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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież: zanieśmy w przyszłość piękno chrześcijańskiej rodziny
Jesteśmy wezwani, aby zanieść w przyszłość piękno chrześcijańskiej rodziny.
Kościół potrzebuje takich małżeństw jak to Pryscylli i Akwili, które mówią i żyją
wartością chrztu wyrażającą się w byciu świadkami Jezusa – mówił Papież do
członków Roty rzymskiej, których przyjął na audiencji z okazji rozpoczynającego
się nowego roku sądowniczego.
W swym przemówieniu Franciszek wskazał na przykład tych bliskich współpracowników św. Pawła, których nazwał małżeństwem wędrownym, ponieważ byli ciągle w ruchu, aby głosić i dawać
świadectwo Chrystusowi. Dodał, że właśnie takich małżeństw potrzebują dziś nasze parafie, aby można było dotrzeć do tych, do których kapłani często nie docierają.
„Młode małżeństwa powinny uczyć się od nich tego, jak zakochać się w Chrystusie i być przyjacielem dla rodzin
pozbawionych często światła wiary, gdyż zostały pozostawione na marginesie naszej działalności duszpasterskiej.
Jak bardzo bym chciał, aby to przemówienie nie pozostało tylko zbiorem słów, ale aby zachęciło duszpasterzy do
szukania małżeństw pokornych i gotowych, aby iść na place i do domów naszych miast, gdzie nie dociera głos
Jezusa – mówił Ojciec Święty. - Z drugiej strony małżeństw, które mają odwagę wybudzać ze snu pasterzy, którzy
się zablokowali, albo zatrzymali na poziomie małych grup ludzi doskonałych. Pan przyszedł szukać grzeszników,
a nie ludzi doskonałych.“
www.vaticannews.va

Papież: chrońmy nasze serce przed robakiem zazdrości
„Bądźmy uważni na robaka zawiści i zazdrości, który prowadzi nas do złego osądzania ludzi, do wchodzenia w
rywalizację w rodzinie, sąsiedztwie oraz w pracy - «To ziarno wojny»” – powiedział Papież Franciszek podczas
Mszy w Domu św. Marty. „Plotkowanie to rodzaj gadania z samym sobą, które zabija drugiego. Nie ma ono żadnej
zawartości i kończy jak «bańka mydlana»”.
Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszego pierwszego czytania (1 Sm 24, 3-21), które mówi o zazdrości Saula o
Dawida oraz o tym jak ulega ona rozbrojeniu. „Niepokój zazdrości” jest jak robak, który trawi od środka. Zazdrość
niesie w sobie przestępstwo i prowadzi do zabijania. Tym, którzy mówią: „tak jestem zazdrosny, ale nie jestem
mordercą”, Franciszek odpowiada: „tak, teraz”, ale „jeśli będziesz tak kontynuował, to może źle się skończyć,
ponieważ łatwo można zabić zarówno językiem, jak i oszczerstwami”. Zazdrość rośnie, kiedy rozmawia się z
samym sobą, interpretując sprawy w jej kluczu. Ona przychodzi poprzez plotkowanie ze sobą. Człowiek zazdrosny nie jest w stanie dostrzec rzeczywistości i jedynie bardzo silny wstrząs może otworzyć oczy. Tak więc w
wyobrażeniach Saula, zazdrość doprowadziła go do przekonania, że Dawid był mordercą i wrogiem.
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Papież – plotkowanie z samym sobą
„My także, kiedy opanuje nas zazdrość i zawiść tak robimy. Każdy z nas sobie myśli «Dlaczego ta osoba jest dla
mnie nie do zniesienia? Dlaczego nie chcę tego drugiego nawet widzieć? Każdy z nas myśli – dlaczego? Tyle razy
pytamy o to i przekonujemy się, że są to nasze fantazje – stwierdził Papież. Fantazje, które jednak rosną poprzez
plotkowanie z samym sobą. W końcu przychodzi łaska Boża, kiedy zazdrosny zderza się z rzeczywistością, jak
wydarzyło się w przypadku Saula: zazdrość pęka jak bańka mydlana, ponieważ zazdrość i zawiść nie mają w sobie
zawartości.“
Ojciec Święty podkreślił wielką szlachetność Dawida w przeciwieństwie do zazdrości Saula. Warto spojrzeć na
swoje postępowanie, szczególnie na sytuacje, kiedy jesteśmy dla kogoś nieprzyjemni. Zapytajmy wtedy: „co we
mnie siedzi? Czy aby nie rośnie we mnie robak zazdrości, bo on ma coś, czego nie mam ja, czy nie pojawia się
we mnie ukryty gniew?” Powinniśmy chronić nasze serce przed tą chorobą, przed tym plotkowaniem z samym
sobą, które powoduje, że ta bańka mydlana rośnie, nie ma zawartości, ale może uczynić wiele zła.
Papież – zawiść i zazdrość ziarnami wojny
„Bądźmy uważni, ponieważ to jest robak zazdrości, który wchodzi w serce nas wszystkich – nas wszystkich! I
prowadzi nas do osądzania ludzi, ponieważ w środku pojawia się rywalizacja: on ma coś, czego nie mam ja. W
ten sposób rozpoczyna się rywalizacja – podkreślił Franciszek. Prowadzi nas do odrzucania ludzi, prowadzi do
wojny: wojny domowej, wojny środowiskowej, wojny w miejscach pracy. Jest początkiem, ziarnem wojny: zawiść
i zazdrość.“
Ojciec Święty na zakończenie wezwał do czujności, aby nie podejmować plotkowania z samym sobą, które prowadzi do złego myślenia o innych, do tworzenia tej bańki mydlanej.
Papież – prośmy o przejrzyste serce
„Prośmy Pana o łaskę przejrzystego serca jakim było serce Dawida - modlił się Papież. Przejrzystego serca, które
szuka jedynie sprawiedliwości, szuka pokoju. Przyjazne serce, serce, które nie chce nikogo zabić, ponieważ zazdrość i zawiść zabijają.“
www.vaticannews.va

Papież: Godność kobiety warunkiem pokoju i lepszego świata
Do budowania lepszego świata, który byłby domem pokoju, a nie dziedzińcem wojny, czego warunkiem jest godność każdej kobiety – zachęcił Franciszek podczas Mszy św. w watykańskiej Bazylice św. Piotra 1 stycznia w
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Papież zaznaczył, że każda przemoc zadana kobiecie jest zbezczeszczeniem Boga, zrodzonego z niewiasty. “Z ciała kobiety przyszło dla ludzkości zbawienie: po tym, jak traktujemy
ciało kobiety, rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa” – powiedział Ojciec Święty i zwrócił uwagę, że ciało
kobiety jest poświęcane na bezbożnych ołtarzach reklamy, dochodów, pornografii, wyzyskiwane jako obszar do
użycia.
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Franciszek zaznaczył, że “w łonie niewiasty Bóg i ludzkość zjednoczyły się ze sobą, aby nigdy więcej nie rozstawać
się ze sobą: także teraz, w niebie, Jezus żyje w ciele, które przyjął w łonie matki. W Bogu jest nasze ludzkie ciało!”
Papież przypomniał, że pierwszego dnia roku obchodzimy te zaślubiny Boga z człowiekiem, które rozpoczęty się
w łonie niewiasty i z niej wzeszło zbawienie. “Zacznijmy zatem rok pod znakiem Matki Bożej, Niewiasty, która
utkała człowieczeństwo Boga. Jeśli chcemy splatać człowieczeństwem wątki naszych dni, musimy zacząć od Niewiasty” – zachęcił Ojciec Święty.
Wyjaśniając słowa “zrodzony z niewiasty” papież podkreślił, że odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od niewiasty
i kobiety są źródłami życia. W tym kontekście zwrócił uwagę, że niestety kobiety są nieustannie poniżane, bite,
gwałcone, nakłaniane do prostytucji i usunięcia życia, które noszą w swym łonie. “Każda przemoc zadana kobiecie
jest zbezczeszczeniem Boga, zrodzonego z niewiasty. Z ciała kobiety przyszło dla ludzkości zbawienie: po tym,
jak traktujemy ciało kobiety, rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa” – zaznaczył Franciszek i zwrócił uwagę
na haniebne praktyki, gdy ciało kobiety jest poświęcane na bezbożnych ołtarzach reklamy, dochodów, pornografii,
wyzyskiwane jako obszar do użycia. “Trzeba je wyzwolić od konsumpcjonizmu, trzeba je szanować i czcić. Jest
ono najszlachetniejszym ciałem świata, poczęło i zrodziło Miłość, która nas zbawiła!” – zaapelował papież.
Dalej zwrócił uwagę, że dzisiaj upokarzane jest również macierzyństwo, ponieważ jedynym wzrostem, będącym
przedmiotem zainteresowania jest wzrost gospodarczy. “Są matki, ryzykujące trudne do pokonania podróże, by
desperacko próbować dać owocowi swego łona lepszą przyszłość, a są uznawane za zbędne przez ludzi mających
pełny brzuch i mnóstwo rzeczy, ale serce bez miłości” – podkreślił Ojciec Święty.
Przypomniał, że zgodnie z relacją biblijną

kobieta jest punktem kulminacyjnym stworzenia, jako podsumowanie

całego dzieła stworzenia i zawiera się w niej cel samego stworzenia: rodzenie i troska o życie, komunia ze wszystkim, zatroszczenie się o wszystko.
Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii Franciszek zwrócił uwagę, że Matka Boża wszystko brała do serca i w swoim
sercu wszystko ustawiała na właściwym miejscu, nawet przeciwności losu. Zaznaczył, że “zachowywanie w sercu”
nie jest miłym gestem, jaki Matka Boża czyniła co jakiś czas, ale jej zwyczajem a właściwością kobiety jest branie
sobie życia do serca. “Kobieta ukazuje, że sens życia nie polega na tym, aby stale wytwarzać rzeczy, ale brać do
serca to, co jest” – powiedział Ojciec Święty.
Zachęcił do refleksji i odpowiedzi na pytanie: „Czy potrafię patrzeć na ludzi sercem? Czy zależy mi na ludziach, z
którymi żyję? A przede wszystkim czy w centrum mego serca jest Pan?”. “Tylko jeśli życie jest dla nas ważne,
będziemy potrafili się o nie zatroszczyć i przezwyciężyć otaczającą nas obojętność” – zaznaczył Franciszek i wezwał: “Prośmy o tę łaskę: by przeżyć rok z pragnieniem zatroszczenia się o innych”.
Papież zachęcił do budowania lepszego świata, który byłby domem pokoju, a nie dziedzińcem wojny, czego warunkiem jest godność każdej kobiety. “Z niewiasty narodził się Książę Pokoju. Kobieta jest dawczynią i pośredniczką pokoju, i musi być w pełni włączona w procesy decyzyjne. Kiedy bowiem kobiety mogą przekazywać swoje
dary, świat staje się bardziej zjednoczony i bardziej pokojowy” – powiedział papież.
Przypomniał, że nowonarodzony Jezus wraz ze swoją Matką zainaugurował rewolucję czułości. “Kościół, patrząc
na Dzieciątko Jezus, jest wezwany do jej kontynuowania Podobnie jak Maryja, jest on bowiem niewiastą i matką,
a w Matce Bożej odnajduje swoje cechy charakterystyczne” – zaznaczył Franciszek i przypomniał, że Kościół jest
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powołany, by odrzucić grzech i światowość, głosić Pana, aby rodzić Go w ludzkich istnieniach i do przyjąć każdego
człowieka jako syna.
Papież zwrócił uwagę, że nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego, diabeł, próbuje podzielić Kościół, stawiając na pierwszym planie różnice, ideologie, myśli uprzedzone i układy. Przestrzegł przed rozumieniem Kościoła, w sensie
struktur, programów i tendencji. Zaznaczył, że istotą Kościoła jest “macierzyńskie serce”.
Na zakończenie papież wezwał: “O Matko, wzbudź w nas nadzieję, daj nam jedność. Niewiasto zbawienia, powierzamy tobie ten rok, strzeż go w swoim sercu. Wysławiamy Ciebie: Święta Boża Rodzicielko, Święta Boża Rodzicielko, Święta Boża Rodzicielko!”
Treść papieskiej homilii publikujemy TUTAJ.
www.ekai.pl

