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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie 

 
 

 

 

 

 

  

siedzącego pośród uczonych w Piśmie. Papież zwrócił uwagę na dwie postawy: zadziwienie i niepokój. Zadziwienie 

było zdolnością do zdumienia w obliczu stopniowego objawiania się Syna Bożego. Ogarnęło zarówno rodziców 

Jezusa, jak i uczonych, którzy się Mu przysłuchiwali w świątyni. 

“Zdumienie i zadziwienie są przeciwieństwem przyjmowania wszystkiego jako pewnik, są przeciwieństwem inter-

pretowania otaczającej nas rzeczywistości i wydarzeń historycznych jedynie według naszych kryteriów – zauważył 

Franciszek. -Osoba, która tak czyni, nie jest zdolna do zachwytu, nie wie, co to zadziwienie. Zadziwienie i otwarcie 

się na innych, zrozumienie argumentów innych osób: taka postawa jest ważna dla uzdrowienia narażonych na 

szwank relacji międzyludzkich i jest ona niezbędna także dla uzdrowienia otwartych ran w środowisku rodzin-

nym.” 

Papież podkreślił , że trzeba umieć zachwycić sie dobrem, które jest w innych. Służy to jedności w rodzinie. 

Wskazał także na znaczenie drugiej postawy, jaka wynika z Ewangelii, czyli niepokoju. 

“ Ten niepokój ukazuje centralne miejsce Jezusa w łonie Świętej Rodziny. Dziewica i jej oblubieniec przyjęli tego 

Syna, strzegli Go i widzieli, jak wzrasta w latach, mądrości i łasce pośród nich, ale nade wszystko wzrastał On w 

ich sercach; i stopniowo wzrastała ich miłość i zrozumienie względem Niego – stwierdził Ojciec Święty. - Oto 

dlaczego rodzina z Nazaretu jest święta: ponieważ była skoncentrowana na Jezusie, na Nim była skupiona cała 

uwaga oraz troska Maryi i Józefa. ” 

Ten niepokój - zwrócił uwagę Franciszek - powinien stawać się naszym niepokojem, szczególnie wtedy, gdy 

jesteśmy z dala od Boga. Gdy przez kilka kolejnych dni zapominamy o Jezusie, nie modląc się, nie szukając Jego 

obecności oraz pocieszającej przyjaźni. Warto wrócić dzisiaj do domu z tymi dwoma słowami: zadziwienie i nie-

pokój. Każdy powinien umieć się zadziwić widząc dobro w innych, bo w ten sposób można rozwiązać problemy 

rodzinne. Trzeba także odczuwać niepokój, kiedy oddalam się od Jezusa. 

Na zakończenie Ojciec Święty wezwał do modlitwy za wszystkie rodziny świata, szczególnie te, w których z róż-

nych powodów, brakuje pokoju i zgody.  

 

Papież: potrzebujemy zdolności do zadziwienia i niepokoju 
 

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek nawiązał do obchodzo-

nego dziś święta Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wskazał na dwie  

postawy, które wynikają z Ewangelii czytanej podczas liturgii: zdolność  

do zadziwienia oraz twórczy niepokój. 

 

W drodze powrotnej z Jerozolimy do Nazaretu rodzice zgubili dwunastoletniego 
Jezusa. Po trzech dniach pełnych poszukiwań i lęków odnaleźli Go w świątyni,  
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Po błogosławieństwie Papież zaapelował również o modlitwę za Demokratyczną Republikę Konga, która cierpi 

z powodu aktów przemocy oraz epidemii eboli. „Pragnę – mówił - aby wszyscy zaangażowali się w utrzymanie 

pokoju, który pozwoli na właściwy oraz harmonijny przebieg wyborów”. Nie zabrakło także szczególnego po-

zdrowienia rodzin, również tych zakonnych. 

“ Brawa dla rodzin tutaj obecnych, ale także dla wszystkich, które uczestniczą w tej modlitwie poprzez telewizję 

i radio. Rodzina jest skarbem: należy zawsze go strzec i bronić. Niech Święta Rodzina z Nazaretu czuwa nad 

wami oraz oświeca zawsze waszą drogę. Pozdrawiam także te dwie grupy sióstr, z flagą hiszpańską oraz z flagą 

polską. ” 

Franciszek życzył wszystkim pogodnego końca roku, podziękował za liczne życzenia i modlitwy oraz poprosił, 

aby pamiętać o Nim.  

www.vaticannews.va 

 

Papież: Józef człowiekiem potrafiącym towarzyszyć w milczeniu 
 

 jako człowieka sprawiedliwego, przestrzegającego prawa,  

rzemieślnika, pokornego, zakochanego w Maryi. Kiedy stanął wobec niepojętej tajemnicy to w pierwszej chwili 

chciał usunąć się w cień. Ale Pan Bóg objawia mu jego misję. I w ten sposób Józef przyjmuje swoje zadanie, 

swoją rolę i towarzyszy we wzrastaniu Syna Bożego, w milczeniu, bez osądzania, bez narzekania i bez próżnych 

słów. 

“Pomagać we wzrastaniu, w rozwoju. Szukał miejsca, aby dziecko mogło się narodzić; troszczył się o nie; po-

magał wzrastać; uczył rzemiosła: tylu rzeczy...W milczeniu. Nigdy nie przypisał sobie tego, co było przynależne 

Synowi: pozwolił wzrastać w ciszy. Pozwolił dojrzewać: to byłoby słowo stanowiące wielką pomoc dla nas; dla 

nas, którzy z natury zawsze chcemy urządzać wszystko po swojemu, szczególnie w życiu innych – podkreślił 

Papież. - «Dlaczego on tak robi, a nie inaczej...?». I zaczynają dyskutować, mówić... A on pozwala wzrastać. 

Czuwa. Pomaga, ale w milczeniu. ” 

Papież zaznaczył, że jest to postawa charakteryzująca wielu mądrych rodziców: umiejętność czekania, bez nad-

miernej nerwowości, także z powodu możliwości popełnienia błędu. Jest ważne, aby umieć cierpliwie czekać, 

przed powiedzeniem jakiegoś słowa stanowiącego impuls dla wzrostu. Oczekiwać w milczeniu, jak to czyni sam 

Bóg w stosunku do swoich dzieci, dla których  ma tyle cierpliwości. 

Następnie Papież wyjaśnił, że św. Józef był człowiekiem konkretnym, ale z sercem otwartym, „człowiekiem ma-

rzeń”, ale nie „marzycielem”. 

 

 

 

 

W homilii wygłoszonej na Mszy w Domu św. Marty Papież Fran-

ciszek skupił się na postaci św. Józefa. Przypomniał, że był on 

człowiekiem towarzyszącym w milczeniu oraz człowiekiem ma-

rzeń. Modlił się także za niepełnosprawne dzieci ze Słowacji, 

które przygotowały ozdoby choinkowe do tamtejszej kaplicy. 

 

Franciszek przypomniał, że w Piśmie św. poznajemy Józefa 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/aniol-panski-30-grudnia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/aniol-panski-30-grudnia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/aniol-panski-30-grudnia.html
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“Marzenie jest miejscem uprzywilejowanym do szukania prawdy, ponieważ w nim nie bronimy się przed nią. One 

przychodzą ... i Bóg mówi także poprzez sny. Nie zawsze, ponieważ zwykle wtedy wychodzi nasza podświadomość, 

ale Bóg wybiera czasami mówienie poprzez sny. Czyni to wiele razy. Widzimy to w Biblii, czyż nie? Poprzez sny. 

Józef był człowiekiem snów, ale nie marzycielem – zaznaczył Franciszek. - Nie był jednak fantastą. Marzyciel to 

ktoś inny: to jest ten, który wierzy... idzie... stoi w chmurach, i nie ma stóp opartych o ziemię. Józef stał natomiast 

mocno nogami na ziemi. Ale był otwarty. ” 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nie należy tracić zdolności do marzeń, zdolności do otwarcia z ufnością na to, co 

przyjdzie, niezależnie od trudności, które mogą nadejść. 

“Niech nikt z nas nie traci zdolności do marzeń o przyszłości: nikt z nas. Każdy z nas: marzeń związanych z 

rodziną, z naszymi dziećmi, czy z rodzicami. Zobaczyć, jak chciałbym, aby potoczyło się ich życie. Także księża: 

chodzi o marzenia związane z naszymi wiernymi, co byśmy chcieli dla nich – mówił Papież. - Marzyć jak marzą 

młodzi, jak są «niepowstrzymani» w marzeniach i w nich znajdują drogę. Nie tracić zdolności do marzeń, ponieważ 

marzenia otwierają drogę dla przyszłości. Aby być twórczymi w przyszłości. ” 

www.vaticannews.va 
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Oby Boże Narodzenie pomogło wam wyjść z zagród własnej 

wygody i pójść tam, gdzie jest Jezus i ci, których On kocha – 

życzył Papież Polakom obecnym na audiencji ogólnej w Auli 

Pawła VI.  

 

“ Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i sio-

stry, życzę wam szczęśliwego Bożego Narodzenia, pełnego 

pokoju, miłości i pogody ducha, jakie przynosi nam Pan zro-

dzony między nami –mówił do Polaków Ojciec Święty. - Prze-

żywanie tajemnicy wcielonego Słowa niech wam pomoże przyjmować niespodzianki i wyzwania, przez które Jezus 

wzywa nas, byśmy wyszli z zagród naszej wygody, aby być z Nim i z tymi, których On kocha. Niech Bóg wam 

błogosławi! ” 

 

www.vaticannews.va 

 

 

Papież: Maryjo bądź blisko rodzin odrzuconych, pogardzanych 
 

Proszę Cię za rodzinami na całym świecie, które odczuwają wokół siebie obojętność, odrzucenie, a nawet pogardę. 

Oby nie zostały pozostawione same sobie i były chronione w swoich prawach – to słowa modlitwy, jakie Franciszek 

skierował do Maryi. 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-12/papa-msza-sw-marta-18-grudnia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-12/papa-msza-sw-marta-18-grudnia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/papiez-franciszek-audiencja-ogolna-slowo-do-polakow-19-grudnia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/papiez-franciszek-audiencja-ogolna-slowo-do-polakow-19-grudnia.html
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W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Papież zwyczajowo udaje się na plac Hiszpański 

w Rzymie, aby tam oddać hołd Maryi przed Jej figurą, górującą nad okolicą. Tak było i w tym roku. Wcześniej jednak 

pojechał do bazyliki Matki Bożej Większej, aby tam pokłonić się patronce Rzymu, czczonej jako Salus Populi Ro-

mani. 

W modlitwie u stóp figury Niepokalanej Ojciec Święty zawierzył Maryi najpierw wszystkich mieszkańców Rzymu, 

prosząc dla nich o łaskę cierpliwego mierzenia się z niedogodnościami życia codziennego. Wstawiał się także za 

rządzącymi miastem, aby nie brakowało im mądrości, dalekowzroczności, ducha służby i współpracy. 

Matce Jezusa poczętej bez grzechu Franciszek zawierzył także kapłanów, aby byli blisko ludzi, miłosierni, a także 

osoby konsekrowane, szczególnie kobiety, by były płodne w modlitwie, miłosierdziu i współczuciu. Prosił także za 

rodzinami. 

Papież - Maryjo powierzam Ci rodziny 

“O Matko Jezusa, ostatnia rzecz, o którą Cię proszę, w tym okresie Adwentu, myśląc o dniach, kiedy ty i Józef 

niepokoiliście się z powodu zbliżających się narodzin waszego dziecka, zatroskani, bo był spis ludności i musieli-

ście opuścić swoją ojczyznę , Nazaret, i udać się do Betlejem… Wiesz, co to znaczy nieść w swym łonie życie i 

odczuwać wokół obojętność, odrzucenie, niekiedy pogardę – modlił się Papież. - Dlatego proszę Cię, byś była 

blisko rodzin, które dzisiaj w Rzymie, we Włoszech, na całym świecie przeżywają podobne sytuacje, aby nie były 

pozostawione samymi sobie, ale chronione w swoich prawach, prawach człowieka, które są ważniejsze, niż wszel-

kie, choć uzasadnione wymagania.” 

