieniu związków jednopłciowych w diecezji Wangaratta. Sprawą tą zajmuje
się obecnie kościelny trybunał apelacyjny.
Przemawiając 14 października podczas obrad synodu diecezji Sydney jej zwierzchnik przestrzegł, że Kościół
„wkroczył w zdradliwe wody”. – Boję się o trwałość Anglikańskiego Kościoła Australii – stwierdził abp Davies,
tłumacząc, że decyzje w sprawie małżeństw jednopłciowych mogą potencjalnie „złamać nasze braterstwo i osłabić
naszą wspólnotę”.
Jego zdaniem „jeśli ludzie chcą zmienić doktrynę Kościoła, powinni założyć nowy Kościół albo przejść do Kościoła
bardziej odpowiadającego ich poglądom, a nie burzyć Kościół anglikański przez porzucenie jasnego nauczania
Pisma Świętego”. – Proszę, odjedźcie od nas – powiedział arcybiskup Sydney.
Zaznaczył, że błogosławienie jednopłciowych związków jest „zdradą słowa Bożego”. Przyznał jednocześnie, że to
nauczanie na temat małżeństwa „nie jest popularne w Australii”, a obecnie jest także sprzeczne z tamtejszym
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prawem. Jednak „Boży zamysł wobec małżeństwa sienie zmienił”. – Nie możemy błogosławić małżeństw jednopłciowych z tego prostego powodu, że nie możemy błogosławić grzechu – stwierdził abp Davies.
W przyszłym roku Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego w Australii zbierze się na specjalnej sesji poświęconej
problemowi małżeństw jednopłciowych. Zdaniem arcybiskupa Sydney synod powinien zająć jednoznaczne stanowisko w tej kwestii, zgodne z nauczaniem Biblii o świętości małżeństwa będącego związkiem mężczyzny i kobiety.
www.ekai.pl

600 tys. Francuzów na marszu przeciw in vitro bez ojca
600 tys. Francuzów wzięło udział wczoraj w manifestacji przeciwko
udostępnianiu zapłodnienia in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Zezwala na to nowe prawo forsowane przez ugrupowanie Emmanuela
Macrona pomimo sprzeciwu większości społeczeństwa i poważnych zastrzeżeń Francuskiej Akademii Medycyny. Podobnie jak członkowie Akademii, demonstranci w Paryżu przypominali, że dla zdrowego rozwoju
dziecko potrzebuje obecności ojca.
Demonstranci reprezentowali bardzo szerokie spektrum francuskiego społeczeństwa. Przybyło wiele rodzin
z dziećmi. Obecni byli przedstawiciele politycznej opozycji, zarówno z prawicy, jak i z lewicy, dla których in vitro
bez ojca to kwestia ekologiczna, podobnie jak ochrona klimatu. Nie zabrakło też żółtych kamizelek oraz kapłanów
w koloratkach. W pewnym momencie napływ uczestników był tak wielki, że demonstracja musiała się rozgałęzić i
pójść dwoma alternatywnymi trasami.
Organizatorzy zapowiedzieli, że wczorajszy marsz to dopiero początek. Jeśli Macron chce konfrontacji ze społeczeństwem i wbrew jego woli będzie forsował in vitro bez ojca, to oni są już gotowi na kolejne, jeszcze liczniejsze
manifestacje. Już wczoraj ogłosili daty kolejnych demonstracji w Paryżu, aż do czerwca przyszłego roku.
Na ulicach francuskiej stolicy protestowano również przeciwko surogacji. Choć dyskutowany w parlamencie projekt prawa jeszcze jej nie przewiduje, to dla wszystkich jest jasne, że to tylko kwestia czasu. Po lesbijkach, swoje
rewindykacje do dziecka, dzięki macicy do wynajęcia, zgłoszą także homoseksualiści. Wszystko to jest jeden
proces, utorowany przez wcześniejsze decyzje – przypomina mer podparyskiego Maisons-Laffite. „Najpierw były
związki cywilne, potem małżeństwa dla wszystkich, dziś jest in vitro bez ojca, a jutro będzie surogacja” – dodaje
Jacques Myard.
Jednoznacznego poparcia wczorajszej demonstracji udzielił też francuski Kościół. Przewodniczący Episkopatu abp
Eric de Moulins-Beaufort stwierdził, że udział w tym wydarzeniu jest obowiązkiem dla wszystkich, którzy nie
zgadzają się na nowe prawo. Metropolita Paryża abp Michele Aupetit przypomniał, że historii nie zmienia stado
baranów, lecz ci, którzy stawiają opór. Natomiast obecny na demonstracji bp Dominique Rey podkreślił, że uczestnicy marszu nie są kontestatorami. Wręcz przeciwnie, oni opowiadają się za życiem i rodziną, na przekór tym,
którzy negują podstawy człowieczeństwa.
www.vaticannews.va
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USA: “Łańcuch Życia” w obronie nienarodzonych
Już po raz 20. działacze obrońcy życia i wszyscy przeciwnicy przerywania ciąży wyszli 7 października na ulice
ponad 1300 amerykańskich miejscowości i utworzyli modlitewny “Łańcuch Życia”.
Przez godzinę trwali na wspólnej modlitwie, prosząc Boga o przebaczenie za zło związane z obecnością aborcji
w dzisiejszej kulturze. Na swych plakatach i transparentach uczestnicy manifestacji nieśli bardzo wymowne hasła:
“Aborcja to zabójstwo dzieci”, “Adopcja: odpowiedź miłości”, “Panie, przebacz nam i naszemu narodowi”, “Aborcja
krzywdzi kobiety”.
Główny organizator “Łańcucha” pastor Royce Dunn podkreśla, że inicjatywa jest wezwaniem do świadczenia przeciwko “publicznemu wrogowi, który zabił już ponad 100 milionów nienarodzonych Amerykanów i Kanadyjczyków
w klinikach aborcyjnych i na skutek środków wczesnoporonnych”. Zdaniem Dunna, niewielu duchownych ma odwagę publicznie o tym mówić. Dodał, że ludzie sprzeciwiający się temu złu są jedyną nadzieją dla nienarodzonych,
“jedynymi ich adwokatami i obrońcami”.
“Dominująca w kulturze XX wieku awersja do dzieci nie pozostała bez wpływu na sumienie i integralność Kościoła.
Skutkiem tego trendu była legalizacja aborcji i pokrewne zjawiska jak niszczenie ludzkich zarodków w laboratoriach, eutanazja, homoseksualizm, rozwody i wolne związki, uzależnienia itp.” -powiedział pastor. Podkreślił, że
ten “holocaust aborcyjny” mogą przerwać tylko modlitwa i przebudzenie duchowe, prowadzące do akceptacji
“człowieczeństwa nienarodzonych”.
www.vaticannews.va
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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

Redakcja:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl

Kochaj
Otaczaj troską
Dziel się
Rozwijaj miłość
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