Papież ochrzcił 32 dzieci
W Niedzielę Chrztu Pańskiego Papież Franciszek ochrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej 32 niemowląt. Były w tym gronie
trojaczki i bliźniaki.
W krótkiej, improwizowanej homilii podczas Mszy sprawowanej w kaplicy konklawe, Papież wskazał na znaczenie
udzielania chrztu małym dzieciom. Podkreślił, że w tym sakramencie otrzymują skarb Ducha Świętego, który będzie im pomagał przez całe życie.
„Chrzest dziecka jest aktem sprawiedliwości wobec niego, ponieważ w chrzcie dajemy mu skarb, dajemy mu
Ducha Świętego – mówi Papież. – Dziecko wychodzi z wewnętrzną mocą Ducha Świętego. Ducha, który je obroni,
który będzie mu pomagać przez całe życie. Stąd też tak ważny jest chrzest w dzieciństwie, aby mogło wzrastać
mocą Ducha Świętego. To jest przesłanie, które chciałem wam dziś przekazać.“
Ojciec Święty wezwał też, aby rodzice dbali o rozwój dzieci z mocą i światem Ducha Świętego, to znaczy, by
uczęszczały na katechezę, otrzymały pomoc, nauczanie a także świadectwo, jakie dać im mogą rodzice i członkowie rodziny.
Zwracając się do rodziców niemowląt Franciszek zauważył, że ich dzieci są nieprzyzwyczajone do wizyty w Kaplicy
Sykstyńskiej, panującego w niej ciepła i świątecznych strojów. „Koncert się jeszcze nie zaczął, ale zaraz zaczną
jedno po drugim. Nie bójcie się, pozwólcie im płakać i krzyczeć” – mówił Papież. Zachęcał też mamy, by bez
skrępowania karmiły płaczące z głodu pociechy. Franciszek wskazał na chóralny wymiar koncertu, jakim jest płacz
dzieci. „Wystarczy, że jedno zacznie swoje «la», a natychmiast dołączają pozostałe” – mówił. Płacz dziecka w
kościele nazwał pięknym kazaniem.
W gronie ochrzczonych niemowlaków było 15 dziewczynek i 17 chłopców. Zgodnie z tradycją są to dzieci pracowników Watykanu, urodzone w ciągu minionego roku. Zwyczaj chrztu dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej wprowadził
Jan Paweł II w 1981 roku. www.vaticannews.va
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Z Polski
Ministerstwo cyfryzacji: pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci
i Młodzieży w Internecie
Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie,
powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. W spotkaniu, które otworzył minister cyfryzacji Marek Zagórski, wzięło
udział kilkudziesięcioro ekspertów z instytucji, organizacji i firm zajmujących się nowymi technologiami oraz
edukacją i ochroną dzieci.
Podczas pierwszego spotkania wyodrębniono cztery zespoły merytoryczne, w których pracować będą członkowie
Grupy.
Zadaniem zespołu prawnego (legislacyjnego) będzie m.in. wypracowanie rozwiązań eliminujących możliwości
czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy i propagowania szkodliwych dla dzieci i młodzieży treści.
Zespół organizacyjno-edukacyjny zajmie się m.in. działaniami na rzecz promowania wartościowych treści w internecie oraz propagowaniem rozwiązań technicznych sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu przez dzieci i
młodzież z internetu.
Osoby wchodzące w skład zespołu technicznego będą pracować m.in. nad usprawnieniami wymiany informacji
pomiędzy dostawcami treści i usług świadczonych w internecie a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnych treści w celu bezzwłocznego informowania o zagrożeniach oraz rozwijania skutecznych narzędzi reagowania na występujące zagrożenia w sieci.
Zadaniem zespołu „medialnego” będzie m.in. opracowanie rekomendacji i dobrych praktyk dla przedstawicieli
mediów, dotyczących m.in. sposobu informowania o internetowych zagrożeniach dzieci i młodzieży.
- Cel mamy jeden. Ograniczyć zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież w internecie. Realizując to
zadanie chcemy skorzystać z doświadczenia wszystkich, którym ten temat jest bliski – powiedział minister Marek
Zagórski.
Powołanie Grupy to efekt podpisanej na początku października Deklaracji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.
Jej sygnatariuszami zostali m.in. przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, mediów oraz administracji publicznej.
Podczas spotkania minister Zagórski zaprezentował też dotychczasowe aktywności MC w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i nastolatków w sieci. To m.in. realizowana od kilku miesięcy we współpracy z NASK kampania
„Nie zagub dziecka w sieci”.
www.niedziela.pl
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Ideologiczna samowolka samorządowców uderza w dzieci i narusza prawa rodzicielskie
„Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zauważyliśmy zwiększoną
aktywność o charakterze ideologicznym właśnie nakierowaną na szkoły z
wykorzystaniem instytucji samorządowych” - ostrzega Instytut Ordo Iuris,
zwracając uwagę na intensyfikację działań mających na celu ideologizację
dzieci i młodzieży oraz ich deprawację.
Pytanie, czy dzieje się tak tylko i wyłącznie z inicjatywy „nowoczesnych” i
„postępowych” samorządów, czy też problem sięga znacznie głębiej –
prawa międzynarodowego i przyjętej przez Polskę Agendy 2030, której cele zrównoważonego rozwoju zakładają
ideologizację, w tym między innymi seksualizację poprzez permisywną edukację seksualną oraz genderyzację
młodych ludzi?
Już od kilku lat obserwujemy w szkołach aktywność organizacji, które prowadzą zajęcia budzące zasadnicze wątpliwości z perspektywy dobra dziecka. Są to zarówno zajęcia permisywnej czy wulgarnej wersji edukacji seksualnej, jak i inne formy zajęć, podczas których będą się pojawiały treści godzące w konstytucyjne wartości, tak jak
małżeństwo, rodzina, prawa rodziców i to niejednokrotnie będą zajęcia mocno nawiązujące do ideologicznych
doktryn LGBT, gender, czy innych konstruktów o charakterze neomarksistowskim — dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris nie ma wątpliwości co do wagi problemu.
Te zajęcia były najczęściej prowadzone przez organizacje pozarządowe — zauważył podczas poniedziałkowej
konferencji prasowej.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zauważyliśmy zwiększoną aktywność o charakterze ideologicznym
właśnie nakierowaną na szkoły z wykorzystaniem instytucji samorządowych — podkreślał. Jako jeden z przykładów wskazał Warszawę, gdzie ogłoszono budzącą wiele zastrzeżeń natury prawnej i moralnej deklarację LGBT+.
Nie lepiej jest jednak w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, czy Łodzi.
Władze Poznania usiłują wchodzić w rolę zastrzeżoną dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, w rolę podmiotu,
który ustala program nauczania i ustala treści, które będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych — alarmował Zych.
Polityka oświatowa samorządu powinna określać ramy organizacyjne związane z funkcjonowaniem szkół i szereg
technicznych rozwiązań, ale w żadnym razie nie powinna zawierać wytycznych dotyczących treści, jakie w szkole
powinny być realizowane. Niestety w dokumencie, który znaleźć można na stronach miasta jest szereg wytycznych
treściowych i są to wytyczne szalenie kontrowersyjne i budzące wątpliwości z perspektywy polskiego porządku
konstytucyjnego — zauważył.
We wtorek – jak poinformował - ma być poddana pod głosowanie na poznańskiej radzie miasta Karta Równego
Traktowania Kobiet i Mężczyzn, „dokument, którego podstawowe założenie może nie budzić wątpliwości, ale treść
dla każdego, kto go przeczyta będzie szalenie kontrowersyjna i będzie budziła jednoznaczny sprzeciw: dokument, który wymaga wdrażania ideologicznej perspektywy gender we wszystkich politykach miasta, w tym także
w obszarze oświaty, w tym wykorzeniania czegoś, co jego autorzy nazywają nieprecyzyjnie, ogólnie, ale zarazem
niepokojąco „stereotypowymi rolami płciowymi”.

Strona | 7

Papież: Godność kobiety warunkiem pokoju i lepszego świata

Instytut Ordo Iuris dokonał analizy prawnej tego dokumentu – zostanie ona przekazana do kuratorium i do wojewody z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych i nadzorczych. Organizacja zaproponowała ponadto likwidację
tych przepisów prawa oświatowego, które są nieprecyzyjne i pozwalają na nadużycia.
To co jest szczególnie bulwersujące to fakt, że zajęć dotyczących tak istotnej materii, jaką jest wychowanie w
obszarze płciowości, nie podjęto nawet próby skonsultowania z rodzicami, już im się przedstawi gotowy produkt
— nie krył oburzenia Kazimierz Przeszowski, wiceprezes zarządu Centrum Życia i Rodziny.
Nie konsultowano tego z kuratorium oświaty — dodał.
Zauważył, iż jest to stawianie się w opozycji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jak podkreślali zgromadzeni na konferencji prawnicy, środowiska lewicowe wykorzystały możliwości prawne
stworzone dla umożliwienia rozwoju dzieciom szczególnie uzdolnionym a także tym, które chciałyby rozszerzyć
swoją wiedzę, aby szerzyć swoją ideologię.
Te zajęcia, które do tej pory były wykorzystywane w celach zupełnie niekontrowersyjnych, do nauki języków obcych, do pracy z uczniem uzdolnionym, do rozwijania kompetencji, umiejętności uczniów okazują się teraz tym
narzędziem, które ma być stosowane w celu prowadzenia aktywności indoktrynującej na terenie szkoły — mówił
adwokat Rafał Dorosiński, koordynator Zespołu Analitycznego Ordo Iuris.
W rozporządzeniu wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej wyraźnie jest wskazane, iż zajęcia dodatkowe w
momencie, w którym są wprowadzone do tygodniowego rozkładu zajęć, stają się zajęciami obowiązkowymi. Co
to oznacza? Otóż zajęcia, które mają charakter głęboko dotyczący zagadnień wychowawczych, odnoszących się
w dużej mierze do życia rodzinnego, małżeńskiego, płciowego, seksualnego – te zajęcia w momencie, w którym
zostają wprowadzone do tygodniowego rozkładu zajęć, stają się zajęciami obowiązkowymi. Trudno to połączyć z
elementarnymi prawami rodziców do zapewnienia wychowania dzieciom zgodnego z przekonaniami rodziców. W
związku z tym wydaje się, że ten przepis, który nota bene został wprowadzony w 2008 roku powinien zostać
uchylony — dodał.
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół z dnia 3 kwietnia 2019 roku organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może
przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych.
W przypadku wprowadzenia do rozkładu zajęć dodatkowych zajęć edukacyjnych, udział uczniów w tych zajęciach
jest obowiązkowy. Warto dodać, iż jednym z warunków wprowadzenia przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć
edukacyjnych jest zasięgnięcie opinii rady rodziców, przy czym inaczej niż w przypadku opinii dotyczącej działania w szkole zewnętrznych organizacji społecznych, opinia rady rodziców dotycząca prowadzenia zajęć dodatkowych nie ma charakteru wiążącego, co skrzętnie wykorzystują środowiska lewicowe dla indoktrynacji dzieci
wbrew woli ich rodziców a także wprowadzania z obejściem prawa do edukacji szkolnej treści sprzecznych z
podstawą programową i aksjologią przyjętą w prawie oświatowym.
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Uznanie w rozporządzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych za obowiązkowe (w przypadku wprowadzenia ich
przez dyrektora szkoły do tygodniowego rozkładu zajęć) pozostaje nie tylko, jak wykazano, w konflikcie z prawami rodziców, ale rodzi poważne wątpliwości co do prawidłowego wykonania upoważnienia ustawowego — zauważają prawnicy Instytutu Ordo Iuris.
Biorąc pod uwagę doniosłość jaką dla realnego korzystania z praw rodzicielskich w szkole ma możliwość niewyrażenia przez rodzica zgody na udział dziecka w zajęciach, odebranie tego uprawnienia rodzicom może być zadnie uważane za wyjście poza zakres upoważnienia ustawowego— dodają.
Edukacja równościowa nie jest jedynym wytrychem do wprowadzania do szkół lewicowych ideologii. Innym jest –
skutecznie stosowana w Gdańsku – edukacja zdrowotna w zakresie zdrowia prokreacyjnego, będąca w rzeczywistości zakamuflowaną formą wdrażania zajęć z permisywnej edukacji seksualnej. Zawarte w niej treści również
stoją w rażącej sprzeczności z treściami określonymi w podstawie programowej ustalonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zapytany przez portal wPolityce.pl, na ile wprowadzanie wbrew woli rodziców ideologicznej indoktrynacji stanowi
inicjatywę samorządów, a na ile realizację celów zrównoważonego rozwoju opisanych szczegółowo w Agendzie
2030 i czy nie należałoby zadziałać na poziomie tej agendy, dr Tymoteusz Zych odpowiedział:
Instytut Ordo Iuris jest od lat aktywny na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy jedną z kilku
polskich organizacji, które posiadają status konsultacyjny w ECO SOC, w komitecie ekonomiczno-społecznym
ONZ i stale zabieramy głos sprzeciwiając się ideologizacji także prawa międzynarodowego, bo to jest realny problem, który miał swój przejaw jeżeli chodzi o ONZ taki szczególnie wyraźny w zeszłym roku podczas szczytu w
Nairobi, podczas którego próbowano zadeklarować, że prawo do aborcji jest uniwersalnym prawem człowieka, a
permisywna, wulgarna wersja edukacji seksualnej powinna mieć w skali globalnej charakter obowiązkowy. Cały
szereg państw wyraził sprzeciw.
Niedługo zresztą odbędą się kolejne konferencje w Meksyku i w Paryżu i tam też będziemy się starali być obecni
i będziemy się starali jasno wyrażać sprzeciw, nie tylko broniąc integralności polskiego porządku prawnego i
naszych wartości konstytucyjnych, ale broniąc po prostu zdrowego rozsądku
Pełna zgoda, że jeśli chodzi o cele zrównoważonego rozwoju w tym dokumencie, który będzie zawierał szereg
postulatów całkowicie słusznych, chociażby związanych z polityką żywnościową, czy z polityką gospodarczą, będą
niestety obecne także elementy ideologiczne i te elementy trzeba punktować. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do tego, żeby te elementy ideologiczne były w naszym porządku prawnym wdrażane.
Problem w tym, że jak widać te elementy ideologiczne są wdrażane i to w sposób systemowy. W ratuszach powołano specjalne osoby czy nawet całe zespoły dla wdrażania genderowej zseksualizowanej agendy, jak chociażby
Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności w Poznaniu. Główny Urząd Statystyczny prowadzi monitoring stopnia
wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w poszczególnych polskich miastach. Co więcej, cięcia budżetowe
samorządów w zasadzie nie obejmują projektów o nacechowaniu ideologicznym.
Kwestią otwartą pozostają jeszcze kary dla łamiących prawo organizacji pozarządowych. Niestety za wejście do
szkoły z obejściem prawa i deprawację dzieci w żaden sposób nie są one sankcjonowane. Podobnie te samorządy,
które umożliwiają łamanie praw rodzicielskich i indoktrynację dzieci. Może najwyższy czas to zmienić? Wówczas
i rodzice i dzieci poczują się zdecydowanie bezpieczniej. www.niedziela.pl
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Odbyło się spotkanie Rady ds. Rodziny KEP
W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się wczoraj
spotkanie Rady ds. Rodziny KEP, któremu przewodniczył bp Wiesław
Śmigiel, przewodniczący Rady. – Mówiliśmy o funkcjonowaniu poradnictwa rodzinnego, a także dalszego, bliższego i bezpośredniego
przygotowaniu do małżeństwa. Omawialiśmy także pewne standardy
dla poradni rodzinnych i przygotowania do małżeństwa, nad którymi
aktualnie pracujemy – powiedział KAI bp Wiesław Śmigiel.
Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ks. Przemysław Drąg zaprezentował działania Rady Rodziny przy Minister Rodziny Pracy i Polityki społecznej. Projekt dotyczący poradnictwa rodzinnego omówiła zaś Beata Choroszewska, krajowa doradczyni życia rodzinnego.
– Rycerze Kolumba przedstawili projekt, który realizują w stanach Zjednoczonych. Chcielibyśmy dostosować go
do warunków polskich. Projekt dotyczy wypracowania bezpiecznego środowisko dla dzieci i młodzieży. Zakłada
pracę z małżeństwami i rodzinami w taki sposób, aby rodziny były bezpiecznym środowiskiem. Przede wszystkim
chodzi tu o ochronę nieletnich przed różnego rodzaju nadużyciami, również seksualnymi oraz wszelką przemocą
– powiedział bp Śmigiel.
W spotkaniu uczestniczył tez Tomasz Wawrzkowicz, delegat stanowy i przywódca Rycerzy Kolumba w Polsce. W
rozmowie z KAI wyjaśnił, że idea powstania Rycerzy Kolumba związaną była właśnie z troską o rodzinę. „Zarówno
modlitwą, jak i dziełami, które realizujemy, chcemy pokazać pozytywne wzorce funkcjonowania rodzin katolickich. Podejmowanymi działaniami dążymy do tego, aby to właśnie rodzina była bezpiecznym środowiskiem rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Realizujemy duże projekty prorodzinne na całym świecie i cieszę się, że
mogliśmy z Radą ds. Rodziny KEP podzielić się naszym doświadczeniem” – powiedział Wawrzkowicz.
www.ekai.pl