W roku 1857, trzy lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Pius IX poświęcił figurę Maryi, którą 

ustawiono na placu Hiszpańskim na 12-metrowej kolumnie, zaś Pius XII rozpoczął tradycję składania pod nią 

kwiatów i udał się tam jako pierwszy papież w 1953 r. Jego następcy podtrzymali ten zwyczaj. Począwszy od 

pontyfikatu Pawła VI, co roku udają się tam rokrocznie na krótką modlitwę. 

www.vaticannews.va 

 

 

Papież: Matce z Guadalupe powierzmy życie i niewinność dzieci  
 

Zwracając się do Polaków, Papież nawiązał do przypadającego dziś 

wspomnienia Matki Bożej z Guadalupe. Jej wstawiennictwu polecił 

szczególnie rodziny, które oczekują narodzin dziecka, przypomi-

nając, że Jan Paweł II powierzył Jej życie i niewinność najmniejszych.  

Papież – niech Madonna z Guadalupe wyprasza dar potomstwa dla 

bezdzietnych rodzin 

“Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Matce Bożej z Gu-

adalupe, której wspomnienie dzisiaj obchodzimy, zawierzam was 

tu obecnych, wasze rodziny, a szczególnie te, które oczekują narodzin dziecka. Św. Jan Paweł II powierzył Jej 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/papiez-franciszek-plac-hiszpanski-hold-maryi.html
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macierzyńskiej trosce życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim 

się narodzą. Madonna z Guadalupe – widać, że jest brzemienna: oczekuje Zbawiciela. Za Jej wstawiennictwem,  

w tym czasie Adwentu, wypraszajmy dar potomstwa dla bezdzietnych rodzin, szacunek dla poczętego życia i 

otwartość serc na wartości ewangeliczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. ” 

Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe jest obchodzone w Watykanie bardzo uroczyście. Dziś wieczorem w Bazylice 

Watykańskiej Franciszek odprawia Mszę za Amerykę. Tę doroczną tradycję zapoczątkował już Benedykt XVI.  

www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/papiez-franciszek-audiencja-ogolna-slowo-do-polakow.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/papiez-franciszek-audiencja-ogolna-slowo-do-polakow.html
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Program roczny Duszpasterstwa Rodzin pod hasłem 'Towarzyszenie małżeństwom w mocy Du-

cha Świętego' 

„Nowy rok pracy duszpasterskiej chcemy poświęcić w sposób szczególny zagadnie-

niom dotyczącym towarzyszeniu małżeństwu i rodzinie w codziennej pracy duszpa-

sterskiej. Jest to niejako nawiązanie do hasła obecnego roku duszpasterskiego,  

z uwzględnieniem wymiaru pracy Duszpasterstwa Rodzin i odpowiedź na naglące 

potrzeby, jakie dostrzegamy na co dzień spotykając się z małżeństwami i rodzinami.” 

– mówi ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

Program roczny pracy Duszpasterstwa Rodzin podejmuje następujące tematy: 

1. Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa jako katechumenat – narzeczeni w drodze na spotkanie  

z Chrystusem i ze sobą (por. AL 207). 

2. Systematyczna katechizacja małżeństw i rodzin skupiona wokół sakramentu chrztu świętego, komunii świętej  

i bierzmowania. 

3. Podkreślenie obecności i działania Ducha Świętego w sakramencie małżeństwa podczas rekolekcji adwentowych 

i wielkopostnych w parafiach oraz podczas formacji stałej doradców życia rodzinnego. Zwrócenie uwagi na towa-

rzyszenie w pierwszych latach życia małżeńskiego (zwłaszcza podczas wizyty duszpasterskiej prosimy o podjęcie 

rozmowy na temat kondycji konkretnego małżeństwa i rodziny). 

4. Zwrócenie uwagi małżeństw i rodzin na konieczność zaangażowania się w misję Kościoła poprzez udział  

w życiu wspólnot, zwłaszcza wspólnot parafialnych. 

5. Zachęta rodziców do prowadzenia rozmów z dziećmi na tematy religijne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

dary Ducha Świętego. 

www.kodr.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Polski 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kodr.pl/
http://www.kodr.pl/
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Prymas Polski: szacunek i wsparcie dla rodziny najlepszą społeczną inwestycją 

 

„Szacunek i troska, a także konsekwentne wsparcie dla rodziny jest najlepszą społeczną inwestycją, która nam 

wszystkim może otworzyć drzwi do lepszej wspólnej przyszłości” – mówił abp Wojciech Polak w homilii podczas 

Mszy św. celebrowanej w Niedzielę Świętej Rodziny w Zdziechowie. 

Była to także okazja do uczczenia 100. rocznicy Bitwy pod Zdziechową – jednej z najpoważniejszych potyczek 

Powstania Wielkopolskiego. Po wyzwoleniu Gniezna do tej właśnie miejscowości sprowadzony został 400-osobowy 

oddział niemiecki z Bydgoszczy z zadaniem odbicia miasta. Powstańcy gnieźnieńscy uprzedzili jednak atak i zmu-

sili Niemców do wycofania i złożenia broni. 

„Związek społeczeństwa z rodziną jest zasadniczy i fundamentalny” – stwierdził Prymas powtarzając za papieżem 

Franciszkiem, że rodzina wprowadza w potrzebę więzi, wierności, szczerości, zaufania, współpracy i szacunku. 

Zachęca do planowania świata godnego zamieszkania i do wiary w stosunki oparte na zaufaniu, nawet w trudnych 

okolicznościach. Uczy dotrzymywania danego słowa, szacunku dla poszczególnych osób, a także zrozumienia 

ograniczeń własnych, ale i innych ludzi. 

„Społeczeństwo, które żyje takimi postawami, czerpie z ducha rodziny, a nie ze współzawodnictwa albo pragnienia 

samorealizacji” – powtórzył za papieżem Prymas dodając, że należny szacunek i troska, a także konsekwentne 

zrozumienie, pomoc i wsparcie dla rodziny to najlepsza społeczna inwestycja. 

Metropolita gnieźnieński podkreślił też znaczenie jedności i wspólnotowości rodziny, dając za przykład wspomi-

naną dziś w liturgii Świętą Rodzinę. Ta jedność – jak mówił odwołując się do czytanej Ewangelii o zaginięciu Jezusa 

i odnalezieniu Go w świątyni – pozwoliła Maryi i Józefowi przetrwać chwile grozy i wyjść z trudnej sytuacji praw-

dziwie obronną ręką. 

Msza św. zgromadziła licznych parafian, młodzież, dzieci, harcerzy, poczty sztandarowe i przedstawicieli lokalnych 

władz. Za wspólną modlitwę i pamięć dziękował wszystkim proboszcz zdziechowskiej parafii, ks. Paweł Gronowski. 

Po Mszy św. abp Wojciech Polak poświęcił nowy pomnik upamiętniający powstańców wielkopolskich. Miejscowa 

szkoła otrzymała też biało-czerwoną flagę od Prezydenta RP. 

www.ekai.pl 

 

 
 

Świąteczne życzenia abp. Andrzeja Dzięgi: ochrona życia i rodziny 

 

Gdy wprowadzimy więcej Bożych spraw w nasze życie, sami też będziemy bardziej ludzcy i świat będzie bardziej 

sprawiedliwy, bardziej uładzony – mówi abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński złożył życzenia 

wszystkim mieszkańcom Pomorza Zachodniego. 

Jako priorytety hierarcha stawia obronę życia i rodziny. 

https://ekai.pl/prymas-polski-szacunek-i-wsparcie-dla-rodziny-najlepsza-spoleczna-inwestycja/
https://ekai.pl/prymas-polski-szacunek-i-wsparcie-dla-rodziny-najlepsza-spoleczna-inwestycja/
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– Chyba jedne z najważniejszych spraw, które ciągle są przed nami do załatwienia, do wywalczenia, do wymodlenia, 

do wydyskutowania, to sprawy początków człowieczego życia, zachwytu człowiekiem, każdym człowiekiem, już 

pod sercem jego matki czy gdziekolwiek jest i w jakiejkolwiek jest sytuacji, bo to przecież człowiek – powiedział 

abp Dzięga. 

Metropolita dodał, że “ciągle potrzebujemy zmagania o świętość małżeńskiej wspólnoty serc, myśli i działań i o 

świętość i autonomię każdej rodziny jako pierwszej wspólnoty ludzkiej”. 

– Niech podążanie ku Betlejem i spojrzenie w tajemnicę Betlejemską (…) nas porusza, żebyśmy też szli w dzisiej-

szych świat Bożymi drogami i byśmy się zmagali o Boże sprawy – wskazywał metropolita szczecińsko-kamieński. 

www.ekai.pl 

Przewodniczący Rady ds. Rodziny zachęca do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę 

Świętej Rodziny 

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Płock, 25-

26 IX br.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem 

modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz zachęcili do zorganizowania w 

parafiach odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Do tej propozycji nawiązał 

bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny w specjalnym liście. 

„Duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów działalności zbawczej Ko-

ścioła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać 

do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom w rozwoju 

ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca w życiu parafii” – 

podkreślił bp Wiesław Śmigiel. 

W imieniu Rady ds. Rodziny jej przewodniczący przypomniał, że w przeży-

waniu miłości ludzie wierzący otrzymali „szczególną pomoc, którą jest sa-

krament małżeństwa”. „Jako Rada ds. Rodziny KEP pragniemy zaprosić 

wszystkich małżonków do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny cała rodzina 

stanęła przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie 

i rodzinie”- napisał w liście bp Śmigiel. 

Zwrócił się z prośbą do duszpasterzy, „aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich 

i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa”. Dodał, że organizacja i przebieg 

obrzędu zależy od duszpasterzy. Jak czytamy w liście „nie powinien on zbytnio wydłużać liturgii, a jednocześnie 

winien mieć radosny i uroczysty charakter”. „Należy również unikać sytuacji, które zbytnio akcentowałyby podział 

na małżeństwa sakramentalne i związki niesakramentalne, gdyż ci, którzy uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej 

to najgorliwsza część naszych parafii. Dla małżeństw sakramentalnych niech to będzie odnowienie i umocnienie, 

a dla „oddalonych” niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i jeszcze większej tęsknoty za Bogiem, która 

towarzyszy każdemu człowiekowi wiary” – czytamy w liście. 

https://ekai.pl/swiateczne-zyczenia-abp-andrzeja-dziegi-ochrona-zycia-i-rodziny/
https://ekai.pl/swiateczne-zyczenia-abp-andrzeja-dziegi-ochrona-zycia-i-rodziny/
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Bp Śmigiel zachęcił, aby we wszystkich parafiach w Polsce najbliższa niedziela była okazją do spotkania małżeństw 

i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu. Podziękował też wszystkim osobom  zaangażowanym w duszpasterstwo 

rodzin w Polsce. 

Pełna treść listu dostępna jest tutaj   

www.episkopat.pl 

 

Obradowała Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski 

Współpraca państwa i Kościoła w zakresie ochrony danych  

osobowych, zagadnienia dotyczące wyboru przedmiotu religii 

lub etyki, ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej 

śmierci oraz ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami sek-

sualnymi były głównymi tematami obrad Komisji Wspólnej 

Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Spo-

tkanie miało miejsce we wtorek, 11 grudnia, w Sekretariacie 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. 

Podczas obrad przedstawicieli Rządu i Episkopatu poruszono 

m.in. kwestię współpracy państwa i Kościoła w zakresie ochrony danych osobowych w związku z przyjętym 13 

marca przez Konferencję Episkopatu Polski dekretem ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych w Kościele 

katolickim. Dekret miał na celu uaktualnienie i dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do RODO, ustanowił również instytucję Ko-

ścielnego Inspektora Ochrony Danych. 

W trakcie posiedzenia poruszone zostały również zagadnienia dotyczące edukacji, w tym kwestie dotyczące wyboru 

przedmiotu religii lub etyki. „Uczestnicy dyskutowali też o sprawach ochrony życia człowieka od poczęcia do na-

turalnej śmierci. Zajmowali się również kwestią ochrony dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi w Ko-

ściele i społeczeństwie” – czytamy w komunikacie po obradach. 

Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Episkopatu powstała po II wojnie światowej. W latach 1949-56 nosiła 

nazwę Komisja Mieszana, później została przemianowana na Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu RP i Konfe-

rencji Episkopatu Polski. Została powołana w celu utrzymania stałych kontaktów między Rządem i Konferencją 

Episkopatu Polski dla rozwiązywania problemów dotyczących stosunków między państwem i Kościołem. Od 1999 

roku spotkania odbywają się na przemian w budynku Sekretariatu Episkopatu Polski i w siedzibach rządowych lub 

ministerialnych. Obecnie współprzewodniczącym Komisji ze strony rządowej jest Joachim Brudziński, Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ze strony kościelnej abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański. 

Pełna treść komunikatu 

www.episkopat.pl 

  

https://episkopat.pl/przewodniczacy-rady-ds-rodziny-w-niedziele-swietej-rodziny-odnowmy-przyrzeczenia-malzenskie/
https://episkopat.pl/przewodniczacy-rady-ds-rodziny-w-niedziele-swietej-rodziny-odnowmy-przyrzeczenia-malzenskie/
https://ekai.pl/dokumenty/komunikat-po-obradach-komisji-wspolnej-przedstawicieli-rzadu-rp-i-konferencji-episkopatu-polski/
http://www.episkopat.pl/
http://www.episkopat.pl/
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Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  

ws. ochrony życia                 

„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religij-

nym, ale jest prawem człowieka. (…) Naród, który zabija własne dzieci, jest naro-

dem bez przyszłości!” – mówił św. Jan Paweł II w 1997 w Kaliszu podczas piel-

grzymki do Polski. Z wielkim bólem widzimy, że w Polsce to prawo człowieka do 

życia wciąż jest łamane. 

Na straży życia ludzkiego stoi sama nauka. Obraz USG pokazuje dziecko w pierw-

szych tygodniach życia w łonie matki. Około 20 dnia po poczęciu zaczyna bić serce 

dziecka, w siódmym tygodniu widać oczy, nos, uszy i wargi, zaś w 16 tygodniu pojawiają się linie papilarne. Widać 

jak dziecko w łonie matki uśmiecha się, ziewa, płacze, porusza palcami u rąk i nóg. Wobec tych faktów naukowych 

nie możemy przechodzić obojętnie. 

Minął rok od złożenia projektu obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję”. Podpisało go ok. 830 tys. osób. Obywatele 

naszego kraju popierają ten projekt, który wyklucza przesłankę eugeniczną. Jest to ważny krok w stronę ochrony 

życia każdego człowieka. 

Biskupi, zgromadzeni na Jasnej Górze na zebraniu plenarnym 19 listopada br., zwrócili się z prośbą o modlitwę, 

aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Prośbę o modlitwę w tej intencji 

kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie do kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz naszych 

rodaków w kraju i na świecie. 

Maryi, Królowej Polski, zawierzamy sprawę ochrony życia każdego człowieka. 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 

30 listopada 2018 r. 

www.episkopat.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-w-polsce-prawo-czlowieka-do-zycia-wciaz-jest-lamane/
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Siostry zakonne modlą się w intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych 

 

W związku z zachętą Konferencji Episkopatu Polski, aby modlić się o to, by prawo stanowione chroniło życie czło-

wieka od poczęcia do naturalnej śmierci, bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP skierował prośbę  

o modlitwę do wszystkich żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Siostry od razu odpowiedziały, że będą się 

modliły w tej intencji.  

 

Bp Miziński zwrócił się do wszystkich sióstr zakonnych  w Polsce, kierując 30 listopada pismo na ręce Matki Mak-

symilli Pliszki, Przewodniczącej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych oraz do 

Matki Weroniki Sowulewskiej, Przewodniczącej Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. 

W liście przypomniał, że podczas Zebrania Plenarnego, 

które miało miejsce na Jasnej Górze 19 listopada, Konfe-

rencja Episkopatu Polski podkreśliła potrzebę modlitwy w 

intencji ochrony życia. Przypomniał słowa komunikatu z 

tego zebrania, w którym czytamy: „Na progu adwentu bi-

skupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, 

którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i naro-

dzeniem. W tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby 

prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do 

naturalnej śmierci”. 

W związku z tym bp Artur Miziński prosił o modlitwę w in-

tencji ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz w intencji ojców i matek, by z miłością przyjęli potomstwo, którym 

ich Bóg obdarzył. W liście napisał: „Módlmy się także za legislatorów, aby respektowali prawo do życia każdego 

człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, a także abyśmy sami byli wrażliwi na potrzeby rodziców oczekujących 

potomstwa”. 

Nawiązując do wspomnianego komunikatu księży biskupów, prosił o taką modlitwę szczególnie podczas Adwentu 

i zachęcił, aby omadlać tę sprawę także w ciągu całego roku. 

Na zakończenie listu, Sekretarz Generalny KEP życzył wszystkim siostrom zakonnym błogosławionego Adwentu. 

„Maryja, którą symbolizuje roratnia świeca, niech rozprasza ciemności i prowadzi do Jezusa, którego narodziny 

będziemy wkrótce radośnie świętowali” – napisał bp Miziński. 

W Polsce jest prawie 20 tys. sióstr zakonnych, które należą do ponad 110 zakonów lub zgromadzeń zakonnych. 

www.episkopat.pl 

 

O prawo chroniące życie dzieci nienarodzonych 

Msza św. w intencji wznowienia prac nad poprawką do ustawy, dotyczącej planowania rodziny i obrony życia, 

odprawiona została w piątek, 30 listopada na Jasnej Górze. Przybyli przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy 

https://episkopat.pl/siostry-zakonne-modla-sie-w-intencji-ochrony-zycia-dzieci-nienarodzonych/
https://episkopat.pl/siostry-zakonne-modla-sie-w-intencji-ochrony-zycia-dzieci-nienarodzonych/
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przed ołtarzem Królowej Polski modlili się o natychmiastowe 

wprowadzenie prawa chroniącego życie dzieci nienarodzonych.  

 

Modlitwa odbyła się dokładnie rok od złożenia w Sejmie projektu 

#ZatrzymajAborcję wraz z rekordową liczbą 830 000 podpisów 

poparcia. W styczniu Sejm poparł projekt w pierwszym czytaniu 

bardzo dużą liczbą 277. głosów. Przeciwników życia na sali sej-

mowej było ponad dwa razy mniej niż zwolenników. Projekt utknął 

później w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a od lipca znaj-

duje się w specjalnej podkomisji ds. Zatrzymaj Aborcję.  

Eucharystię przebłagalną za grzech aborcji odprawił bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Konce-

lebrowali: wikariusz biskupi ks. prał. Sławomira Deręgowski; bp Oleg Butkiewicz z Białorusi oraz o. Waldemar Pa-

stusiak, kustosz Jasnej Góry. Wśród obrońców życia obecnych na Mszy św., była działaczka komitetu #Zatrzymaj 

Aborcję Kaja Godek. 

 „Dziś gromadzimy się przy Obrazie Matki Bożej tutaj, na Jasnej Górze, aby modlić się w intencji tych wszystkich, 

którzy podejmują trud walki o tych, którzy są bezbronni – powiedział witając wiernych o. Waldemar Pastusiak  - 

Pragniemy modlić się w intencji tych wszystkich, którzy poświęcają swoje siły, swój czas, aby walczyć o obronę 

dzieci nienarodzonych”.  

Bp Wiesław Mering na początku Mszy św. odczytał komunikat abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski . „’Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem reli-

gijnym, ale jest prawem człowieka. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości’. Tak mówił Jan 

Paweł II w 1997 r. w Kaliszu – przypomniał w komunikacie abp Gądecki - Z wielkim bólem widzimy,  

że w Polsce to prawo człowieka do życia ciągle jest łamane. Na straży życia ludzkiego stoi sama nauka. Obraz USG 

pokazuje dziecko w pierwszych tygodniach życia w łonie matki. Ok. 20 tygodnia po poczęciu zaczyna bić serce 

dziecka. (…) Wobec tych faktów naukowych nie możemy przechodzić obojętnie”.  

„Obywatele naszego kraju popierają ten projekt (‘Zatrzymaj Aborcję’), który wyklucza przesłankę eugeniczną. Jest 

to ważny krok w stronę ochrony życia każdego człowieka. Biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze na swoim zebraniu 

plenarnym 19 listopada br. zwrócili się z prośbą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Prośbę o modlitwę w tej intencji kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli”.  

 

„Od lat zabiegamy, argumentujemy, mobilizujemy opinię publiczną, apelujemy do sumień, korzystamy z życzliwej 

pomocy katolickich środków (…) przekazu, a mimo to przebijamy się z trudem. Naszą naglącą i dramatyczną 

powinnością jest stanąć do walki – apelował w homilii bp Wiesław Mering  - I będzie to walka nierówna, nie tylko 

dlatego, że embrion nie jest medialny, że się nie skarży, że nie głosuje i nie bierze udziału w manifestacjach,  

ale także dlatego, że skłonni jesteśmy myśleć, że nie dysponujemy wystarczającą wiedzą, aby działać skutecznie. 

Może myślimy, że kwestia losu ludzkiego embrionu została dawano temu rozstrzygnięta, a nas już nie dotyczy,  

a skoro nas nie dotyczy, to znaczy, że też nas nie obchodzi. Mamy poczucie, że wszystko zostało przesądzone, że 

politycy już nad niczym nie panują, że całą kontrolę przejęła bioinżynieria. A może się nam wydaje, że są sprawy 

ważniejsze, jak choćby przeciwstawianie się eutanazji czy małżeństwom homoseksualnym, a wreszcie, być może, 

boimy się, że na placu boju zostaniemy sami, groteskowi i śmieszni?”.  

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36627.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36628.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36629.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36627.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36628.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36629.mp3
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W sobotę 1 grudnia, w Kaplicy Miłosierdzia na Jasnej Górze spotkali się częstochowscy obrońcy życia, aby  

w godzinie modlitwy Anioł Pański rozpocząć czuwanie, które zakończy 9-cio miesięczną nowennę w intencji praw-

nej finalizacji akcji #ZatrzymajAborcję, i wprowadzenia poprawki do ustawy dotyczącej planowania rodziny  

i obrony życia.  

Na podstawie danych z 2015 r., 96% dokonanych w Polsce aborcji przeprowadzonych zostało ze względu  

na podejrzenie choroby bądź niepełnosprawności dziecka. www.jasnagora.com 

 

Ks. abp A. Dzięga: Naród, który zabija dzieci, jest bez przyszłości.  Słyszycie to, politycy pol-

scy?  

Państwo, które pozwala na zabijanie własnych dzieci, jest bez 

przyszłości. Trzeba się zachwycić sercem już dzisiaj, nie „kiedyś” 

– mówił w sobotę podczas toruńskich uroczystości 27. rocznicy 

powstania Radia Maryja metropolita szczecińsko-kamieński ks. 

abp Andrzej Dzięga. 

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. będącej centralną częścią 

toruńskich uroczystości rocznicowych, ks. Arcybiskup nawiązał 

m.in. do problemu tak zwanej aborcji, czyli zabijania dzieci niena-

rodzonych. Gdzie jest twoje Serce, Europo; Polsko, co robisz z ser-

cem? – pytał metropolita szczecińsko-kamieński. 

– Europa oddycha na dwa płuca, ale żeby oddychać, to serce musi mieć jedno: Boże. Chrystusowe. Maryjne.  

O Polsko, co robisz z sercem? Ze swoim sercem otrzymanym od Chrystusa. Czemu zabijasz serce? Nie zabijajcie 

serc! Także dosłownie. Także tych maleńkich serc pod sercem matki. Pod sercem matki ma prawo żyć serce 

dziecka. Pierwszy impuls życia – impuls poczęcia, to pierwsze poruszenie serca człowieka. Maleńki człowiek naj-

pierw cały jest sercem. Gdy matka dowiaduje się o swoim dziecku w łonie, serce dziecka już bije regularnie – 

zaznaczył. 

To bicie – kontynuował – to „impulsy miłości dziecka. To jednocześnie wołanie o miłość matki i ojca. Także  

o miłość całej społeczności, o  miłość własnego narodu”. Bo naród, który zabija własne dzieci – to naród bez przy-

szłości. 

– Słyszycie to, politycy polscy? I państwo, które świadomie pozwala na zabijanie własnych dzieci jest państwem 

bez przyszłości. Trzeba się zachwycić sercem już dzisiaj. Nie – „może kiedyś”. Nie „może jutro”. Skądś znamy to 

powiedzenie: „Jutro – znaczy nigdy”. Gdy serce woła, to zawsze woła o „dziś”, o „już”. Kochani politycy polscy, nie 

patrzcie na daleki świat, który stoi na granicy szaleństwa. Bądźcie po Bożemu rozumni i wolni. I miejcie serce – 

apelował ks. abp Andrzej Dzięga. 

Metropolita szczecińsko-kamieński dodał, że polscy politycy powinni być wdzięczni, że „jeszcze dochodzi do nich 

prośba wielu serc o ratowanie serc dzieci”. 

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12481
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12481
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– Jeśli nie będzie Waszej odpowiedzi serca – zaniknie też ta prośba serc. Albo przyjdą na Wasze miejsce inni, 

mający serce, albo zabite zostanie serce Narodu. A wtedy może już zapaść cisza. Zabijanie polskich serc to zabi-

janie Polski – zaznaczył. 

Ks. Arcybiskup dodał, że „dzisiaj jeszcze jest czas wyboru”, dlatego nie należy czekać i trzeba patrzyć w serce. 

„Dzisiaj. Nie kiedyś” – podkreślił. 

Obejrzyj: TV Trwam 

 

www.radiomaryja.pl 

 

 

Ks. prof. Szostek: obecne prawo dopuszczające aborcję nie jest dobre 

Obecne prawo dopuszczające aborcję nie jest prawem dobrym. Ogromnie mi przykro, jeśli kobieta została skrzyw-

dzona, ale gdy w wyniku gwałtu poczyna się dziecko, to nie widzę żadnego powodu, żeby je uśmiercać – powiedział 

ks. prof. Andrzej Szostek MIC. Były rektor KUL spotkał się ze stu-

dentami uczelni. Okazją do rozmowy było zakończenie rekolekcji 

prowadzonych przez etyka dla środowiska akademickiego oraz 

promocja wywiadu rzeki „Uczestniczyć w losie Drugiego”. 

Opowiadając o swoich doświadczeniach odkrywania powołania i 

formacji seminaryjnej stwierdził, że jest wdzięczny swoim wycho-

wawcom za angażowanie go w pomoc osobom chorym i potrze-

bującym. – Nie da się opowiedzieć rzeczy, które trzeba przeżyć, 

dlatego potrzebne jest zaangażowanie w wolontariat, w reale 

uczestniczenie w losie drugiego człowieka – powiedział etyk. 

Zauważył, że wychowanie szkolne ma wymiar teoretyczny i brakuje mu wymiarów praktycznych. – Dawniej młodzi 

ludzie uprawiając harcerstwo, doskonalili się fizycznie i społecznie. Ich współczesny rówieśnik też poszukuje mun-

durów, stopni, egzaminów. A często odnajduje je w różnych, nie do końca dobrych, stowarzyszeniach i grupach – 

wyjaśniał marianin. 

Odnosząc się do pytań, dotyczących jego komentarza w sprawie klauzuli sumienia sprzed czterech lat, ks. Szostek 

wyraził smutek z powodu niewystarczającego zrozumienia jego słów. – Spotkała mnie masa hejtu,  

a ja chciałem tylko zaznaczyć, że realnie nie ma czegoś takiego jak klauzula sumienia. Model, kiedy zmusza się 

lekarza czy urzędnika do wskazania kogoś, kto dokona aborcji, jest sprzeczny z ideą tego prawa – tłumaczył były 

rektor KUL. 

Zastrzegł, że nigdy nie był zwolennikiem aktualnej ustawy aborcyjnej. – Obecne prawo nie jest prawem dobrym. 

Ogromnie mi przykro jeśli kobieta została skrzywdzona, ale gdy w wyniku gwałtu poczyna się dziecko, to ja nie 

widzę żadnego powodu żeby go uśmiercać. Jednak przy ewentualnej próbie korekty prawa, nie można zapomnieć 

o losie tej matki. Trzeba wiedzieć jak jej pomóc, nie tylko na ten moment, czy na miesiąc, ale na całe jej życie – 

oświadczył kapłan. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tTcjuED9ycg
http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-abp-a-dziega-narod-ktory-zabija-dzieci-jest-bez-przyszlosci-slyszycie-to-politycy-polscy/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-abp-a-dziega-narod-ktory-zabija-dzieci-jest-bez-przyszlosci-slyszycie-to-politycy-polscy/
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Kończąc wątek obecnego prawa, ks. Szostek stwierdził, że przed Polakami jest jeszcze długa droga uświadamiania 

sobie czym jest aborcja. – Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy o usunięciu ciąży mówiło się jak o jakimś zabiegu. 

Dokonaliśmy i tak wielkiego postępu, ale niestety ten temat jest wciąż wykorzystywany do gier politycznych.  

To jest zbyt święta sprawa, by używać tego dla własnych korzyści – oznajmił filozof. 

Spotkanie odbyło się jako zakończenie rekolekcji adwentowych, które ks. Szostek głosił od 3 do 5 grudnia. Hasłem 

przewodnim ćwiczeń duchowych były słowa „Bóg Mądry i Miłosierny”. 

Podczas spotkania można było nabyć wywiad-rzekę z ks. profesorem Szostkiem „Uczestniczyć w losie Drugiego. 

Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” autorstwa Ignacego Dutkiewicza. Książka została wydana nakładem Wydaw-

nictwa Więź. 

www.ekai.pl 

 

 

Anioł Życia dla arcybiskupa Jędraszewskiego 

 

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski został uhono-

rowany Aniołem Życia. Nagrodę zasłużonym obrońcom życia 

przyznają Rycerze Jana Pawła II. „Ksiądz Arcybiskup w oparciu 

o swą kulturę intelektualną i głęboką wiarę, w duchu paster-

skiego posłannictwa nie ustaje w wysiłkach, by przekazać wier-

nym i niewiernym wielką prawdę o człowieku, o jego życiu, ma-

jącą cechę bezwarunkowej wartości sakralnej” – napisał w uza-

sadnieniu abp Henryk Hoser, przewodniczący kapituły wyróż-

nienia. 

Wyróżnienie wręczono abp. Jędraszewskiemu 8 grudnia w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, w czasie mszy 

św. na rozpoczęcie rekolekcji adwentowych dla Rycerzy Jana Pawła II. 

Brat Krzysztof Wąsowski podkreślił, że kreator zakonu, aby Henryk Hoser uczył rycerzy, żeby „przykładali niezwykłą 

wagę do ochrony życia tych, którzy się nie mogą sami bronić, tych którzy są niewinni i nikomu nic złego nie zrobili”. 

Generał zakonu zwrócił uwagę, że nagrodą Anioła Życia rycerze Jana Pawła II chcą łączyć wszystkie środowiska 

pro-life w Polsce. „Chcemy, żeby ta nagroda i ten znak – Anioł Życia – był znakiem dla wszystkich, żeby być lojalnym 

wobec nauki Kościoła i w tej nauce jednoznacznym” – mówił Krzysztof Wąsowski. 

Brat Rafał Bobik, generalny protektor (pełniący funkcję ministra ochrony życia) odczytał fragment listu abp. Henryka 

Hosera, przewodniczącego kapituły wyróżnienia, w którym uzasadniał przyznanie tegorocznej nagrody metropo-

licie krakowskiemu. 

„Ksiądz Arcybiskup w oparciu o swą kulturę intelektualną i głęboką wiarę, w duchu pasterskiego posłannictwa nie 

ustaje w wysiłkach, by przekazać wiernym i niewiernym wielką prawdę o człowieku, o jego życiu, mającą cechę 

bezwarunkowej wartości sakralnej. Wartość życia ludzkiego odsłania się w pełni, gdy spojrzymy na jego początek 

i jego przeznaczenie ukazanych w perspektywie stworzenia i zbawienia. Ksiądz abp Marek Jędraszewski, znakomity 

filozof i pasterz, głosi w porę i nie w porę to, czym sam żyje. Jest zarazem nauczycielem i świadkiem”. 

http://www.ekai.pl/
https://ekai.pl/?s=Jan+Paweł+II
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„Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w propagowanie ideałów w obronie życia abp Marek Jędraszewski zasługuje  

na zaszczytny tytuł Anioła Życia” – powiedział Rafał Bobik. 

„Życie ludzkie jest święte. Takim jest przede wszystkim w oczach samego Boga” – mówił w czasie podziękowań za 

wyróżnienie abp Jędraszewski podkreślając, że wyrazem miłości Boga do każdego człowieka jest posłanie na świat 

Jezusa Chrystusa. „Jak się nie zdumiewać nad miłością Boga do nas, jak Mu nie dziękować, a jednocześnie jak nie 

być przejętym tym, że życie pochodzące od Niego – stwórcy wszystkich rzeczy – jest po prostu święte?  

A my mamy stać na straży tej świętości” – mówił abp Jędraszewski. 

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Rycerze Jana Pawła II są przykładem wiernego trwania przy Słowie Życia, 

którym jest sam Jezus Chrystus. „To słowa każe nam utożsamiać się jako bracia i siostry tych wszystkich, którzy 

już zaczęli swoje istnienie na ziemi i których musimy kochać, chronić i pochylać się nad świętością ich istnienia” – 

mówił hierarcha. 

„Czujemy wszyscy, że życia drugiego człowieka trzeba po prostu bronić i to jest tak oczywiste, że w jakiejś mierze 

trudno z tego powodu sobie wręczać nagrody. Ale jeśli coś takiego ma miejsce, to tylko dlatego, żeby pokazać, 

jak światu potrzebne jest dzisiaj świadectwo o tym, że Bóg kocha każdego z nas i pragnie każdego z nas, w jego 

życiu tutaj doczesnym i w jego wieczności. Im bardziej będziemy zatroskani o to, aby przedłużać to pełne miłości 

spojrzenie ojca ku każdej i każdemu z nas, tym bardziej świat będzie tym, do czego wzywał nas św. Jan Paweł 

Wielki – cywilizacją miłości. Ją twórzmy, o nią się starajmy, na jej straży stójmy” – apelował abp Jędraszewski. 

Anioł Życia to nagroda ustanowiona przez Rycerzy Jana Pawła II dla zasłużonych obrońców życia. Jest wyrazem 

uznania i podziękowania laureatowi nagrody za odwagę, trud i serce włożone w obronę życia ludzkiego od poczęcia 

aż do naturalnej śmierci. „Przyznając tę nagrodę konkretnej osobie, chcemy pokazać współczesnemu człowiekowi 

przykład życia godnego naśladowania w walce o świętość i nienaruszalność osoby ludzkiej” – podkreślają funda-

torzy wyróżnienia. 

Nagroda Anioła Życia jest przyznawana z okazji święta Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, która uznawana jest 

za obrończynię życia i patronkę życia poczętego. Dotychczasowi laureatami wyróżnienia są abp Henryk Hoser, 

Mariusz Dzierżawski, ks. Ryszard Halwa, dr inż. Antoni Zięba, Joanna Najfeld, dr Wanda Półtawska, kard. Stanisław 

Dziwisz i br. Michał Kołakowski. Statuetkę Anioła życia zaprojektował i wykonał artysta Andrzej Malec z Krakowa. 

www.ekai.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekai.pl/
http://www.ekai.pl/
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Nie tylko Karta Dużej Rodziny – wielodzietni tworzą Centrum Rozwoju Rodziny 

 

Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus”, który w ostatnich la-

tach przyczynił się do wdrożenia w całym kraju samorzą-

dowych Kart Dużej Rodziny i jej wersji ogólnopolskiej, 

wspiera małżeństwa i rodziny także w inny sposób – orga-

nizując cykle szkoleń profilaktycznych. Inicjatywa była już 

realizowana w mijającym roku, ale teraz zyska wspólną 

nazwę – Centrum Rozwoju Rodziny. 