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Męskie serce - wychowanie do ojcostwa
Pan uczcił ojca przez dzieci… (Syr 3,2). 15 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie otwarte Mężczyzn Świętego
Józefa w Krakowie. Gościem specjalnym był bp prof. Janusz Mastalski, który podjął ważny temat: "Męskie serce wzrastanie do ojcostwa"
Prezentujemy treści przekazane przez bp. Mastalskiego:
Temat wychowania do ojcostwa (a właściwie samowychowania) jest niezwykle ważny. Mówi się coraz częściej o
kryzysie ojcostwa. Mówię z perspektywy kogoś, kto ponad dwadzieścia lat zajmuje się familiologią.
To co powiem nie będzie odkryciem, a uporządkowaniem.
1. Dlaczego mamy do czynienia z kryzysem męskości
2. Realizacja powołania do ojcostwa - kilka zasad
3. Drogowskazy ojca, który stawia sobie wymagania.
______________________________________________
1. Dlaczego mamy do czynienia z kryzysem męskości?
Przekazanie synowi tego, co się liczy w życiu - zbudowanie mądrego serca.
Mądry mężczyzna za każdym razem będzie wzruszony, gdy będzie działał dobrze. Dyskretnie i z miłością przekazuje sztukę życia. Świadectwo karności i stanowczości. Próba opanowania niepohamowanego serca, by uniknąć
nieporozumień…
Mądry ojciec uczy tego syna - kiedy widzi owoc tej nauki - wzrusza się podziwiając mądre serce syna...
Dziś nie jest łatwo być mądrym ojcem. Dlaczego? Mamy wiele przyczyn.
- kryzys wieku - każdy okres w życiu mężczyzny wiąże się z deficytami związanymi z wiekiem. To wymusza
pewne reakcje i postawy domowe.
- słabość psychiczna (deficyt pojemności emocjonalnej) - psychika coraz mniej odporna na bodźce otoczenia mężczyzna żelazo, kobieta miedź. Miedź się ugnie, ale wytrzyma. Żelazo się złamie...
- autorytet (problem) - mężczyźni gubią autorytet. Młode pokolenie jest coraz bardziej narcystyczne. W dobie
portali społecznościowych - mężczyźni kreują swój wizerunek, który nie oddaje prawdy. Jesteśmy wrażliwi na
pochwały, docenienie. Negowanie przez dzieci bardzo boli... Często większy autorytet ma mama, czy kolega.
- emancypacja kobiet - wojująca emancypacja wykrzywia równouprawnienie. Mężczyzna lubi mieć rację, grać
pierwsze skrzypce (ambicja)
- problemy z mówieniem o sobie - trudno nam mówić o uczuciach, emocjach -albo zbyt proste, albo zbyt skomplikowane. Nie wiemy jak je nazywać, opisywać...
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- samotność mężczyzny - możemy mieszkać w dużym domu, wielu domowników i ciągle być samotnym. To pcha
nas w nałogi.
- problemy seksualne - nieradzenie sobie z ilością bodźców, które nas atakują - kultura przeniknięta seksem
(kultura orgazmu). Jesteśmy powołani do czystości - to styl życia, etos. Zaburzenie tego - sprawia że nie czujemy
się fair.
- Uwikłanie w nałogi - zniewolenia, które nie pozwalają nam realizować własnej męskości. Zniewolenia (nałogi)
nasilają naszą samotność. Potrzeba motywacji religijnej, ale i męskiej ambicji, by wyjść z uwikłań.
- Zazdrość wynikająca z porównywania się - dziś na porządku dziennym (to wzmaga ilość donosów, hejtu) mężczyźni zazdrośni o syna. Chcemy być lepsi - koncentrując się na własnych deficytach.
2. Realizacja powołania do ojcostwa - kilka zasad
Jak realizować powołanie do męskości i do ojcostwa? Kilka konkretnych wskazań, które muszą się łączyć z realizacją siebie jako męża.
św. Jan Paweł II - Familiaris Consortio: Miłość do małżonki, która została matką, i miłość do dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa. Nade wszystko tam, gdzie warunki
społeczne i kulturalne łatwo skłaniają ojca do pewnego uwolnienia się od zobowiązań wobec rodziny i do mniejszego udziału w wychowaniu dzieci, konieczne jest odzyskanie społecznego przekonania, że miejsce i zadanie
ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną (FC 25)
Chcąc pokonać problemy (o których mówiliśmy wcześniej) musimy wejść na drogę samowychowania do miłości
Żony i o Dziecka.
Zasady chrześcijańskiej pedagogiki rodziny:
- Odpowiedzialność mężczyzny - raz zostałeś ojcem, ale na całe życie. Może to być źródłem dumy, albo żalu.
Nawet mając powody, by się nie angażować w wychowanie - musimy coś dziecku ofiarować. Najczęściej - poczucie bezpieczeństwa i czas. To czego dzieci szukają - móc wrócić do domu, gdzie ojciec będzie sprawiedliwy,
dobry, ale wymagający. Potrzebujemy tu rachunku sumienia...
- Bądź obecny i dostępny! Dzieci chcą spędzać więcej czasu z tatusiami. Wspólna praca, ale też wspólne bycie z
dzieckiem - ważne. Trzeba umożliwić dzieciom poznanie swoich ojców. Brakuje nam pomysłu na wspólne spędzanie wolnego czasu.
- Dzieci potrzebują przewidywalnych sytuacji (poczucie bezpieczeństwa). Ojciec nie może być źródłem zaskoczenia (negatywnego). Człowiek nieprzewidywalny jest toksyczny (omijamy takiego człowieka). Ważne panowanie
nad emocjami.
- Szanowanie matki swoich dzieci. Dzieci najlepiej dorastają, gdy widzą wzajemny szacunek i uznanie u rodziców.
Stare zasady - szacunek w relacjach i nie kłócenie się przy dzieciach. Ale dzieci mają zmysł - wyczuwanie nieuczciwości w emocjach i zachowaniach. Gdy kryzys się pogłębia -sprawia że dziecko czuje się winne złej sytuacji
w domu. To wywołuje stres u dziecka.
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- Wychowanie do postawy proporcji między dyscypliną i zabawą. Ojciec nie może zredukować się do upominania,
dyscyplinowania, karania. Dziś wiemy, że nie działa pedagogika negatywna. Same zakazy nie działają. Trzeba
tłumaczyć dlaczego trzeba robić dobrze, pokazywać sekwencję dobrych postaw i zachowań. Warto nauczyć się
dostrzegać pozytywy w każdej sytuacji.
- Tata powinien pokazywać model dojrzałego mężczyzny. Dzięki Bogu że są takie organizacje, które chcą promować pozytywne postawy dojrzałego mężczyzny. Gdybyśmy zadali pytanie Polakowi: Co to znaczy być prawdziwym mężczyzną - dostaniemy różne odpowiedzi. Jeszcze inne dostaniemy od kobiet (przystojny wysoki brunet).
Jeśli chcemy być dobrymi ojcami musimy przede wszystkim być dobrymi mężami. Klucz: by poza Bogiem nie
stawiać niczego ponad miłość małżeńską. Małżeństwa się rozpadają, gdyż nie umiemy sobie przebaczać. Do
przebaczenia musimy dojrzeć. Jeśli nie umiemy żyć miłością AGAPE - każdy konflikt będzie nas oddalał. Statystyczny Polak w dyskusji, gdy brakuje mu argumentu mówi: Z tobą nie da się dyskutować. Taki "merytoryczny
argument" rozwala dialog małżeński. Miłość nie może się opierać na przemijającym uczuciu, a na przyjaźni i
czynieniu dobra kochanej osobie. Miłość to nie uczucie, a wybór - fundamentalny. Emocje go wspierają. Bardzo
ważne odpowiednie zwracanie się - zachowanie jako męża. Bardzo często widzimy napiętą atmosferę. To jeszcze
nie są rodziny patologiczne. Atmosfera napięcia nie pozwala dobrze się czuć - wystarczy zapałka by wybuchło.
Wzajemnie odniesienia muszą być oparte na szacunku.
- Waga czynnika religijnego (wspólna modlitwa, Eucharystia). Męska chropowata modlitwa płynąca z serca wyprasza cuda. Gdy serce jest w nią zaangażowane.
- Wierność (kojarzy nam się z unikaniem zdrady, podwójnego życia). Wierność to coś więcej niż ta fizyczna. TO
wierność zasadom fundamentalnym dla małżeństwa. W małżeństwie kluczem jest dialog małżeński. Czy mamy
punkty styczne? Trwałość małżeńska przymusza do wspólnego działania w małżeństwie.
- Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Musimy umieć się dogadywać z żoną, gdy mamy odrębne
zdanie. Nie reagujemy w afekcie - warto odczekać aż opadną emocje. Rozmowa merytoryczna musi prowadzić
do zgody, do pokoju. Nie można iść spać, jeśli się nie pogodzimy. Trzeba umieć ustąpić, przeprosić.
- Uczciwość - badania dowodzą, że żona najczęściej nie potrafi przebaczyć braku uczciwości. Czy posługujemy
się nieuczciwością w jakimś obszarze? Dobry ojciec potrafi korygować, ale i chronić nie szczędząc siebie.
3. Drogowskazy ojca, który stawia sobie wymagania.
Jak stać się takim mężczyzną? Jak dawać poczucie bezpieczeństwa? Jak się wychować do postał łączenia a nie
dzielenia?
Tb 4,3-21: Drogowskazy człowieka, stawiającego sobie wymagania. Tekst pokazuje program na następne dni,
tygodnie, miesiące...
Czy my, mężczyźni mamy pomysł na swoją męskość? Ojcostwo? Małżeństwo? Czym wypełnić naszą przysięgę
małżeńską?
Gdy Jezus mówi o Słuchaniu Słowa - oznacza to nie tylko jego posłuchanie, ale dopełnienie własnym wyborem.
Nie wystarczy zgodzić się, że trzeba przebaczyć, ale trzeba przebaczyć.
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Klucze u Tobiasza:
- Pamiętaj na Pana przez dni swoje. Trzeba uciekać do Boga w każdej trudności. Każdy deficyt emocjonalny warto
uzupełniać u Pana (w Kościele, w Słowie Bożym)...
- Szanuj swoją matkę - trzeba dbać o swoich bliskich. Czy czuję odpowiedzialność za pozostawione w domu
ślady. Czy były ciepłe, dobre, serdeczne, czy raczej rodziły lęk? Dbając o bliskich uczymy szacunku. Warto koncentrować się na tym, co dobre.
- Nie popełniaj dobrowolnie grzechu... Kompromis w pokucie to początek upadku. Gdzie mamy takie kompromisy? W czym nie jesteśmy konsekwentni? Konsekwencja pracy nad sobą to likwidacja okazji do grzechu.
- Spełniaj uczynki miłosierdzia - bądź darem dla innych, bądź ofiarny i bezinteresowny. "Czcij Ojca i Matkę" dla
podeszłych rodziców to szkoła cierpliwości.
- Nie chodź drogami nieprawości - bądź jednoznaczny. Nie pozwalaj sobie na dwulicowość. Znamy takich ludzi.
Ale nie możemy tego akceptować w swoim domu - by nie stracić zaufania.
- Strzeż się rozpusty - ceńmy sobie stan Łaski Uświęcającej. Komunia Święta, gdy wiemy, że mnie to kosztowało
ma niezwykłą wartość! Gdy trwamy w Łasce Uświęcającej - możemy na ołtarzu złożyć nasze zwycięstwo nad
pokusą - nasz cenny dar! To mój okruch chleba w Hostii.
- Nie czyn nikomu tego, czym sam się brzydzisz - kieruj się w życiu dobrem drugiego - walka z własnym egoizmem. Gdzie jestem najbardziej egoistyczny? Czego nie mogę poświęcić dla dziecka i żony?
- Szukaj rady u mądrego - bądź pokorny - umiej otworzyć się na radę drugiego. To sprawia nas jako weryfikowanych, pouczalnych...
- W każdej chwili uwielbiaj Boga i dbaj, by twoje drogi były proste. To modlitwa ojca, człowieka prostego. Jaka
jest moja modlitwa? Czy wierzę w jej siłę? Czy troszczę się o jakość modlitwy
- Bój się Boga i unikaj grzechu, a będziesz bogaty - kieruj się w wyborach bojaźnią Bożą - to nie lęk przed Bogiem,
a zaproszenie Go do realizowania swojego życia. Do siebie jako mężczyzny, troska o hierarchię wartości.
Jeśli weźmiemy te 10 wskazań i przełożymy na nasze codzienne wybory - nawet jeśli będziemy w trudnych sytuacjach małżeńskich i rodzinnych - będziemy wiedzieli, że mamy w sobie pokłady cierpliwości, dobroci i nadziei.
Życzę Wam, byście byli mężczyznami, którzy realizują siebie i kochają tych, którzy kochają was. To najpiękniejsze:
Kochać tego kto odwzajemnia moją miłość. To tajemnica pięknego ojcostwa - zakończył prelegent.
www.niedziela.pl
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Komisja Wychowania Katolickiego: nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch lekcji
tygodniowo
Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo.
Komisja przypomina też o respektowaniu przez organy prowadzące i dyrekcje
placówek oświatowych regulacji prawnych dotyczących nauczania religii w szkole
– czytamy w komunikacie Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski.
„Dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. (…) Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu
lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji” – przypomina katolickim rodzicom Komisja Wychowania Katolickiego.
Komisja Episkopatu stwierdza: „Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje
dzieci na lekcje religii. Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić
swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika
z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci”.
Zaznacza, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: „Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i
pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji
religii w szkole”.
Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski zaznacza w swoim komunikacie: „Możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii ani etyki stoi w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu wartości. Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci
i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej”.
Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego podkreślą, że nauczyciele nie mogą być „przymuszani do udziału w
przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem. Istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konstytucyjnej wolności sumienia”.
Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski solidaryzuje się też z abp. Markiem Jędraszewskim i wyraża
wdzięczność: „za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych
kwestii dotyczących m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich”.
BP KEP
Publikujemy treść komunikatu po obradach:
www.episkopat.pl
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Dr Nyc: naprotechnologia to rzetelna diagnostyka i leczenie
O skuteczności leczenia niepłodności metodą naprotechnologii dyskutowano w Centrum Wolontariatu Międzynarodowego w Radomiu. Gośćmi spotkania byli: ks. dr Jarosław Wojtkun – teolog i moralista oraz dr Grzegorz Nyc –
ginekolog. Prelegenci przedstawili medyczne, moralne i teologiczne aspekty leczenia niepłodności, w szczególności zajęli się naprotechnologią.
Dr Grzegorz Nyc w pracy położnika – ginekologa kieruje się zasadami etyki chrześcijańskiej i troską o drugiego
człowieka. Z przykrością stwierdził, że dzisiaj w leczeniu niepłodności odchodzi się od stosowania diagnostyki na
rzecz in-vitro. – W Polsce i innych krajach, kiedy para zgłasza się do kliniki, na pierwszej wizycie proponuje się
in-vitro. W USA jest to wielki biznes. Obok takich klinik znajdują się poradnie, które sprawdzają, czy pary mają
zdolność kredytową – mówił prelegent.
Z danych Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) wynika, że skuteczność urodzenia
zdrowego dziecka z jednej procedury in-vitro wynosi ok. 18,3%. – Wliczamy w to również poronienia. Poczęć jest
ok. 30%. Natomiast profesor Thomas Hilgers w swoich badaniach podaje skuteczność naprotechnologii na poziomie 50% w przeciągu 2 lat diagnostyki leczenia i jeśli dodamy do tego leczenie operacyjne ta skuteczność sięga
już 80% – powiedział lekarz ginekolog.
Dr Nyc przekonywał, że naprotechnologia to rzetelna diagnostyka i leczenie. – W toku pracy lekarskiej spieszymy
się w kontakcie z pacjentem. Tracimy zainteresowanie osobą, wizyty trwają krótko, zapominamy o diagnostyce,
czyli o wszystkim tym, czego uczyliśmy się na studiach. A dzisiaj kolosalne znaczenie ma dieta, tryb życia. Niepłodność to nie choroba, lecz skutek wielu chorób np. cukrzycy. To proste rzeczy, o których zapominamy. W
mojej praktyce rzetelna diagnostyka powoduje, że dochodzi do poczęcia – powiedział dr Grzegorz Nyc.
Jego zdaniem w Polsce nie do końca jest prowadzona tzw. czysta naprotechnologia. – Nie da się zastosować tych
samych leków naszym kraju, co w USA, czy robotyki. Nasi lekarze mają różny warsztat. To naprotechnologia,
która ewaluowała – zauważył prelegent.
– Mam pary, które były po nieudanym in-vitro. Wiele z nich nie kryje zdziwienia, że zaproponowano im tę metodę
za 15 tys. złotych za jeden cykl, a teraz doszło do poczęcia dziecka w sposób naturalny. O czym to świadczy? Nie
do końca zdiagnozowano pacjentów. Gdybym nie miał efektów w leczeniu naprotechnologią, nie zajmowałbym
się tą metodą – stwierdził lekarz.
Ks. dr Jarosław Wojtkun, teolog, moralista mówił, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem, czyli
seksem bez dziecka a potem z rozpaczliwym szukaniem dziecka bez seksu. – W tym wszystkim jest w pewnym
sensie schizofrenia kulturowa. – zauważył ks. Wojtkun.
– Każdy z nas chce, by lekarz poświęcił nam dużo czasu. Naprotechnologia to gwarantuje. Dzisiaj w medycynie
duże znaczenie ma unikanie chorób, czyli zdrowy tryb życia. Naprotechnologia to leczenie niepłodności wszelkimi
możliwymi metodami znanymi dotychczas w medycynie. Jest bardzo wysoka skuteczność tego leczenia – mówił
dalej rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.
Organizatorem spotkania było stowarzyszenie “Młyńska” Verum Bonum Pulchrum.
www.ekai.pl
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Przewodniczący Episkopatu: Dziadkowie to nieoceniony skarb w życiu rodziny
Dziadkowie to nieoceniony skarb w życiu rodziny. Z okazji Dnia
Babci i Dziadka chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Wszelkich łask Bożych na każdy dzień – podkreślił abp Stanisław
Gądecki, Przewodniczący Episkopatu Polski.
Abp Gądecki złożył życzenia na Dzień Babci (21.01) i Dzień Dziadka
(22.01). „Moi drodzy, życzę abyście swoje dni spędzali w radości i
pokoju. Jesteście potrzebni swoim rodzinom, wnukom i Kościołowi”
– powiedział. Przewodniczący Episkopatu Polski zaznaczył, że z dojrzałym wiekiem łączy się ogromne życiowe doświadczenie.
„Dla Kościoła bardzo cenne jest to, że Ci którzy przeżyli w swoim życiu tak wiele różnych wydarzeń kształtujących
człowieka, mogą teraz pomagać i służyć radą nie tylko swoim dzieciom, ale w szczególności wnukom. To wsparcie
jest niezwykle ważne i bezcenne. Tego nie znajdziemy w żadnych podręcznikach i poradnikach, które uczą przede
wszystkim życia łatwego i przyjemnego. Świadectwo życia oraz rady babć i dziadków pomagają w rozwoju dzieci
i wnuków oraz nadają mu kierunek” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.
Przewodniczący Episkopatu dodał: „Życzę, by wiek dojrzały i starszy był bardzo owocny i dawał Wam jak najwięcej
radości i satysfakcji. Składam też wyrazy szacunku i wdzięczności za dobro, którego rodziny doświadczają dzięki
trosce i miłości babć i dziadków. Zapewniam o mojej pamięci i modlitwie”.
www.episkopat.pl