Wincenty Pipka z ZDR „Trzy Plus” tłumaczy, że Karta Dużej 

Rodziny jest już programem bardzo rozpoznawalnym. 

Związek postanowił zatem poszerzyć pole swojej działal-

ności o inicjatywy, które i tak były realizowane od dawna, tyle że w węższym zakresie. – Związek doszedł do 

wniosku, że rodziny wielodzietne nie są już wyłącznie tymi, które potrzebując czyjejś pomocy, ale że same mogą 

pomóc społeczeństwu – wyjaśnia w rozmowie z KAI Wincenty Pipka. 

Szkolenia, seminaria i warsztaty dla rodzin były organizowane praktycznie od początku istnienia ZDR “Trzy Plus”, 

początkowo w mateczniku organizacji, czyli podwarszawskim Grodzisku Mazowieckim. Z czasem stały się częścią 

organizowanych co roku Zjazdów Dużych Rodzin. Zawsze cieszą się na tym wydarzeniu wielką popularnością. ZDR 

“Trzy Plus” postanowił zatem ugruntować tę formę wsparcia rodzin i małżeństw, organizując takie spotkania przez 

cały rok, a przy tym wykorzystując potencjał twórczy swoich członków. 

– W rodzinach wielodzietnych, które przecież z racji zwielokrotnionych obowiązków rodzinnych powinny być bar-

dziej obciążone, jest wielka energia społeczna, wystarczająca na budowanie czegoś więcej – uważa Joanna Krupska, 

prezes Związku Dużych Rodzin “Trzy Plus”. 

W ramach organizacji pozarządowej zrzeszającej rodziny wielodzietne pracuje bowiem w formie wolontariatu wielu 

specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i prawników. ZDR “Trzy Plus” ma blisko 80 kół rozsia-

nych po całym kraju. Dzięki ich zaangażowaniu zaczęto organizować cykliczne spotkania dotyczące prawidłowego 

komunikowania się w rodzinie, relacji małżeńskich, rodzicielskich i dotyczących rodzeństwa. 

Szkolenia skierowane są do wszystkich rodzin, nie tylko wielodzietnych. – Rodziny wielodzietne były przecież kie-

dyś małodzietne, a na początku nawet bezdzietne – tłumaczy Joanna Krupska. – Dla rodzin jest ważne, aby tutaj 

były rozumiane ich szczególne potrzeby, wynikające ze specyfiki często intensywnego życia rodzinnego – dodaje. 

– U rodziców, zwłaszcza młodych, można dziś zauważyć chęć poszerzania swojej wiedzy na temat kompetencji 

życia w rodzinie, także u wielodzietnych. Rodzina wielodzietna to zwyczajna rodzina, tylko trochę liczniejsza  

i obfitująca w większą liczbę interakcji – wyjaśnia Judyta Kruk, prowadząca Linię 3Plus, czyli telefon poświęcony 

wielodzietnym. 

Warsztaty mają często bardzo sprofilowany charakter. Dotyczą ojcostwa i macierzyństwa, ale też m.in. budowania 

relacji między ojcem a nastoletnim synem czy córką, rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania kryzysom pro-

wadzącym do rozpadu małżeństwa. Jest warsztat dotyczący wspierania samodzielności dzieci, wspierania rozwoju 
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płci w okresie dzieciństwa i dorastania czy umiejętności wychowawczych opartych na metodzie pozytywnej dyscy-

pliny. 

Na warsztatach wykorzystuje się też twórczy potencjał dzieci, i to w różnym wieku. Odbyły się m.in. zajęcia aktor-

sko-teatralne i rzemieślnicze dla dzieci szkolnych i nastolatków. Realizowane są ćwiczenia indywidualne,  

w parach i podgrupach, gry, zabawy i dyskusje. Ukończenie cyklu potwierdzane jest stosownym certyfikatem. 

Centrum Rozwoju Rodziny nie ma na razie stałej siedziby, ale w przyszłości taka na pewno powstanie. W mijającym 

roku ZDR “Trzy Plus” zorganizował szereg warsztatów i seminariów dotyczących wsparcia rodzin i przeciwdziałaniu 

przestępczości na terenie województwa mazowieckiego. Spotkania organizowano w różnych miejscach: domach 

kultury, parafiach, ośrodkach pomocy, na uniwersytetach. Środki na ten cel pozyskano m.in. z Funduszu Sprawie-

dliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” jest organizacją pozarządową liczącą ponad 5,5 tys. członków działających  

w 80 kołach w całej Polsce. Działania Związku zmierzają do poprawy warunków życiowych rodzin mających  

na utrzymaniu troje lub więcej dzieci oraz promują model dużej rodziny i rodziny w ogóle. 

ZDR od lat prowadzi działania na rzecz skutecznej polityki rodzinnej i inspiruje do jej ulepszania. Przyczynił się 

m.in. do wprowadzenia ulgi podatkowej na dzieci w 2007 r., wdrożenia w ciągu ostatnich lat samorządowych kart 

dużej rodziny, a w 2014 r. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 

 www.ekai.pl   

 

Ponad 70 proc. dzieci doświadcza krzywdzenia 

Aż 72 proc. dzieci w wieku 11-17 lat doświadczyło w swoim 

życiu co najmniej jednej formy krzywdzenia. Co szósty na-

stolatek okaleczał się, a 1 na 10 dziewczyn podjęła próbę 

samobójczą – takie dane zaprezentowała w czwartek Fun-

dacja “Dajemy Dzieciom Siłę”. 

Zdaniem ekspertów, potrzeba na ten temat rzetelnej debaty, 

na podstawie której przyjęte zostaną systemowe rozwiąza-

nia ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Prezentacja “Ogól-

nopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia 

dzieci” odbyła się w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji 

“Dajemy Dzieciom Siłę” w Warszawie. 

“Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” miała na celu określenie skali występowania 

rożnych form krzywdzenia dzieci w Polsce, takich jak m.in. krzywdzenie ze strony dorosłych, wykorzystywanie 

seksualne, czy przemoc rówieśnicza. 

http://www.ekai.pl/
http://www.ekai.pl/
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Diagnoza ujawniła, że aż 72% nastolatków doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia. Najczęściej wy-

stępującą okazała się przemoc rówieśnicza (57%), dalej przemoc ze strony dorosłych (41%), przestępstwa konwen-

cjonalne (np. kradzież) – 32%, obciążające doświadczenia seksualne (takie, które wydarzyły się bez kontaktu fi-

zycznego, np. seksualna przemoc słowna, ekshibicjonizm czy werbowanie do celów seksualnych w sieci) – 20%, 

wiktymizacja pośrednia (bycie świadkiem przemocy domowej) – 13%; zaniedbanie fizyczne – 6%. 

Na coraz częściej doświadczaną wśród nastolatków kategorię obciążającego doświadczenia seksualnego zwróciła 

uwagę dr Monika Sajkowska, prezes Fundacji “Dajemy Dzieciom Siłę”. Jej zdaniem, nie bez przyczyny jest tu rozwój 

nowych technologii, za pomocą których dochodzi do prób takiego krzywdzenia, coraz częściej nie tylko w relacji 

dorosły-dziecko, ale też rówieśnik-rówieśnik. 

“Zmuszanie do oglądania intymnych części ciała, które określamy jako ekshibicjonizm, dzięki komunikacji online 

może teraz mieć inną postać. Może też być mniej traumatyczne i łatwiejsze do uniknięcia i wycofania się z takiej 

sytuacji przez młodego człowieka, ale na pewno wymaga dalszych badań” – stwierdziła dr Sajkowska. 

Wykorzystywanie seksualne 

Diagnoza przynosi wiele bardzo niepokojących wniosków. Aż 7% badanych dzieci doświadczyło wykorzystywania 

seksualnego. Pytanie o takie doświadczenie zadano dzieciom powyżej 13. roku życia. Częściej wykorzystywania 

seksualnego doświadczyły dziewczyny niż chłopcy i starsze niż młodsze nastolatki. Najwięcej – ze strony rówie-

śnika (4%). Kontakt seksualny przed ukończeniem 15. roku życia z osobą dorosłą, który w Polsce jest przestęp-

stwem, miało 2% badanych. 

Sprawcą niechcianego dotyku lub zmuszania do rzeczy związanych z seksem był równie często dorosły znajomy, 

jak i obcy (po 2%). W przypadku znajomego dorosłego takiego kontaktu częściej doświadczały dziewczyny. Tym 

sprawcą najczęściej okazywał się dorosły z rodziny niebędący rodzicem lub znajomy dorosły spoza rodziny. 

Wykorzystanie seksualne przez znajomego dorosłego powodowało ból następnego dnia w 35% przypadków, przez 

obcego dorosłego – w 15%, a przez rówieśnika – w 13% przypadków. 

W zdecydowanej większości przypadków przemocy seksualnej zarówno ze strony rówieśnika (81%), jak i dorosłego 

(znajomego: 64% i obcego: 92%) sprawca był płci męskiej. 

Próby samobójcze 

Co szósty polski nastolatek w wieku 11–17 lat (16%) okaleczał się, a 7% badanych podjęło próbę samobójczą (py-

tano osoby w wieku 13–17 lat). Istotnie częściej zachowania autodestrukcyjne występowały wśród dziewczyn – co 

czwarta (23%) okaleczała się, a co dziesiąta (10%) próbowała się zabić. 

Zdecydowana większość badanych (89%) wskazała choć jedną osobę w swoim otoczeniu, do której może się zwró-

cić w trudnej sytuacji. Niepokoi fakt, że aż siedem procent dzieci przyznało, że nie ma w ogóle takiej osoby. 

Najczęściej osobą wspierającą jest matka, następnie kolega lub koleżanka, a dopiero na trzecim miejscu – ojciec. 

“Dwa razy rzadziej ofiarami przemocy rówieśniczej stają się dzieci mające osobę, na której wsparcie mogą liczyć. 

Dobre relacje nie tylko wspierają rozwój młodych ludzi, ale też mogą być tarczą ochronną” – uważa Katarzyna 

Makaruk z Fundacji “Dajemy Dzieciom Siłę”. 
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Krzywdzenie a dysfunkcje rodzinne 

Psychologowie i psychoterapeuci wskazują, że przemoc wobec dzieci i młodzieży jest poważnym problemem spo-

łecznym oraz istotnym zagadnieniem z zakresu zdrowia publicznego. Doświadczenie krzywdzenia stanowi jedno 

z największych zagrożeń rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, a jego negatywne konsekwencje mogą być 

zarówno somatyczne, jak i psychiczne oraz moralne. 

Jak pokazują wyniki badań zrealizowanych w tym roku wśród polskich studentów, osoby ze skumulowanym do-

świadczeniem krzywdzenia w dzieciństwie w porównaniu z osobami, które ich nie miały w ogóle, 17 razy częściej 

podejmowały próby samobójcze, 12 razy częściej okaleczały się, pięć razy częściej nie miały żadnej bliskiej osoby, 

cztery razy częściej używały substancji psychoaktywnych oraz trzy razy częściej ryzykownie piły alkohol. 

Badanie Fundacji “Dajemy Dzieciom Siłę” wskazało, że na krzywdzenie dzieci istotny wpływ mają różne nieprawi-

dłowości w funkcjonowaniu rodzin, jak choćby uzależnienie od alkoholu czy narkotyków oraz doświadczenie roz-

stania się rodziców skrzywdzonego dziecka. 

Najczęściej występującą dysfunkcją w rodzinach badanych było nadużywanie alkoholu (15%). Istotnie częściej ten 

problem zgłaszały starsze nastolatki niż młodsze. Najczęściej osobą nadużywającą alkoholu był ojciec (64%), w 

dalszej kolejności niebędący rodzicem dorosły z rodziny (33%). Zażywanie narkotyków przez członka rodziny de-

klarowało 2% uczniów, również o tym problemie częściej mówiły starsze nastolatki niż młodsze. Osobą zażywającą 

narkotyki najczęściej był brat, siostra lub inne dziecko w rodzinie (32%), rzadziej ojciec (23%) lub inny dorosły w 

rodzinie (18%). 

Rodzice co siódmego nastolatka (14%) rozstali się lub rozwiedli – istotnie częściej rozstanie rodziców deklarowały 

starsze nastolatki niż młodsze. Co piąty z badanych, których rodzice się rozstali (19%), stwierdził, że jeden z 

rodziców utrudnia mu/jej kontakt z drugim rodzicem. 

Nastolatki w wieku 13–17 lat zapytano również o to, czy ktoś z domowników miał depresję albo cierpiał na inną 

chorobę psychiczną – twierdząco odpowiedziało 9% badanych. Częściej o chorobie psychicznej domownika infor-

mowały dziewczyny niż chłopcy. Na zadane badanym od 15 r.ż. pytanie o to, czy ktoś z domowników próbował 

popełnić samobójstwo, twierdząco odpowiedziało 5% z nich. 

Co można zrobić? 

Podczas seminarium z udziałem zaproszonych ekspertów zastanawiano się także, jakie działania systemowe są 

potrzebne, aby ograniczyć zasięg zjawiska krzywdzenia dzieci. 

Prezes Fundacji “Dajemy Dzieciom Siłę” dr Monika Sajkowska podkreśliła, że pilne jest podjęcie rzetelnej debaty 

wszystkich zainteresowanych środowisk, na podstawie której zostaną przyjęte i wdrożone systemowe rozwiązania 

chroniące dzieci przed krzywdzeniem. 

Zdaniem obecnego na prezentacji diagnozy psychiatry dziecięcego dr n. med. Artura Wiśniewskiego (Środowiskowe 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie-Bielany), pomocy w największym stopniu wy-

magają obecnie nie dzieci, w rodzinach których zaistniały przypadki chorób psychicznych, ale właśnie takie, które 

doświadczyły przemocy, w tym rówieśniczej i ze strony bliskich. 
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W jego opinii nie pomaga na pewno także to, że państwowy system wsparcia jest coraz bardziej niewydolny: coraz 

mniej jest psychiatrów dziecięcych, zamykane też są (z powodu braków kadrowych) szpitalne oddziały zajmujące 

się leczeniem najmłodszych z takimi doświadczeniami. 

Marta Niedźwiedzka z Fundacji “DDS” wskazała, że skrzywdzone dziecko ma w życiu dorosłym obniżone kompe-

tencje społeczne (np. wchodzenie w nieprawidłowe relacje) i poznawcze (gorzej się uczy) oraz jest bardziej podatne 

na rozwój zaburzeń psychicznych. Istotna jest zatem zarówno profilaktyka, jak i przede wszystkim wczesna inter-

wencja wobec przypadków krzywdzenia dzieci. 

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży (próba 1155) w wieku 11–

17 lat w październiku i listopadzie br.   

www.ekai.pl 

 

Kościół zawsze wychodził z kryzysów zwycięsko 

Kościół przeżywał już kryzysy, ale zawsze wychodził z nich 

zwycięsko, nie jest bowiem instytucją wyłącznie ludzką.  

W Polsce cieszy wciąż duża liczba duchowieństwa, martwi spa-

dek religijności młodych. Kościół w Polsce powinien głosić 

Ewangelię rodzinom, ale nie w duchu nakładania ciężarów, 

które są nie do uniesienia – mówili uczestnicy debaty „Kościół 

w Polsce: satysfakcje, nadzieje, obawy”, zorganizowanej we 

wtorek z okazji 25-lecia Katolickiej Agencji Informacyjnej.  

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w Sekretariacie Kon-

ferencji Episkopatu Polski zastanawiali się nad obecnym sta-

nem Kościoła w Polsce: satysfakcjami z tego, co można w nim uznać za udane oraz obaw co do procesów, które 

wymagają poprawy lub wręcz napawają niepokojem. 

Abp Henryk Hoser SAC, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, a obecnie specjalny wysłannik papieski do 

Medziugorie zaznaczył, że dla niego źródłem optymizmu jest to, że Kościół w Polsce nie przeżył obserwowanego 

w wielu krajach Europy Zachodniej po Soborze Watykańskim II kryzysu powołań i wartości. 

– Ten fakt sprawił, że Kościół w Polsce zachował ciągłość istnienia i działania, nie przerwaną brutalnie, tak jak to 

nastąpiło w niektórych krajach – mówił abp Hoser. – Za jeden z przejawów braku owego kryzysu można uznać fakt, 

że nie kontestowano w Kościele w Polsce nauczania Magisterium Kościoła, a raczej byliśmy w nim zasłuchani – 

dodał. 

Mając na myśli gwałtowny kryzys powołań, abp Hoser stwierdził, że w Polsce nie nastąpił też „krwotok kleru i osób 

konsekrowanych”, obserwowany na Zachodzie. Nie było nadużyć liturgicznych, zachowany został dynamiczny cha-

rakter sakramentu spowiedzi, w wielu krajach zachodniej Europy właściwie już nie praktykowanego. 

https://ekai.pl/ponad-70-proc-dzieci-doswiadcza-krzywdzenia/
https://ekai.pl/ponad-70-proc-dzieci-doswiadcza-krzywdzenia/
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W opinii abp. Hosera, wyzwaniem na dziś jest „umiejętność reagowania na coraz głębsze przemiany społeczeństwa, 

również od strony tożsamościowej poszczególnych osób czy wspólnot”. – Wymaga to jakiejś reakcji Kościoła, która 

powinna być adekwatna i sięgać do etiologii tego, co się dzieje, a nie tylko tego, co jest objawem tego zjawiska – 

dodał. 

Inną nadzieją, zdaniem arcybiskupa, jest to, że Kościół „ma gwarancję istnienia, ogromną zdolność regeneracji”. 

Hierarcha przypomniał, że Kościół przeżywał w swojej historii ogromne kryzysy, a jednak wychodził z nich zwy-

cięsko, dlatego, że „w swoim założeniu nie jest tylko instytucją ludzką”. 

Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski podkreślił, że w kwestii obaw i nadziei co do stanu 

Kościoła w Polsce jest raczej dużym optymistą, aczkolwiek towarzyszy mu też wiele obaw co do jego przyszłości. 

Mówiąc o satysfakcjach stwierdził, że musimy naprawdę dziękować Bogu i biskupom za to, jaki jest dziś Kościół w 

Polsce. Jest to bowiem jedyny – poza Kościołem na Ukrainie – Kościół w Europie, który dysponuje olbrzymim kapi-

tałem ludzkim. 

Prezes KAI wymienił w tym kontekście m.in. 12 mln Polaków uczęszczających w każdą niedzielę do kościoła, w tym 

ponad 3 mln osób młodych. 

Posługuje w Polsce ponadto aż 30 800 księży, w tym wielu duchownych młodych, poniżej 40. roku życia, a 60 

proc. kapłanów nie przekroczyło 50. roku życia. Wielką siłą Kościoła w Polsce jest też wielu zaangażowanych 

świeckich, których liczbę można szacować na ponad 2,5 mln. – To jest wielka wartość – podkreślił Przeciszewski. 

„Można mieć w związku z tym nadzieje, że Kościół w Polsce przejdzie te wszystkie trudne wiraże współczesnej 

historii, przede wszystkim sekularyzacji, która jest procesem charakterystycznym dla kultury zachodniej, i że Pol-

ska będzie krajem nowoczesnym, zamożnym, a jednocześnie wiernym tradycji chrześcijańskiej” – powiedział pre-

zes KAI. 

Jego zdaniem, obawiać się należy znacznie szybszego spadku religijności w młodym pokoleniu współczesnych 

Polaków w porównaniu z pokoleniem dzisiejszych 50-60 latków. – To wymaga poważnego przemyślenia duszpa-

sterskiego – stwierdził Przeciszewski. 

Niepokoić może także znaczny spadek powołań kapłańskich i zakonnych, najdramatyczniejszy w zgromadzeniach 

żeńskich, nieco mniej dotkliwy we wspólnotach męskich. Martwi ponadto poziom społecznego zaufania do Ko-

ścioła. Według CBOS, do niedawna ów poziom był bardzo stabilny, w poprzedniej dekadzie wynosił nawet 70 proc., 

a obecnie wynosi jedynie 54 proc. 

Zdaniem prezesa KAI, choć laikat jest aktywny w działaniu wewnątrzkościelnym, to znacznie gorzej jest zaanga-

żowany w działaniu społecznym, a jeszcze słabiej na niwie politycznej. – O czym to świadczy? O braku zakorze-

nienia w naszym myśleniu podstawowych zasad społecznego nauczania Kościoła w tworzeniu dobra wspólnego – 

stwierdził Przeciszewski. 

Za płaszczyznę wymagającą poprawy uznał też słaby udział Kościoła w tworzeniu kultury i inspirowaniu bliskich 

jej środowisk. 
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Nadzieją dla Kościoła jest takie działanie w przestrzeni publicznej, które nie będzie jednocześnie kojarzone z 

żadną opcją polityczną. W przededniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Kościół w Polsce nie może też za-

pominać, by być z jednej strony zanurzony w ortodoksji, z drugiej strony jednak pozostawać otwartym i w dialogu 

z rozmaitymi środowiskami. Powinien też odważnie głosić nauczania obecnego papieża. – Franciszek ma coś nie-

zwykle cennego do zaoferowania współczesnemu światu. Chce uczynić każdy poziom Kościoła, każdego z nas, nie 

tylko uczniem Chrystusa, ale i misjonarzem – dodał Przeciszewski. 

Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” z zadowoleniem stwierdziła, że rodzina jest wartością, 

która niezmiennie cieszy się wielkim zaufaniem Polaków. Dotyczy to także młodego pokolenia. Wydaje się, że w 

Kościele coraz więcej mówi się o rodzinie. Dorobek Jana Pawła II, ale też np. bardzo dobrze przyjęta adhortacja 

apostolska Franciszka „Amoris laetitia” pokazuje, że Kościół coraz lepiej rozumie, czym jest rodzina. Coraz więcej 

mówi się o relacjach rodzinnych, rozwoju człowieka, o sposobach pomagania rodzinie w kryzysie.   

Jej zdaniem, nastąpił zauważalny wzrost podmiotowości kobiet w Kościele, ale także rośnie w nauczaniu kościel-

nym świadomość promowania równości osób w rodzinie, sprzeciw wobec dominacji jednej osoby nad innymi oraz 

wobec przemocy w rodzinie, także w sferze seksualnej. 

Istnieje jednak także wiele obaw związanych z sytuacją rodziny w Polsce. Na pierwszym plan wysuwają się oczy-

wiście kwestie demograficzne, w tym wciąż słaby wskaźnik dzietności. Rodzin wielodzietnych jest dziś dwa razy 

mniej niż 15 lat temu. W 2002 r. było milion rodzin z trojgiem lub więcej dziećmi, w 2017 r. – już tylko 520 tys. Z 

tym wiąże się zagadnienie wzrastającej bezdzietności: w rocznikach 1945-1955 było 8 proc. bezdzietnych kobiet, 

z urodzonych w 1965 r. – 15,5 proc., a obecnie nie ma dzieci co piąta kobieta. 

Krupska wskazała też na zmieniające się model współżycia, zwłaszcza ro-

snące liczbowo związki partnerskie zamiast małżeństw, wzrost rozwodów, 

zwłaszcza w dużych miastach, coraz więcej samotnych rodziców, tzw. rodzin 

patchworkowych i młodych współżyjących przed ślubem. Świat współczesny 

nie sprzyja budowaniu trwałych więzi: jest coraz bardziej nastawiony na kon-

sumpcję, sukces i samorealizację w pracy oraz życie w pośpiechu i stresie. – 

Ale w głębi nas jest pragnienie rodziny, która daje poczucie bezpieczeństwa 

i zaspokaja potrzeby bliskości – dodała. 

Prelegentka postawiła pytanie, dlaczego nauczanie Kościoła w Polsce nie 

przekłada się na życie codzienne, na zaufanie do instytucji małżeństwa, wier-

ność małżonków oraz chęć i radość przekazywania życia. Jej zdaniem, odpo-

wiedzią mogą być nadzieje. Potrzebne jest odkrywanie i głoszenie Ewangelii 

małżeństwa jako Dobrej Nowiny dla ludzi, jednak „nie w duchu oceniania i 

nakładania ciężarów, które są nie do uniesienia, a bardziej w duchu dostrze-

gania wielkiego cierpienia konkretnych rodzin doświadczających trudności w 

życiu małżeńskim i rodzinnym”. 