Zmarł bp Stanisław Stefanek TChr
Dzisiaj, 17 stycznia, o godz. 17.30 w Szpitalu w Lublinie odszedł
do Domu Ojca bp Stanisław Stefanek TChr, biskup łomżyński w
latach 1996-2011, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński
w latach 1980–1996. Miał 84 lata.
Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie
Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959
w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. 4 lipca 1980
r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Konsekracji w dniu 24 sierpnia
1980 w katedrze szczecińskiej dokonał biskup diecezji szczecińsko-kamieńskiego Kazimierz Majdański. Biskup
Stanisław zawołaniem biskupim uczynił słowa „In omnibus Christus” (We wszystkim Chrystus).
W latach 1993-2008 biskup Stefanek był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Pełnił funkcję rektora seminarium duchownego w Szczecinie, wikariusza generalnego i kanonika
kapituły katedralnej w Szczecinie.
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26 października 1996 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej, którą w kanoniczne posiadanie objął 28 października 1996 r. Uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej odbył 17 listopada 1996. Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 listopada 2011
zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł na emeryturę.
W 2006 konsekrował biskupa pomocniczego łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego, a w 2011 był współkonsekratorem podczas sakry biskupa diecezjalnego łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.
Śp. Biskupa Stanisława Stefanka polecamy Miłosierdziu Bożemu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
Za: Diecezja Łomżyńska
www.episkopat.pl