Nadzieją na poprawę jest też zdaniem Krupskiej dobre przygotowywanie do małżeństwa, w czym Kościół ma duże 

zasługi. Nadzieja są wreszcie istniejące już w Kościele różne formy wsparcia rodzin i małżeństwa. Ogromnie ważny 

jest kształt polityki rodzinnej realizowanej przez państwo. 

www.ekai.pl 

https://ekai.pl/kosciol-zawsze-wychodzil-z-kryzysow-zwyciesko/
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Przewodniczący KEP napisał list do Ministra Zdrowia 

„Szanowny Panie Ministrze, w imieniu własnym oraz społeczności 

chorych na rdzeniowy zaniki mięśni w Polsce, proszę o możliwe 

jak najszybsze doprowadzenie do refundacji leku oraz o wsparcie 

dla wszystkich chorych na SMA, którzy czekają na leczenie” – na-

pisał w liście przesłanym 12 grudnia do Ministra Zdrowia Łukasza 

Szumowskiego Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki 

Abp Gądecki napisał, że ze smutkiem przyjął wiadomość od 

przedstawicieli Fundacji SMA w Polsce o śmierci 9-letniego Kuby 

oraz dwojga innych dzieci, które w minionych miesiącach prze-

grały walkę z rdzeniowym zanikiem mięśni. 

Jak informują członkowie Fundacji, historia Kuby i wielu innych mogłaby zakończyć się inaczej. „Dzieci mógł ura-

tować lek, na który chorzy w Polsce czekają od ponad półtora roku. Pozostajemy jednym z ostatnich państw euro-

pejskich, w których mimo postępów medycyny setki chorych na SMA stoją przed widmem nieubłaganej niepełno-

sprawności i śmierci, doświadczając ciągłego, bezpowrotnego pogarszania się stanu zdrowia” – napisał Przewod-

niczący KEP. 

„Szanowny Panie Ministrze, w imieniu własnym oraz społeczności chorych na rdzeniowy zaniki mięśni w Polsce, 

proszę o możliwe jak najszybsze doprowadzenie do refundacji leku oraz o wsparcie dla wszystkich chorych na 

SMA, którzy czekają na leczenie” – dodał metropolita poznański. 

13 grudnia w Ministerstwie Zdrowia odbędą się negocjacje pomiędzy producentem leku, a przedstawicielami MZ 

w tej sprawie. 

Pojawienie się pierwszego leku na SMA nazywane jest przełomem. Dlatego na całym świecie chorzy i ich bliscy 

toczą nieustanną walkę o lek. Większość batalii znalazła swój pozytywny finał, ale nadal wielu chorych nie może 

skorzystać z możliwości leczenia. Polska jest jednym z ostatnich krajów, który nie refunduje leku. 

www.ekai.pl 

 

Wrocław: Papież Franciszek mianował wieloletniego duszpasterza rodzin Kapelanem Jego Świą-

tobliwości 

 

Ks. Stanisław Paszkowski, został odznaczony przez ojca świętego Franciszka tytułem prałata. O decyzji Stolicy 

Apostolskiej poinformował abp Józef Kupny w czasie spotkania wigilijnego pracowników Kurii Metropolitalnej Wro-

cławskiej 

Papieska decyzja była zaskoczeniem dla samego ks. Paszkowskiego, który od ukończenia studiów specjalistach na 

ATK w Warszawie w 1979 r. został mianowany referentem Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji wrocławskiej. Z 

jego inicjatywy powstał w stolicy Dolnego Śląska Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, w ramach którego 

https://ekai.pl/przewodniczacy-kep-napisal-list-do-ministra-zdrowia/
https://ekai.pl/przewodniczacy-kep-napisal-list-do-ministra-zdrowia/
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rozpoczęły działalność: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Duszpasterski Telefon Zaufania, Wrocławskie Porozu-

mienie na rzecz Obrony Dziecka i Rodziny, a od 1993 r. także Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna – Ośrodek 

Adopcyjno-Opiekuńczy. 

Przekazując papieską nominację abp Kupny wyznał, że jest ona formą docenienia i uznania dla ogromu pracy ks. 

Paszkowskiego na rzecz dolnośląskich rodzin. – Mamy świadomość, że najpiękniejszym podziękowaniem jest ra-

dość dzieci, które dzięki księdzu i prowadzonej przez niego poradni adopcyjnej znalazły drugi dom oraz szczęście 

małżonków, którzy otrzymują w poradni rodzinnej różnego rodzaju pomoc – mówił abp Kupny, dopowiadając, że 

to dobro czyni ksiądz Paszkowski w imieniu Kościoła i czyni je nie poszukując własnej chwały, ale przede wszystkim 

dobra tych, którym służy. 

www.ekai.pl 

 

 

Ełk: Przeszedł marsz milczenia w obronie życia  

i rodziny 

„Każdy człowiek jest ważny, bo każdy jest stworzony na obraz i 

podobieństwo Boga i każdy jest odkupiony przez Chrystusa” – mó-

wił ks. dr Paweł Tober, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 

Ełckiej Kurii Diecezjalnej w czasie Mszy św., sprawowanej w ełckiej 

katedrze we wspomnienie Świętych Młodzianków. 

Od wielu lat we wspomnienie liturgiczne Świętych Młodzianków, 

ulicami Ełku przechodzi marsz milczenia w obronie życia i rodziny. 

Tegoroczny, zorganizowany po raz 23., rozpoczął się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa modlitwą 

ekspiacyjną za grzechy przeciwko życiu i świętości rodziny. Dziękowano również Bogu za dzieci uratowane przez 

podjęcie Duchowej Adopcji, wszystkich obrońców życia i rodziny oraz budujących cywilizację miłości. 

Uczestnicy marszu, niosąc zapalone lampiony, w milczeniu przeszli do katedry św. Wojciecha. Uwieńczeniem mar-

szu była Msza św. w ełckiej katedrze pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura. Homilię wygłosił ks. dr Paweł Tober, 

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej. 

„Każdy człowiek jest ważny, bo każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i każdy jest odkupiony przez 

Chrystusa, i człowieczeństwo każdego nosi w sobie Chrystus” – podkreślał kaznodzieja. Dziękował też Bogu za 

wszelkie dobro, które dzieje się w diecezji ełckiej na rzecz obrony życia, takie jak Okna Życia czy Dom Samotnej 

Matki, jak również za osoby, które włączają się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. 

Ks. Tober zachęcał, byśmy w naszej codzienności, codziennych gestach, postępowaniu okazywali szacunek każ-

demu człowiekowi. 

Wyrażając wdzięczność osobom zaangażowanym w działania na rzecz obrony życia, wartości małżeństwa i rodziny 

oraz uczestnikom marszu i zgromadzonym wiernym na Eucharystii, bp Jerzy Mazur życzył umocnienia w Duchu 

Świętym, by „być gorliwymi świadkami życia, świadkami nadziei i z odwagą dawać świadectwo budowania cywili-

zacji życia i miłości”. 

https://ekai.pl/wroclaw-papiez-franciszek-mianowal-wieloletniego-duszpasterza-rodzin-kapelanem-jego-swiatobliwosci/
https://ekai.pl/wroclaw-papiez-franciszek-mianowal-wieloletniego-duszpasterza-rodzin-kapelanem-jego-swiatobliwosci/
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Organizatorami Ełckiego Marszu w Obronie Życia i Rodziny są Ełcka Kuria Diecezjalna, Stowarzyszenie Obrony 

Życia „Evangelium Vitae” oraz Diakonia Obrony Życia Domowego Kościoła diecezji ełckiej. 

www.ekai.pl 

 

 
 

Bielsko-Biała: V Diecezjalny Dzień Rodzin Wielodzietnych i Licznych 

Eucharystia, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, błogosławień-

stwo rodzin oraz wspólna biesiada złożyły się na V Diecezjalny Dzień 

Rodzin Wielodzietnych i Licznych, który odbył się 30 grudnia 2018 

r.w bielskiej bazylice w Hałcnowie. Święto, w którym uczestniczyło 

kilkadziesiąt rodzin, było okazją do modlitwy m.in. w intencji trwania 

w miłości i zgodzie małżeńskiej. 

Mszy św. przewodniczył diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Tomasz 

Gorczyński, a ks. Stanisław Śmietana z hałcnowskiego sanktuarium 

przypomniał w kazaniu, że troska o współczesną rodzinę i małżeń-

stwo jest uzasadniona. Zauważył, że kryzys dzisiejszej rodziny domaga się odpowiedzi, która wyrasta z głębokiej 

wiary. 

„Do polskiej rodziny wdziera się swoisty brak wrażliwości na prawdy nadprzyrodzone i ludzkie. Tym bardziej zanika 

wrażliwość na człowieka, zanika szacunek dzieci wobec rodziców i starszych, zanika ufność w sens wspólnej, 

rodzinnej modlitwy, także małżeńskiej. Zanika poczucie sensu wspólnej pracy i odpoczynku” – podkreślił kapłan i 

wskazał na tak niepokojące zjawiska, jak „poczucie tymczasowości życia” i „chęć szukania dobrobytu za wszelką 

cenę”. 

Przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane do rodzin i małżeństw w 1987 roku w Szczecinie. Papież zaapelował 

wtedy, by silna Bogiem rodzina, która, jak zaznaczył Ojciec Święty, „jest miejscem świętym i uświęcającym” była 

także sposobem odrodzenia społeczeństwa polskiego. 

W czasie liturgii małżonkowie wypowiedzieli ponownie swoje małżeńskie ślubowanie, a podczas modlitwy wiernych 

polecano opiece Bożej małżonków w kryzysie. Pod koniec Eucharystii za papieżem Franciszkiem modlono się za 

rodziny świata, a szczególnie za te, w których z różnych powodów brakuje pokoju i zgody. Rodziny powierzano 

opiece Świętej Rodziny z Nazaretu. 

Po Mszy kapłani błogosławili rodziny indywidualnie. Organizatorzy rozdawali pamiątki i cukierki. Następnie, w 

pobliskim domu parafialnym na wszystkich czekał gorący posiłek – 180 litrów fasolki. Najliczniejsze rodziny do-

stały specjalne upominki. 

Działalność Duszpasterstwa Rodzin Wielodzietnych albo Licznych (DRWaL) to formacja, która jest okazją do wspól-

nych spotkań rodzinnych. Ma także zachęcać do otwarcia na przyjęcie nowego życia te małżeństwa, które z różnych 

powodów obawiają się wielodzietności. 

www.diecezja.bielsko.pl 

https://ekai.pl/przeszedl-marsz-milczenia-w-obronie-zycia-i-rodziny/
https://ekai.pl/przeszedl-marsz-milczenia-w-obronie-zycia-i-rodziny/
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/v-diecezjalny-dzien-rodzin-wielodzietnych-i-licznych/
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Trześń: diecezjalne spotkanie rodzin i małżeństw 

W niedzielę Świętej Rodziny odbyło się diecezjalne spotkanie rodzin i małżeństw w Trześni. Podczas uroczystej 

Mszy św. bp Krzysztof Nitkiewicz nadał tytuł „Protektor Vitae” małżeństwu Jadwidze i Stanisławowi Zynwala ze 

Stalowej Woli za długoletni wkład w propagowanie poszanowania człowieka, jako wielkiego daru Boga. 

Na wspólne spotkanie i modlitwę przybyli członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, 

Domowego Kościoła, Rycerzy Kolumba, doradcy życia rodzinnego, osoby zaangażowane w działalność Katolickich 

Centrów Pomocy Rodzinie oraz pary małżeńskie z diecezji i parafianie. 

Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia złożone w dniu ślubu. 

Bp Nitkiewicz mówił w homilii o rzeczywistym i symbolicznym wymiarze pielgrzymki Świętej Rodziny do Jerozolimy. 