Bp Skibicki: rodzina to sanktuarium, w którym dokonuje się uświęcenie
– Rodzina ma pozostawać sanktuarium, w którym dokonuje się
uświęcenie wszystkich – mówił w homilii bp Wojciech Skibicki, który
2 stycznia przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w
Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia
nienarodzonych.
Temat styczniowego spotkania brzmiał: „Eucharystia siłą rodziny.
Mamo, tato zatroszczcie się o pełne i owocne uczestnictwo waszych dzieci w niedzielnej Mszy Świętej”.
W homilii bp Wojciech Skibicki podkreślał, że rodziny są miejscem przekazywania wiary i dlatego powinny być
otoczone szczególną troską.
Kaznodzieja wskazywał, jak powinna wyglądać ewangelizacja w najbliższym otoczeniu. – Człowiek spotykając się
z drugą osobą pozwala jej się wypowiedzieć, podzielić swoimi radościami, nadziejami, zatroskaniem, ale też lękami i obawami. Dopiero po takim ludzkim, zwyczajnym, głębokim spotkaniu, po takiej rozmowie możliwe jest
przedstawienie słowa zawartego w Piśmie Świętym. Dopiero wtedy możliwe jest przedstawienie słowa poprzez
swoją osobistą wiarę, modlitwę, swój osobisty przykład człowieka, który żyje z Bogiem. To jest naturalna droga,
w której dokonuje się ewangelizacja – zaznaczył celebrans.
Akcentował, że rodzina powinna być miejscem, w którym dokonuje się uświęcenie. – Ten klimat uświęcenia dokonuje się poprzez wiarę, nie poprzez świętość poszczególnych osób, ale poprzez świętość sakramentów, umiłowanie Boga, a także poprzez umiłowanie Eucharystii i wspólnej modlitwy. Te elementy niezwykle mocno kształtują osobowość kolejnych pokoleń – stwierdził biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.
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Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli w św. Józefowi rodziny i dzieci
nienarodzone.
W swoim przemówieniu biskup kaliski prosił wiernych o modlitwę za ojczyznę i dawanie świadectwa swoim życiem. – Bądźmy odważnymi świadkami wiary, miłości do Pana Boga, Matki Najświętszej i św. Józefa. Proszę też o
to, aby dostrzegać ludzi samotnych, dzielić się z nimi radością serca, gdziekolwiek wypada nam spełniać nasze
zadanie – powiedział bp Janiak.
Wcześniej konferencję nt. „Eucharystia siłą rodziny” wygłosiła s. dr Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Siostra od ponad 20 lat podejmuje różnorodne działania, aby dzieci, młodzież i dorośli spotkali się ze Słowem Życia. Dokonuje tego m.in. przez pielgrzymki, rajdy i wędrówki, które są
nieodłącznym elementem autorskiego programu Edukacja w Drodze. W swoim zgromadzeniu prowadziła Referat
młodzieżowo-powołaniowy, a obecnie sesje formacyjne dla kobiet. Siostra podkreślała jak ważne dla katolika jest
uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. Przekonywała, że rodzice i katecheci mają ogromną rolę do spełnienia wobec
młodego pokolenia, któremu należy pokazać, że z Eucharystii należy czerpać moc do zmagania się z codziennością. Rozmowę z gościem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek.
Mszy św. przewodniczył bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała,
kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów kaliskiego pierwszego, ostrowskiego pierwszego drugiego i opatóweckiego oraz pielgrzymi z całej Polski.
Podczas Mszy św. śpiewała schola „Józefowe Nutki” z Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pod kierunkiem s. Małgorzaty, służebniczki.
Spotkanie transmitowane było przez Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.
www.ekai.pl

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz - ruszyła kampania „Mie(dź) rodzinę”
Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powiatach - głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i
mieście Legnicy, przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40 z nich to maluchy poniżej 7. roku życia i to właśnie
im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”,
której celem oprócz znalezienia kandydatów jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
Bohaterami kampanii są państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci, a
także inne rodziny zastępcze z Zagłębia Miedziowego. Bohaterowie kampanii, tak jak wszyscy rodzice zapamiętują z dzieciństwa dziecka wiele istotnych wydarzeń - pierwsze spojrzenie, pierwsze kroki, pierwszy uśmiech,
pierwsze wakacje, pierwsze sukcesy, czy wreszcie pierwsze wspólne urodziny, które w przypadku rodziny zastępczej rzadko przypadają w pierwszym roku życia dziecka. I właśnie ten motyw stał się główną inspiracją do
powstania wzruszającego spotu kampanii, pt. „Pierwsze (u)rodziny”.
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W ramach kampanii powstała również strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktyczne informacje na temat pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów.
Jak podkreśla Barbara Rajkowska, dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, tylko dzięki
stałej i bezpiecznej relacji dziecko zbuduje prawidłowe więzi, nabierze poczucia własnej wartości i rozwinie swój
prawdziwy potencjał. Z tego powodu w życiu opuszczonych i osieroconych dzieci tak ważna jest rodzinna forma
opieki zastępczej.
Ponadto, jak alarmuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, społeczny partner akcji, obserwowany jest
kryzys rodzicielstwa zastępczego, a liczba rodzin zastępczych dramatycznie maleje. Szacuje się, że ponad 72 tys.
polskich dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej, a jedna piąta z nich przebywa w instytucjonalnych formach
opieki, takich jak domy dziecka. W 2018 r. w tej grupie było ponad 1300 dzieci poniżej siódmego roku życia.
- Z naszych doświadczeń wynika, że barierą dla tych, którzy rozważają rodzicielstwo zastępcze jest nie tylko
obawa przed tym czy sprostają obowiązkom, czy będą mieli niezbędne wsparcie, ale także niekorzystny wizerunek
rodziców zastępczych kreowany przez media. O rodzicielstwie zastępczym najgłośniej mówi się w momencie
kryzysowych sytuacji. Ten zawód nie ma tzw. dobrej prasy i nie cieszy się społecznym poważaniem. Dlatego
potrzeba lokalnej kampanii na temat rodzicielstwa zastępczego jest tak ogromna - mówi Barbara Rajkowska.
Więcej: www.niedziela.pl

Rok Rodziny w Diecezji Radomskiej
Przedstawiamy materiały do wykorzystania w przygotowaniu homilii, nabożeństw, spotkań duszpasterskich w
Roku Rodziny, który od 1 grudnia 2019 r. rozpoczął się w Diecezji Radomskiej.
Zapraszamy serdecznie księży, ludzi świeckich do współpracy dla dobra rodzin w parafiach i w całej naszej diecezji.
Materiały będą uzupełniane co miesiąc i dostępne na stronie Diecezji Radomskiej - www.diecezja.radom.pl/rokrodziny-diecezji-radomskiej.
www.dr.radom.opoka.org.pl
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Ze świata
Trump na Marszu dla Życia: każde dziecko jest bezcennym i świętym darem Boga
Każde dziecko jest bezcennym i świętym darem Boga - mówił prezydent
Stanów Zjednoczonych Donald Trump przemawiając podczas 47. Marszu
dla Życia w Waszyngtonie.
Był on pierwszą urzędującą głową państwa, która wzięła udział w tym dorocznym wydarzeniu, organizowanym przez obrońców życia.
Oprócz stolicy odbywają się one także w innych miastach USA w okolicach
dnia 22 stycznia, kiedy przypada niechlubna rocznica decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1973 r. o legalizacji aborcji w całym kraju. Głosami siedmiu sędziów przeciwko
dwóm zezwolił on na przerywanie ciąży na terenie całego kraju.
Prezydent USA zwrócił uwagę na obecność na marszu dziesiątek tysięcy młodych ludzi. - Młodzi ludzie są w sercu
Marszu dla Życia. To wasze pokolenie czyni z Ameryki naród prorodzinny i wspierający życie - mówił Trump.
Dodał, że wśród zgromadzonych jest też wielu polityków.
- Kiedy widzimy obraz dziecka w łonie matki, dostrzegamy majestat Bożego stworzenia - stwierdził prezydent.
Zadeklarował, że nie wesprze żadnego ustawodawstwa, które osłabiałoby ochronę życia nienarodzonych. - Nienarodzone dzieci nigdy nie miały silniejszego obrońcy w Białym Domu - dodał.
- Ja walczę dla was, a wy walczycie dla tych, którzy nie mają głosu. I zwyciężymy! (...) Razem jesteśmy głosem
pozbawionych głosu - zaznaczył prezydent.
Dodał, że „każde życie przynosi na ten świat miłość, każde dziecko przynosi rodzinie radość, każda osoba jest
warta ochrony”. - A przede wszystkim wiemy, że każda ludzka dusza jest boska, a każde ludzkie życie, narodzone
i nienarodzone zostało uczynione na święty obraz wszechmogącego Boga - stwierdził Trump.
Ostro skrytykował skrajnie proaborcyjne stanowisko Demokratów, dopuszczających ją aż do chwili urodzenia.
www.niedziela.pl

W Wielkiej Brytanii upadło pięć klinik aborcyjnych
Zamknięto jeden z czołowych brytyjskich ośrodków aborcyjnych prowadzonych przez światowego giganta tego
przemysłu – organizację Marie Stopes International. Klinika w Birmingham jeszcze dwa lata temu była czwartym
co do wielkości tego typu centrum w Wielkiej Brytanii, z liczbą ponad 6 tysięcy aborcji dokonanych w samym 2018
roku. Upadła na skutek licznych doniesień o nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa zdrowia.
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Środowiska pro-life informują o upadku dalszych czterech ośrodków Marie Stopes w hrabstwie West Midlands,
chodzi o kliniki w Birmingham, Nuneaton, Sandwell i Wolverhampton. Straciły one dostęp do refundacji kosztów
swojej działalności ze środków publicznych w ramach narodowego systemu służby zdrowia na rzecz konkurencyjnej organizacji aborcyjnej, która również prowadzi szereg klinik aborcyjnych w tym regionie.
Czołowa na Wyspach organizacja pro-life: Stowarzyszenie Obrony Dzieci Nienarodzonych przywołuje finansowy
raport Marie Stopes International za ostatnie pięć lat, który podaje kwotę 44 milionów funtów wsparcia ze strony
Departamentu Międzynarodowego Rozwoju, brytyjskiej rządowej agencji zajmującej się udzielaniem pomocy poza
granicami kraju. Dzięki tej współpracy aborcyjny gigant odnotował rekordowy zysk w postaci blisko 297 milionów
funtów.
Jak komentują sprawę organizacje pro-life, Marie Stopes International zamyka swoje ośrodki na skutek braku
publicznego źródła refundacji, lecz jej dyrektor zarządzający Simon Cooke otrzymał w 2018 roku ponad 434
tysięcy funtów pensji.
Najstarsza brytyjska organizacja pro-life Stowarzyszenie Obrony Dzieci Nienarodzonych (SPUC) bije na alarm:
Marie Stopes nie tylko prowadzi nielegalne ośrodki aborcyjne poza granicami kraju, ale promuje również kulturę
taśmowego dostępu do aborcji non stop w Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie przywołuje ustalenia Care Quality
Commission, instytucji oceniającej jakość usług opieki zdrowotnej, której raporty ujawniły katalog nadużyć w
klinikach aborcyjnych prowadzonych przez Marie Stopes International. Nadużycia obejmowały m.in. wypłacanie
premii dla personelu za promowanie aborcji i pozostawianie szczątków abortowanych dzieci w otwartych pojemnikach na śmieci.
Według danych Departamentu Zdrowia w 2018 roku w Wielkiej Brytanii przeprowadzono rekordową liczbę ponad
200 tysięcy aborcji.
www.gosc.pl

W Wielkiej Brytanii postępuje seksualizacja dzieci
Walia zdecydowała o wdrożeniu rocznego projektu dla szkół, w
którym nadała status przedmiotu obowiązkowego „edukacji seksualnej i nauce o związkach”. Dotąd to rodzice decydowali, czy
ich dzieci będą brały w tych zajęciach udział. Niestety wkrótce
mogą stracić to prawo.
Zajęcia te będą obowiązkowe od września 2021 roku. I jeśli zostaną przyjęte bez sprzeciwu, Walia zmieni układ przedmiotów
obowiązkowych, wliczając w ten zakres naukę o płci i związkach (ang. Sex and Relationship Education). Aby
skomplikować debatę na ten temat, decyzją o obowiązkowości objęto również lekcję religii (ang. Religious Education), jak dotąd także nieobowiązkową.
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Nazywając tę decyzję „fundamentalnym naruszeniem praw rodzicielskich”, organizacja pozarządowa „Safe at
School” – Bezpieczni w Szkole alarmuje opinię publiczną, iż rodzice w Walii będą bezsilni w obronie swoich dzieci
przed propagowaniem ideologii LGBT+. Decyzja walijskich polityków zdumiewa w obliczu konsultacji społecznych, które odbyły się w 2019 roku, kiedy niespełna 89 procent Walijczyków stwierdziło, iż rodzice powinni mieć
możliwość wycofania swoich dzieci z zajęć, na których propagowane są treści LGBT +. Organizacja Safe at School
apeluje do rodziców o to, aby nie rezygnowali ze swojego prawa do wychowania dzieci i oferuje pomoc w rodzicielskim starciu z systemem edukacji.
Walia cieszy się autonomią prawodawczą, a więc może formalnie stanowić prawo, ale w dziedzinie wykonawczej
podlega Parlamentowi Zjednoczonego Królestwa. Niestety w kwestii seksualizacji dzieci i młodzieży, Walia bierze
przykład z góry. W Anglii, nauka o płci i związkach będzie obowiązkowa już od września. Szkoły średnie będą
musiały prowadzić lekcje objaśniające czym są orientacje seksualne i tzw. tożsamość płciowa, a szkoły podstawowe będą musiały informować już 5-letnie dzieci o równoprawnym istnieniu różnych schematów rodzin, w tym
zakładanych przez pary jedno-płciowe. Rodzice nie będą już mogli zgłosić, że ich dziecko na te zajęcia nie chodzi.
Będą mogli o to poprosić, a decyzję podejmie dyrekcja, przy czym możliwość ta dotyczyć będzie dzieci do 14
roku życia. W przypadku młodzieży prawa rodzicielskie w tej kwestii kończą się w Anglii i Walii całkowicie.
www.vaticannews.va

USA: w Massachusetts aborcja dla małoletnich bez zgody rodziców
Senat stanowy z Massachusetts w USA zagłosuje nad projektem ustawy znoszącej ograniczenia w dostępie do
aborcji dla nastolatek. Propozycja nowelizacji prawa, którą złożyła senator Hariette Chandler z Partii Demokratycznej, pozwoli małoletnim na usunięcie ciąży bez zgody rodziców. Umożliwi także aborcję po 24. tygodniu
ciąży.
Amerykańscy działacze pro-life uważają, że prawo wymagające zgody rodziców, jest zarówno w interesie nastolatek jak i nienarodzonego dziecka.
„W USA panuje epidemia aborcji, musimy zrobić, co w naszej mocy, aby te przepisy nie weszły w życie” – apeluje
David Franks, szef grupy „Obywatele Massachusetts za życiem”.
Z kolei prof. Michael New z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki uważa, że obecne prawo uratowało już od 10 do
44 tysięcy istnień ludzkich. „Jest jasne, że zmniejsza ono wskaźnik aborcji wśród małoletnich” – powiedział New.
Obecnie prawo stanowe w Massachusetts wymaga, aby małoletni uzyskali zgodę rodziców lub opiekunów przed
dokonaniem aborcji. Poza rodzicami zgodę na usunięcie ciąży może wydać jedynie sędzia stanowy. Ustawa zniesie
te ograniczenia. Da także prawo lekarzom do przeprowadzenia aborcji po 24. tygodniu ciąży, jeżeli „jest to konieczne dla ochrony życia pacjentki lub jej zdrowia fizycznego i psychicznego; albo w przypadku nieodwracalnych
uszkodzeń płodu oraz gdy jest on niezdolny do życia poza organizmem matki”.
www.niedziela.pl
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Abp Paglia: życie jest dane, aby poświęcić je dla innych
„Dzień dla życia jest sprzyjającą okazją, aby lepiej zrozumieć tę wielką tajemnicę,
którą jest życie, ten niezwykły dar, jakim jest życie, które otrzymaliśmy” – tak o obchodzonym ze Włoszech wczoraj 42 „Dniu dla Życia” powiedział Radiu Watykańskiemu
abp. Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.
Hieracha zaznaczył, że nikt o życie nie prosił, nikt też na nie nie zasłużył. Wszyscy
urodziliśmy się dzięki innym, nikt nie rodzi się sam, ale wszyscy otrzymujemy ten
cenny dar.
„Uważam, że szczególnie z okazji tego 42. Dnia dla Życia należy podjąć refleksję nad
faktem, że otrzymaliśmy życie, dlatego powinniśmy z niego mądrze korzystać, nie
marnować go, ani nie niszczyć, bronić go na każdym etapie, a szczególnie - i to wydaje mi się szczególnie ważne – dzielić się nim z innymi. Każdy z nas rozumie, że
życie zatrzymywane jedynie dla siebie staje się bardzo małe, jeśli natomiast ofiarujemy je staje się bogatsze. I to
jest myślę najmądrzejsze przesłanie, najważniejsze do zrozumienia w obecnej chwili, kiedy świat pogrąża się w
sobie i mnożą się konflikty.“
Oprócz obrony i promocji życia, sprzeciwu wobec aborcji i złego traktowania , w tym roku szczególnie zwraca się
uwagę na rolę ojca w rodzinie. Towarzyszy on przez całe życie, wspiera oraz przekazuje mądrość. Abp Paglia
zauważył, że w tym momencie dużo się mówi na temat swoistego zanikania ojca. Kościół we Włoszech pragnie
powiedzieć: „Zobaczcie, wszyscy potrzebujemy ojca, ponieważ otrzymaliśmy życie, które należy chronić, a w pewnym momencie również przekazać. Wszyscy jesteśmy lub byliśmy dziećmi, ale pozostajemy również w jakiś sposób ojcami, aby przekazywać życie, tym, którzy tego potrzebują – podkreślił prezes Papieskiej Akademii Życia.
www.vaticannews.va

Starsi to nie problem do rozwiązania, ale bogactwo do docenienia
W Watykanie rozpoczyna się pierwszy międzynarodowy kongres poświęcony duszpasterstwu osób starszych.
Uczestniczy w nim ponad 550 ekspertów i duszpasterzy z 60 krajów, którzy w episkopatach, wspólnotach, ruchach i innych strukturach Kościoła zajmują się seniorami. Spotkanie, którego organizatorem jest watykańska
Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, odbywa się pod hasłem „Bogactwo wielu lat”.
Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że seniorzy odgrywają centralną rolę w przekazywaniu wiary, w dialogu
z młodymi i w ochronie korzeni narodów. „To drzewa, które nadal przynoszą owoce” – mówił. „Kongres jest odpowiedzią na te słowa Ojca Świętego. Wierzymy, że starość nie jest problemem do rozwiązania, ale bogactwem
do odkrycia i docenienia” – uważa Vittorio Scelzo, z biura dykasterii.
Spotkanie zostanie podzielone na trzy sesje tematyczne: pierwsza poświęcona będzie spojrzeniu na seniorów w
perspektywie współczesnej kultury marnotrawstwa, która marginalizuje osoby starsze. Druga skoncentruje się na
rodzinach i ich obowiązkach wobec dziadków i babć. „Kościół nie może pogodzić się z tym, że wielu starszych
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pozbawionych jest obecności swoich najbliższych, którzy często znajdują się na drugim końcu świata” – piszą
organizatorzy. Ta sesja będzie miała na celu refleksję nad tym, jak wspólnota Kościoła może stać się rodziną dla
osób samotnych. Ostatnia sesja będzie poświęcona powołaniu osób starszych w Kościele. Wzrost średniej długości
życia i ogólna poprawa warunków zdrowotnych zapewniły wielu ludziom dodatkowy czas. Są już wolni od zobowiązań zawodowych, ale wciąż w dobrym zdrowiu. Uczestnicy zastanowią się jak najlepiej go wypełnić.
„Chcielibyśmy obudzić u osób starszych świadomość bycia bohaterami. Papież Franciszek zachęcał wielokrotnie
seniorów, aby nie rezygnowali z aktywnej ewangelizacji. Oczywiście sami tej ewangelizacji też wymagają. Nie
możemy zakładać jako oczywistość, że nasi seniorzy, skoro chodzą do kościoła, to nie mają problemów duchowych. To pokolenie, które również potrzebuje pomocy i opieki duszpasterskiej – wyjaśnia Vittorio Scelzo. - Kolejna
istotna sprawa to długowieczność. Wzrasta średnia życia na całym świecie, nie tylko w krajach bogatych. Po raz
pierwszy w historii mamy ogromną liczbę osób, które już nie pracują, ale pozostają w dobrym zdrowiu. To ludzie,
którzy mają bardzo wiele do przekazania Kościołowi. Mogą być znakomitymi ewangelizatorami, ale aby tak się
stało, należy pomóc im odnaleźć duchowy sens i znaczenie ich wieku.“
W kongresie weźmie także udział Daniela Drei, ze Stowarzyszenia Wspólnota Jana XXIII, która odpowiada za projekt „Dom seniora”. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych, w którym seniorzy są witani jak członkowie rodziny.
„Nazwaliśmy naszą inicjatywę «Domem seniora». Nazwa podkreśla, że dla osób starszych dom jest najważniejszy.
Na drugim miejscu jest parafia. Dlatego posiadanie centrum rodzinnego przy parafii jest ideałem – powiedziała
Daniela Drei. - W ciągu pięciu lat przyjęliśmy około stu seniorów. Widzimy w nich wielkie bogactwo. Gościmy
ludzi, którzy dotąd żyli w samotności i nie bardzo wiedzieli, co robić ze swoim życiem. Dzięki naszej inicjatywie
znaleźli w sobie chęć do dalszego życia. Przy okazji, piękne jest to, że starsi ludzie, równie dobrze jak młodzi,
radzą sobie z wolontariatem.“
Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat starzenia się ludności na świecie, w
2019 r. było 703 mln seniorów w wieku 65 lat i więcej. Oczekuje się, że w ciągu następnych trzech dziesięcioleci
liczba osób w podeszłym wieku wzrośnie ponad dwukrotnie, osiągając ponad 1,5 mld do 2050 r.
www.vativannews.va

Hiszpania: biskupi zaniepokojeni dążeniem rządu do legalizacji eutanazji
Hiszpańska Konferencja Biskupia wyraziła obawy w związku z zapowiedzianymi przez rząd Pedra Sancheza działaniami na rzecz legalizacji eutanazji w Hiszpanii.
Rzecznik prasowy episkopatu bp Luis Arguello oświadczył 29 stycznia, że niepokojące wydaje się już samo uzasadnianie przez władze konieczności zmiany przepisów istniejącym jakoby “zapotrzebowaniem społeczeństwa”.
Biskup zaznaczył, że państwo powinno bronić życia swoich obywateli od początku do końca życia, a w przypadku
osób cierpiących i chorych nieuleczalnie rozwiązaniem powinna być opieka paliatywna.
W piątek 24 stycznia rząd Pedra Sancheza, oparty na koalicji, złożonej z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i radykalnie lewicowego bloku Unidas Podemos (UP), przekazał do Kongresu Deputowanych –
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niższej izby parlamentu – projekt ustawy legalizującej eutanazję. Szefowa frakcji socjalistów w Kongresie Adriana
Lastra wyjaśniła, że dokument ten jest pierwszą inicjatywą ustawodawczą zaprzysiężonego 14 stycznia drugiego
gabinetu Sancheza. „Projekt ten jest dokumentem oczekiwanym przez wiele osób w Hiszpanii” – dodała posłanka.
Projekt nowych przepisów przewiduje, że eutanazja byłaby finansowana przez państwo i przeprowadzana zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach służby zdrowia. Miałaby dotyczyć osób “przewlekle i nieuleczalnie chorych, których cierpienia nie można uśmierzyć”.
W środę 29 bm. dziennik “La Razón” zamieścił badanie, z którego wynika, iż w przypadku zatwierdzenia rządowego projektu przeprowadzenia eutanazji z powodu klauzuli sumienia odmówiłoby 37 proc. hiszpańskich lekarzy.
www.deon.pl

Duże rodziny nie zagrażają ekologii, są jej ostoją
To nie liczba dzieci, ale konsumpcyjny styl życia wyniszcza naszą planetę –
zauważa w wywiadzie dla dziennika Le Figaro Fabrice Hadjadj, francuski filozof i pisarz, w przeszłości członek nie istniejącej już Papieskiej Rady ds.
Świeckich. Hadjadja poproszono o komentarz do grafiki przygotowanej niegdyś przez ekologiczne czasopismo Environmental Research Letters, a
przedrukowanej ostatnio przez agencję AFP. Pokazano na niej, o ile można
ograniczyć roczną emisję CO2, jeśli zrezygnuje się z używania tradycyjnych
żarówek, elektrycznych suszarek do prania, mięsa, samochodu… W ostatniej kolumnie umieszczono niemowlaka. Jedno dziecko mniej to ograniczenie emisji CO2 o 58 ton.
Hadjadj wskazuje na niebezpieczeństwo i przewrotność takiego zestawienia. Przedmioty użytkowe zostały bowiem umieszczone na tym samy poziomie co osoba. Ponadto autorzy tabeli nie precyzują, na czym miałaby
polegać eliminacja szkodliwych dla środowiska dzieci. Francuski filozof
przypomina jednak, że sami ekolodzy z Environmental Research Letters
przyznają, iż to nie liczba dzieci jest głównym problemem, lecz społeczeństwo konsumpcyjne, w którym przychodzą na świat. Amisze, którzy mają średnio od 8 do 10 dzieci, są o wiele bardziej przyjaźni dla środowiska, niż
mieszkaniec Nowego Jorku.
Francuski filozof, który sam ma ośmioro dzieci, podkreśla, że duże rodziny są dziś często ostoją ekologii. W
takich rodzinach mniej jest czasu na szkodliwą dla środowiska rozrywkę, mniej rzeczy się wyrzuca, z tych samych
ubrań korzysta po kolei kilkoro rodzeństwa.
Ten natomiast kto nie ma dość nadziei, by przekazywać życie, z konieczności ucieka w rozrywkę, nieokiełznaną
konsumpcję czy podróże, by w jakiś sposób zrekompensować sobie to, co innym dają więzi rodzinne.
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Hadjadj, który zainspirowany nauczaniem Benedykta XVI zajmuje się na co dzień propagacją ekologii integralnej,
przypomina, że zabiegając o ochronę naszej plany nie możemy zapominać, że to człowiek jest zwieńczeniem
stworzenia. On jeden potrafi podziwiać piękno, uświadamiać sobie bioróżnorodność i ją chronić.
www.niedziela.pl

Seniorzy mają wiele do zaoferowania Kościołowi
W Watykanie od 29 do 31 stycznia odbędzie się pierwszy światowy kongres poświęcony duszpasterstwu starszych.
Przeznaczony będzie dla osób , które w episkopatach, wspólnotach, ruchach i innych strukturach Kościoła zajmują
się seniorami.
Kongres zatytułowany: „Bogactwo wielu lat” jest odpowiedzią na wyzwania Kościoła wobec starzejących się społeczeństw oraz podejmowany przez Papieża Franciszka temat dialogu międzypokoleniowego. „Obecnie twarzą
Kościoła są osoby młode, ale należy pamiętać, że starsi, którzy całe życie w nim spędzili, mają bardzo wiele do
zaoferowania” – powiedział kard. Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, a także organizator spotkania.
„Każdy, kto pracuje w parafiach, szczególnie w krajach rozwiniętych, wie jak samotne życie wiodą osoby starsze.
Papież Franciszek nazywa «kulturą odrzucenia» sytuacje, gdy seniorzy są marginalizowani z powodu swojej rzekomej bezproduktywności. To zdarza się niestety także w naszych parafiach i diecezjach. Starsi czują się wyłączeni z rodzin, ze społeczeństwa, ale niestety także i z Kościoła. Młodzi zmieniają dziś często miejsca pracy i
zamieszkania, pozostają z dala od swoich rodzin. Dla starszych to może być bardzo trudna próba i wielkie cierpienie.Warto czasem pomyśleć jak my byśmy się czuli odrzuceni, żyjąc samotnie, z rodziną na końcu świata?
Dlatego w każdej parafii powinien być wprowadzony program opieki i wsparcia dla osób w podeszłym wieku –
powiedział kard. Farrell. Obecnie twarzą Kościoła są młodzi. To dobrze, ale trzeba pamiętać o starszych, którzy
żyjąc całe dziesięciolecia w katolickich wspólnotach mają bardzo wiele do zaoferowania! Powinniśmy ich uczynić
współodpowiedzialnymi za Kościół, nie jako tych, którzy rządzą i decydują, ale jako tych, którzy potrafią wskazać
drogę do odkrycia sensu życia w rzeczywistości współczesnego świata. Dla Kościoła jest niezwykle ważne, aby
wykorzystać wiele lat doświadczenia, jakie mają starsze osoby.“
www.vaticannews.va

Paryż: kolejna demonstracja przeciw in vitro bez ojca
Francuzi ponownie wyszli wczoraj na ulice, aby zaprotestować przeciwko nowemu prawu ugrupowania prezydenta Macrona, które udostępni zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Powszechnie jest ono nazywane prawem o likwidacji ojca.
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Zdaniem policji manifestacja w centrum Paryża zgromadziła wczoraj 41 tys. osób. Według tygodnika Famille
Chrétienne było ich około stu tysięcy. Spektrum manifestantów było bardzo szerokie. Rodziny, środowiska ekologiczne, ale też niektóre ruchy feministyczne. Byli również lekarze, którzy nie chcą uczestniczyć w in vitro bez
ojca, a już teraz wiedzą, że przyznana im klauzula sumienia jest martwym prawem, bo ktokolwiek zechce z niej
skorzystać zostanie uznany za homofoba.
Uczestnicy manifestacji zdają sobie sprawę, że losy nowego prawa są już przesądzone. Zostało już bowiem przegłosowane w niższej izbie parlamentu, jutro zajmie się nim senat. „Bez względu na to, co się stanie, musimy dać
świadectwo i jasno wyłożyć nasze stanowisko” – powiedział dziennikowi La Croix Pascale Morinière, przewodniczący Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych. Natomiast lider zrzeszenia chrześcijańskich działaczy lewicowych
Poissons Roses zauważa, że dzisiejsze spory rozstrzygną się w przyszłości. Przypomina on, że jeszcze przed 20
laty promowano we Francji Gabirela Matzneffa, pisarza pedofila, wyśmiewano się z ekologii, a wolny rynek triumfował. Dziś podejście to tych kwestii zmieniło się radyklanie. Za 20 lat nasze dzieci nas rozliczą, będą się nas
pytać, jak mogliśmy się zgodzić na takie prawo – dodaje Patrice Obert.
Redaktor naczelny katolickiego tygodnika Famille Chrétienne przypomina natomiast, że wczorajsza demonstracja
wpisuje się w kontekst gwałtownych zamieszek i strajków powszechnych. To sprawia, że spokojny marsz ulicami
Paryża nie robi wielkiego wrażenia. Jak nie spalisz restauracji lub nie wybijesz witryn sklepowych, to nikt nie
będzie cię słuchał – mówi Antoine-Marie Izoard.
Manifestacja w obronie praw ojca
„W demonstracji uczestniczyły przede wszystkim rodziny, zwłaszcza katolickie, ale nie tylko. Było też dużo rodzin
wielodzietnych, nie tylko z Paryża, ale z całej francuskiej prowincji. Była to bardzo pogodna demonstracja. W
obecnym okresie gwałtownych starać społecznych, bezwzględnych strajków, policjanci nie mieli tym razem nic
do roboty. Uśmiechali się jedynie do mijających ich rodzin z dziećmi – powiedział Radiu Watykańskiemu AntoineMarie Izoard. – Byli też biskupi, kapłani oraz zakonnicy. Arcybiskup Paryża nie uczestniczył w demonstracji, ale
udzielił jej mocnego poparcia. Zwrócił uwagę, że chodzi tu o uszanowanie ojcostwa. Bo oczywiście zdarza się, że
ktoś nie ma ojca. I zawsze jest to źródłem wielkiego cierpienia. Ale legalizacja stanu, w którym z góry pozbawia
się dziecka ojca to całkiem inna sprawa.“
Protesty w sprawie in vitro bez ojca będą kontynuowane. Najbliższa demonstracja w tej sprawie odbędzie się już
jutro przed senatem.
www.vaticannews.va

Belgia: eutanazja po raz pierwszy na wokandzie
W Belgii toczy się proces trzech lekarzy oskarżonych o złamanie norm regulujących zasady przeprowadzania
eutanazji, a w konsekwencji zabicie 38-letniej Tiny Nys. W wypadku udowodnienia winy grozi im dożywocie. Ten
symboliczny proces może poważnie wpłynąć na system opieki zdrowotnej w Belgii, która w 2003 r. zalegalizowała
eutanazję i mocno lansuje „słodką śmierć”.
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Eutanazja Tiny Nys miała miejsce 27 kwietnia 2010 r. i została przeprowadzona na jej prośbę. Rodzice i rodzeństwo kobiety wnieśli jednak sprawę do sądu oskarżając lekarzy o sfałszowanie historii jej choroby oraz o działanie
w sposób niekompetentny i pozbawiony szacunku. Tina Nys, która była całkowicie zdrowa poprosiła o eutanazję
po rozstaniu z narzeczonym. Psychiatra, do której się udała, i która już wcześniej miała ją pod opieką, stwierdziła
jednak, że nie ma mowy u niej o „chronicznej i nieuleczalnej chorobie”, która wymagana jest do wydania zgody
na śmiertelny zastrzyk. Nys zwróciła się więc z pozytywnym skutkiem do słynnej psychiatry, która, jak piszą
belgijskie media, autoryzowała 1/3 wszystkich przypadków eutanazji przeprowadzonych w tym kraju z powodów
psychicznych.
Rodzice informują, że Lieve Thienpont zaledwie po dwóch, trzech spotkaniach z ich córką nagle zdiagnozowała
u niej Zespół Aspergera, tę samą lekką postać autyzmu, na którą cierpi Greta Thunberg, i na tej podstawie autoryzowała przeprowadzenie eutanazji. Następnie uczyniła wszystko, co w jej mocy, by utrudnić rodzicom otrzymanie dokumentacji medycznej (dostali ją po 51 dniach, zamiast po czterech dniach przewidzianym prawem).
Lekarka uciekła się nawet do stwierdzenia: „jest to rodzina głęboko straumatyzowana, zraniona i anormalna o
niewielkiej empatii i szacunku do innych. Zaczynam teraz lepiej rozumieć cierpienia Tiny”.
Wśród powodów, dla których rodzice wnieśli sprawę na wokandę był też sam sposób przeprowadzenia eutanazji.
Lekarz, który przyjechał do domu Tiny, by podać jej kroplówkę ze śmiertelnym lekiem, nie miał nawet plastra do
przyklejenia igły i kazał ją podtrzymywać ojcu, podczas gdy sam podawał truciznę. Po śmierci kobiety dał stetoskop komuś z rodziny, by sprawdził, czy jej serce przestało bić. Wychodząc porównał śmierć Tiny z „śmiertelnym
zastrzykiem, które podaje się domowemu zwierzęciu, by ulżyć mu w cierpieniu”.
Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a adwokaci mają zakaz informowania o jego przebiegu mediów. Lekarzom grozi dożywocie, co budzi poważne obawy w świecie medycznym. „Jeśli nawet w niewielkim wymiarze
zostanie skazany choćby jeden z trzech oskarżonych medyków, zagrozi to całemu systemowi” – pisze flamandzki
dziennik „De Morgen”, wskazując, że w takiej sytuacji lekarze zaczęliby zrzucać na innych odpowiedzialność za
decyzję o przeprowadzeniu eutanazji.
Obrońcy życia w Belgii są zadowoleni z dyskusji o końcu życia, którą sprowokował proces. Nie liczą jednak na
wygraną. Przypominają, że w ub.r. w Holandii po raz pierwszy lekarz stanął przed sądem za przeprowadzenie
eutanazji kobiety, która nie prosiła o to, by umrzeć. Mimo że komisja ds. kontroli norm dotyczących eutanazji
stwierdziła, że „lekarz przekroczył procedury”, sędzia uniewinnił go motywując, że potwierdzenie woli pacjenta
„jest niekoniecznym środkiem ostrożności” w przeprowadzaniu eutanazji. Wyrok w trwającym w Gand procesie
ma zapaść za dwa tygodnie.
www.vaticannews.va

Przymusowe małżeństwa nową metodą prześladowań chrześcijanek
Co ósmy chrześcijanin doświadcza poważnych prześladowań z powodu swej wiary, a w Azji co trzeci. W sumie
mowa o 260 mln wyznawców Chrystusa. Dane te prezentuje najnowszy Światowy Indeks Prześladowań opracowany przez organizację Open Doors. Po raz pierwszy trafiły na niego trzy afrykańskie kraje, dotychczas znane z
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tolerancji religijnej: Niger, Burkina Faso i Kamerun. Powodem jest wzrost na tym terenie islamskiego fundamentalizmu.
Z raportu (obejmującego okres od 1 listopada 2018 do 31 października 2019) jednoznacznie wynika, że sytuacja
chrześcijan ponownie się pogorszyła. Nasila się większa kontrola i ograniczenia życia kościelnego oraz niszczenie
i zamykanie świątyń oraz instytucji medyczno-oświatowych prowadzonych przez Kościół. Niechlubny prym wiodą
tutaj Chiny, gdzie według ostrożnych szacunków władze zamknęły aż 5,5 tys. obiektów kościelnych. W 50 krajach
objętych indeksem zmniejszyła się natomiast liczba chrześcijan zamordowanych z powodu swej wiary. W 2019 r.
z tego powodu zginęły 2983 osoby w porównaniu z 4139 w roku wcześniejszym.
Na pierwszym miejscu listy państw, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani od 18 lat niezmiennie
znajduje się Korea Północna, gdzie według Open Doors od 50 tys. do 70 tys. osób przetrzymywanych jest w
obozach pracy z powodu wiary. Kolejne miejsca na czarnej liście zajmują kraje naznaczone islamskim fundamentalizmem: Afganistan, Somalia, Libia i Pakistan. Raport informuje, że największy wzrost prześladowań odnotowano w minionym roku w Chinach, Bangladeszu, Sri Lance, Kolumbii i Algierii. „W ostatnim czasie prześladowania
nasiliły się wyraźnie w regionie Sahelu. Stąd na indeksie trzy nowe kraje z tego regionu Niger, Burkina Faso i
Kamerun” – mówi Radiu Watykańskiemu Cristian Nani, kierujący biurem Open Doors we Włoszech.
„Cały region Sahelu jest zdestabilizowany, Dżihad coraz bardziej się rozprzestrzenia, działa tam 27 różnych radykalnych grup islamskich. Wszystkie łączy jeden wspólny cel: żądza wyeliminowania obecności chrześcijańskiej
na tym terenie – mówi papieskiej rozgłośni Cristian Nani. – Podam przykład: bojówkarze pojawiają się w wioskach
na północy Burkina Faso i dają 3-dniowe ultimatum konkretnym rodzinom chrześcijańskim, że mają stamtąd
zniknąć. Jeśli tak się nie stanie, zabijają ich.“
W swym raporcie Open Doors wskazuje na wykorzystywanie seksualne, jako nowe i nasilające się narzędzie prześladowań. „Coraz więcej kobiet jest porywanych i siłą zmuszanych do poślubienia swych oprawców, a w konsekwencji wyrzeczenia się wiary” – podkreśla Cristian Nani.
„To dane są wciąż trudne do dokładnego ustalenia, jednak dzięki naszym poszukiwaniom potwierdziliśmy 8,5 tys.
przypadków przemocy seksualnej wobec chrześcijanek. Kobiet, które są porywane kiedy wracają z targu, gdzie
robiły zakupy. Wywozi się je w nieznane. Są gwałcone, a czasami niestety również zabijane – mówi Nani. – Wiemy,
że odkryte dotąd przypadki przemocy seksualnej i przymusowych małżeństw, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Będziemy to dalej badać. Co najmniej 23 chrześcijanki każdego dnia padają ofiarą przemocy seksualnej.
Myślę, że to mówi samo za siebie.“
www.vaticannews.va

Abp Szewczuk: surogacja to katastrofa dla Ukrainy
Na problem zmuszania kobiet do macierzyństwa zastępczego wskazuje zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Światosław Szewczuk. Ukraina jest obecnie najpopularniejszym kierunkiem poszukiwania surogatek dla par z Europy, które nie mogą zajść w ciąże. Pozwala na to miejscowe prawo. Niestety wiele kobiet
znad Dniepru nie staje się matkami zastępczymi z własnej woli, ale jest do tego zmuszanych, a na procederze
bogacą się przestępcy.

Strona | 30

Papież: Godność kobiety warunkiem pokoju i lepszego świata

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje możliwości skorzystania z macierzyństwa zastępczego, w związku z czym
małżeństwa w Polsce nie mogą korzystać z pomocy surogatki. Podobnie jest w większości krajów Unii Europejskiej. Stąd wiele par podpisuje umowy o surogację z obywatelkami Ukrainy, Rosji lub Gruzji, za którymi często
stoją mafie. „To handel macierzyństwem, który w rzeczywistości oznacza dla kobiety niewolnictwo. Niestety, kto
chce dziś w Europie kupić dziecko, przyjeżdża na Ukrainę” – powiedział abp Szewczuk.
Zauważył też, że rodzina powinna być oazą ochrony ludzkiej godności i życia. „Trudno wyobrazić sobie dramat
kobiety, która musi oddać swoje dziecko. Niewyobrażalny jest też ból dziecka, które zostaje odebrane matce i
sprzedane innej rodzinie zgodnie z tym nieludzkim kontraktem” – powiedział hierarcha. „Tragedie ukraińskich
matek, które zmuszane są do handlu swoim macierzyństwem, nie zostały jeszcze w pełni zauważone przez nasze
społeczeństwo” – wskazał abp Szewczuk
www.vaticannwes.va

Kard. Tagle o wzroście liczby samobójstw
W związku z rosnącą liczbą samobójstw na Filipinach, kard. Luis Antonio
Tagle wydał oświadczenie, w którym wyraził swoje zaskoczenie i smutek z
powodu tej tendencji i wezwał do odnowy kulturowej. „Tajemnica Świąt
Bożego Narodzenia jest sprzeczna z impulsem niszczenia życia, rodzin,
społeczeństw i stworzenia” – powiedział purpurat.
Jako jeden z czynników powodujących wzrost liczby samobójstw kardynał
wskazał rosnącą falę hejtu w mediach społecznościowych. „Jestem zasmucony i zszokowany widząc, jak niektórzy ludzie znajdują przyjemność z rozbijania życia innym” – powiedział
hierarcha w wideoprzesłaniu. Purpurat podkreślił, że dotyczy to zwłaszcza młodych i jest bardzo niepokojące.
„Boże Narodzenie pokazuje Boga, który chce zbawić, a nie rujnować” – dodał kard. Tagle.
W ostatnich trzech latach na Filipinach, w prowincji Iloilo (ponad 1,5 mln mieszkańców), 179 osób w wieku od 9
do 21 lat, próbowało popełnić samobójstwo. Trzydzieści pięć z tych prób okazało się udanych. „Liczba samobójstw zaczęła wzrastać niepokojąco w 2018 r. we wszystkich grupach wiekowych” – czytamy w raporcie filipińskiej agencji informacyjnej. Główne przyczyny samobójstw to: problemy rodzinne, nieodwzajemniona miłość,
kłopoty w szkole, zastraszanie i prześladowanie, także w sieci.
Kard. Tagle w ostatnich latach był arcybiskupem Manili. Na początku tego miesiąca został mianowany przez Papieża Franciszka nowym prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
www.vaticannews.va
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Filipiny nie zgadzają się na małżeństwa gejów
Sąd Najwyższy na Filipinach odrzucił wniosek dotyczący legalizacji związków osób tej samej płci. Decyzja ma
charakter ostateczny i kończy debatę dotyczącą wprowadzenia nowego prawa na drodze legislacyjnej.
Zdaniem Sądu Najwyższego, nie ma prawnych podstaw do uznania związków homoseksualnych za legalne w tym
kraju. Filipiński kodeks prawa rodzinnego określa małżeństwo jako „związek kobiety i mężczyzny”. „Nie zostały
przedstawione żadne istotne argumenty, by dokonać w tym zmian” – czytamy w uzasadnieniu. Decyzja sądu
zamyka drzwi dla każdej kolejnej inicjatywy pragnącej zmiany ustawodawczej na podobnej zasadzie.
W orzeczeniu Sąd Najwyższy przyznał, że w przeszłości dochodziło do „prześladowań osób LGBT”, a filipińska
konstytucja wprost nie zabrania „małżeństw osób tej samej płci”. Jednak podważanie definicji rodziny musi spotkać się z jednoznacznym sprzeciwem.
Petycja o uznanie związków partnerskich na Filipinach wpłynęła w 2015 z inicjatywy prawnika i radiowca Jesusa
Nicardo M. Falcisa III, przedstawiciela organizacji Chrześcijański Kościół LGBT. Sąd odrzucił petycję w sierpniu
2019, a teraz wydał w tej sprawie ostateczne oświadczenie. Falcis ujawnił, że zdecydował się na podjęcie drogi
sporu sądowego, gdyż taka taktyka okazała się skuteczna w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych.
www.vaticannews.va

Hiszpańskim dzieciom prezenty przynoszą Trzej Królowie
Święto Trzech Króli ma w Hiszpanii charakter wyjątkowo rodzinny. Dla dzieci jest to najbardziej wyczekiwany
dzień w roku, ponieważ Mędrcy ze Wschodu przywożą ze sobą prezenty. W wielu miejscowościach w przeddzień
na ulice wychodzi barwny orszak Trzech Króli.
W Hiszpanii dzieci nie mają dzisiaj problemów ze wstawaniem. Budzą się wcześnie i szybko biegną do bożonarodzeniowej szopki lub na balkon w poszukiwaniu prezentów, które zostawili w nocy Trzej Królowie. Wcześniej
najmłodsi piszą do nich listy, wyliczając rzeczy, które chcieliby otrzymać. Argumentami są dobre uczynki, jakie
wykonali w ciągu roku. Za złe zachowanie można bowiem otrzymać w prezencie trochę węgla. Następnie cała
rodzina zasiada do świątecznego śniadania. Na stole czeka już Roscón de Reyes, czyli drożdżowe ciasto w kształcie pierścienia. Jest udekorowane kolorowymi kandyzowanymi owocami, które symbolizują królewskie klejnoty.
Każde ciasto kryje w sobie sorpresę, czyli niepodziankę oraz ziarno fasoli. Jeśli ktoś trafi na sorpresę – w Meksyku
może to być mała figurka Jezusa – to zostanie świątecznym królem i cały dzień może nosić papierową koronę.
Fasola oznacza, że będzie musiał kupić Roscón w przyszłym roku.
5 stycznia po południu w wielu miejscowościach wychodzi na ulice barwna Cabalgata de Reyes Magos, czyli orszak
Trzech Króli. W Madrycie, po protestach mieszkańców, odzyskał on w tym roku charakter religijny. Kacper, Melchior i Baltazar przyjechali w pięknych karocach, z których paziowie hojnie rzucali dzieciom słodycze. „Dzieci, wy
jesteście nadzieją świata!” – powiedział król Melchior na placu Cibeles i zachęcił maluchów do nauki i troski o
środowisko naturalne. W innych miastach Trzej Królowie mogą przypłynąć statkiem, przyjechać na wielbłądach
albo nawet przylecieć helikopterem. Święto Trzech Króli kończy w Hiszpanii okres Bożego Narodzenia.
www.vaticannews.va
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Hadjadj: duże rodziny nie zagrażają ekologii, są jej ostoją
To nie liczba dzieci, ale konsumpcyjny styl życia wyniszcza naszą planetę – zauważa w wywiadzie dla dziennika
Le Figaro Fabrice Hadjadj, francuski filozof i pisarz, w przeszłości członek nie istniejącej już Papieskiej Rady ds.
Świeckich. Hadjadja poproszono o komentarz do grafiki przygotowanej niegdyś przez ekologiczne czasopismo
Environmental Research Letters, a przedrukowanej ostatnio przez agencję AFP. Pokazano na niej, o ile można
ograniczyć roczną emisję CO2, jeśli zrezygnuje się z używania tradycyjnych żarówek, elektrycznych suszarek do
prania, mięsa, samochodu… W ostatniej kolumnie umieszczono niemowlaka. Jedno dziecko mniej to ograniczenie
emisji CO2 o 58 ton.
Hadjadj wskazuje na niebezpieczeństwo i przewrotność takiego zestawienia. Przedmioty użytkowe zostały
bowiem umieszczone na tym samy poziomie co osoba. Ponadto autorzy tabeli nie precyzują, na czym miałaby
polegać eliminacja szkodliwych dla środowiska dzieci. Francuski filozof przypomina jednak, że sami ekolodzy z
Environmental Research Letters przyznają, iż to nie liczba dzieci jest głównym problemem, lecz społeczeństwo
konsumpcyjne, w którym przychodzą na świat. Amisze, którzy mają średnio od 8 do 10 dzieci, są o wiele bardziej
przyjaźni dla środowiska, niż mieszkaniec Nowego Jorku.
Francuski filozof, który sam ma ośmioro dzieci, podkreśla, że duże rodziny są dziś często ostoją ekologii. W
takich rodzinach mniej jest czasu na szkodliwą dla środowiska rozrywkę, mniej rzeczy się wyrzuca, z tych samych
ubrań korzysta po kolei kilkoro rodzeństwa. Ten natomiast kto nie ma dość nadziei, by przekazywać życie, z
konieczności ucieka w rozrywkę, nieokiełznaną konsumpcję czy podróże, by w jakiś sposób zrekompensować
sobie to, co innym dają więzi rodzinne. Hadjadj, który zainspirowany nauczaniem Benedykta XVI zajmuje się na
co dzień propagacją ekologii integralnej, przypomina, że zabiegając o ochronę naszej plany nie możemy zapominać, że to człowiek jest zwieńczeniem stworzenia. On jeden potrafi podziwiać piękno, uświadamiać sobie bioróżnorodność i ją chronić.
www.vaticannews.va

Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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Misją Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin jest troska o rodzinę, promocja godności
kobiety i mężczyzny, propagowanie wychowania dzieci do wartości.

Nasze działania są bezpłatne. Sami pokrywamy koszty naszych przedsięwzięć.
Jeśli sprawy rodziny są dla Ciebie ważne i chciałbyś (-abyś) finansowo nas wesprzeć, zapraszamy!

Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe:
Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495
Dane do przelewu:
Fundacja „Razem w Rodzinie”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Redakcja:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl
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