Wskazywał, że czerpiąc z niej inspirację, każda rodzina powinna być miejscem inicjacji religijnej i społecznej dzieci 

oraz ich harmonijnego dojrzewania w atmosferze miłości, aby w pewnym momencie mogły rozpocząć samodzielne 

życie. Jednak i wtedy wskazane jest, żeby dziadkowie, rodzice i najmłodsze pokolenie pozostawali ze sobą w bli-

skich relacjach. 

– Rodzice nie mogą delegować obowiązku wychowania dzieci Kościołowi, szkole, dziadkom itd. Proszę mnie dobrze 

zrozumieć: my się nie wymigujemy. Wręcz przeciwnie. Jednak to matka i ojciec pozostają pierwszymi nauczycielami 

wiary, życia i wartości. W jaki sposób? Będąc sami wzorem, dając przykład, co, muszę uderzyć się w piersi, nie 

zawsze wychodzi nam księżom – wyjaśniał biskup. 

Po Mszy św. dalszą cześć spotkania, która miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej poprowadził ks. Tomasz 

Cuber, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa i Rodziny. Odbyła się tam promocja książki napisanej przez ks. prał. 

Czesława Murawskiego o ćwierćwieczu działalności Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji San-

domierskiej. 

Poszczególne grupy i stowarzyszenia spotkały się w swoim gronie na świątecznym opłatku. Wręczono także 60 

parom małżeńskim misję kanoniczną do prowadzenia spotkań w ramach kursów przedmałżeńskich oraz rozstrzy-

gnięto konkurs pt. „Rodzinne pielgrzymowanie”. 

www.ekai.pl 

 

 

Diecezja włocławska: weszły w życie normy ochrony dzieci i młodzieży 

 

Weszły w życie „Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży – Kodeks właściwego postępowania w diecezji wło-

cławskiej”. Dokument podpisany 21 listopada przez bp. Wiesława Meringa i niedawno opublikowany w urzędowym 

piśmie diecezji ma być jednym z elementów programu profilaktyki wszelkich nadużyć względem małoletnich, 

przeznaczonego tak dla duchownych, jak i świeckich podejmujących różne zakresy odpowiedzialności w pracy  

z małoletnimi w diecezji. 

https://ekai.pl/trzesn-diecezjalne-spotkanie-rodzin-i-malzenstw/
https://ekai.pl/trzesn-diecezjalne-spotkanie-rodzin-i-malzenstw/
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Treść dokumentu została zaprezentowana podczas dusz-

pasterskich konferencji rejonowych dla księży, które odbyły 

się 27 i 28 listopada w Sieradzu, Koninie i Włocławku. W 

ramach tych spotkań duszpasterze zostali przeszkoleni 

także w zakresie elementów strukturalnych w instytucjach, 

które mogą sprzyjać nadużyciom seksualnym, czynów ka-

ralnych w tym zakresie oraz aktualnego ustawodawstwa cy-

wilnego i kościelnego oraz procedur z nimi związanych. 

Jesienią podobne szkolenia przeszli także katecheci 

świeccy, dodatkowo zapoznając się z typologią sprawców 

nadużyć seksualnych oraz skutkami wykorzystywania sek-

sualnego. Na przyszły rok planowane są kolejne szkolenia, także dla innych osób pracujących z dziećmi i mło-

dzieżą, mające między innymi pomóc w rozpoznawaniu symptomów przemocy.   

„Normy” są przeznaczone do stosowania przez księży oraz świeckich wychowawców, nauczycieli, trenerów, ani-

matorów, wolontariuszy, praktykantów oraz stażystów zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących 

różne zakresy odpowiedzialności w diecezji w zakresie pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi (w katechezie 

szkolnej, duszpasterstwie w parafii, także podczas wyjazdów przez nie organizowanych). Wspomniane grupy osób 

będą zobowiązane do zapoznania się z treścią dokumentu i stosowania w ich w praktyce. 

„Normy” stanowią jeden z elementów programów profilaktyki nadużyć seksualnych, które przygotować mają 

wszystkie diecezje w Polsce. Powstał w oparciu o dokumenty Kongregacji Nauki Wiary („Normae de gravioribus 

delictis”, 2010) „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „wytycznych” dotyczących sposobów 

postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich” 

(2011), „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku 

oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiem-

nastego roku życia” (tekst znowelizowany w 2017 r.) oraz „Prewencję nadużyć seksualnych wobec dzieci i mło-

dzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce” (2014). 

Uwzględniono w nim także normy polskiego prawa karnego. Dokument składa się z trzech części: norm ogólnych, 

szczegółowych zasad postępowania i norm proceduralnych. 

W części pierwszej przypomniano cel podejmowania praktyki wychowawczej, jakim jest dobro fizyczne, psychiczne 

i duchowe wychowanków; zwrócono także uwagę na konieczność współpracy z rodzicami, opiekunami małoletnich. 

Część druga zawiera szczegółowe zasady postępowania w pracy z małoletnimi. Przypomniano zakaz stosowania 

wszelkich kar cielesnych, zakaz faworyzowania (słowem, gestem, prezentami), częstowania małoletnich tytoniem, 

alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi. Zwrócono uwagę na używanie środków, metod i języka adekwat-

nego do wieku i rozwoju małoletnich, unikając wulgaryzmów i erotyzacji. Zaakcentowano, iż nie jest dozwolone 

przebywanie z małoletnim sam na sam w prywatnym mieszkaniu duchownego i że nie wolno przyjmować i gościć 

osób małoletnich po godz. 22.00 w budynkach parafialnych (na plebanii i w mieszkaniu duchownych). 

Dalsze numery „Norm” dotyczą wprost ochrony integralności seksualnej małoletnich w nawiązaniu do norm prawa 

polskiego i kościelnego. Przypomniano, że jeżeli wychowankowie, z racji wieku, bądź fizycznych ograniczeń, nie 
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są w stanie wykonać czynności osobistych, pomocy powinni udzielać świeccy wychowawcy, najlepiej tej samej płci, 

informując o takiej konieczności rodzica lub opiekuna osoby małoletniej. 

W tej części znalazł się także zapis, iż nie wolno zabierać małoletnich na samodzielne wyjazdy bez zgody rodziców 

lub prawnych opiekunów. Przypomniano, że parafie i organizacje kościelne, które zapewniają małoletnim dostęp 

do Internetu, powinny wdrożyć środki bezpieczeństwa (w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramo-

wanie zabezpieczające) uniemożliwiające dostęp do treści stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

(w tym treści erotycznych, przemocy pod różnymi postaciami). 

W części zatytułowanej normy proceduralne przypomniano, że do obowiązków wychowawcy należy: odebranie 

informacji od małoletniego o doznanej krzywdzie seksualnej lub próbie jej popełnienia, bez wydawania sądów, 

komentowania wobec małoletniego czy innych postronnych osób; zapewnienie bezpieczeństwa, oddzielając ma-

łoletniego od domniemanego sprawcy; niezwłoczne poinformowanie jego rodziców lub prawnych opiekunów i za-

stosowanie się do ich woli odnośnie do małoletniego. 

Fakt wykorzystania seksualnego małoletniego, próbę wykonania takiej czynności lub uczynioną mu krzywdę fi-

zyczną lub emocjonalną należy bezzwłocznie zgłosić do biskupa diecezjalnego lub delegata biskupa diecezjalnego 

ds. ochrony małoletnich. Norma ta dotyczy wszystkich sytuacji, w których osobą oskarżoną był duchowny, alumn 

lub inna osoba sprawująca opiekę z ramienia instytucji Kościoła. 

Od 27 lutego 2015 r. w diecezji włocławskiej delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży jest ks. dr Piotr Stolecki, 

psycholog pracujący w Katolickim Centrum Służby Rodzinie im. G. B. Molli we Włocławku. Do zadań delegata należy 

przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym osób poniżej 18. roku życia przez duchownych inkardy-

nowanych do diecezji włocławskiej. 

Ks. Piotr Stolecki odbył specjalistyczne szkolenia organizowane przez koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony 

dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. 

www.ekai.pl 

 

 

Koszalin: konferencja „Kościół wobec homoseksualizmu” 

 

W ramach cyklu “Niewygodne pytania, jasne odpowiedzi” 3 grudnia w kościele św. Wojciecha w Koszalinie odbyła 

się konferencja „Kościół wobec homoseksualizmu”. Wykład wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor koszaliń-

skiego Wyższego Seminarium duchownego. Organizatorem spotkania była Wspólnota Emmanuel. 

Prelegent mówił o moralnej ocenie zachowań homoseksualnych. Zwrócił uwagę, że świadome podejmowanie aktów 

homoseksualnych jest grzechem ciężkim. 

Zaznaczył, że jeszcze ostrzej oceniać należy to, co jest kulturą LGBT, sponsorowaną, popularyzowaną, tworzącą 

czasami wręcz struktury nierządu. Podkreślił, że promocja tej ideologii poprzez np. hasła „wybierz się w krainę 

pornografii” skutkuje deprawacją, zwłaszcza młodych, których konstrukcja osobowościowa i psychoseksualna nie 

jest jeszcze do końca zdefiniowana. 

https://ekai.pl/diecezja-wloclawska-weszly-w-zycie-normy-ochrony-dzieci-i-mlodziezy/
https://ekai.pl/diecezja-wloclawska-weszly-w-zycie-normy-ochrony-dzieci-i-mlodziezy/
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Ks. Wójtowicz stwierdził, że najostrzej w sensie moralnym 

oceniać należy homoseksualizm wśród duchownych, któ-

rego nie da się oddzielić od problemu pedofilii. – Motywem 

i bodźcem napędowym plagi pedofilskiej wśród duchow-

nych byli albo duchowni niezidentyfikowani seksualnie, 

niedojrzali do święceń, albo w dużej mierze duchowni ho-

moseksualni – powiedział rektor zwracając uwagę na ho-

moseksualne struktury tego lobbingu. 

Następnie wykazał, że w kwestii stosunku do osób homo-

seksualnych chrześcijanie mają do odrobienia kilka lekcji: postaw antydyskryminacyjnych, wyobraźni miłosierdzia, 

szacunku i delikatności wobec każdego człowieka. – Poucza nas katechizm: powinno się traktować te osoby z 

szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dys-

kryminacji – wymieniał dodając, że osoby te są wezwane do pełnienia woli Bożej, a jeśli są chrześcijanami – złą-

czenia się z ofiarą Chrystusowego Krzyża. 

Ks. Wójtowicz przytoczył zarazem fragmenty Pisma św. piętnujące akty homoseksualne, zarówno ze Starego, jak i 

Nowego Testamentu. Ukazał, że ideologia homoseksualna sprzeciwia się, a nawet waży się ulepszać plan Boga, 

mistrza projektów, wpisany w gatunek ludzki i naturę człowieka. 

W podsumowaniu ks. Wójtowicz radził, by nie traktować osób homoseksualnych jak trędowatych. – Nie trzeba 

przed nimi uciekać, trzeba być dla nich dobrymi, czułymi, zresztą zwykle w obszarze czułości mają one ogromny 

deficyt. To jednak nie znaczy, że Kościół ma zmieniać to, czego uczy. 

Spotkanie miało wymiar duchowy. Podjęty temat, jak i inne problemy współczesnego Kościoła i świata, uczestnicy 

powierzali Bogu w modlitwie uwielbienia i adoracji Najświętszego Sakramentu. www.ekai.pl 

 

Bp Wróbel na KUL: Humanae vitae i Veritatis splendor nic nie straciły na swojej aktualności 

O godności przekazywania ludzkiego życia, o ciągłej aktualności oraz profetycznym wymiarze encyklik Pawła VI 

„Humanae vitae” i Jana Pawła II „Veritatis splendor” dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji zorgani-

zowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wydarzenie odbyło się z okazji rocznic ogłoszenia papieskich 

dokumentów.Jednym z gości spotkania był bp Józef Wróbel, przewodniczący komisji bioetycznej KEP. 

W rozmowie z KAI hierarcha przyznał, że pomimo upływu lat papieskie encykliki nie straciły na swojej aktualności. 

– Śledząc to, czym żyje społeczeństwo czy jakie tematy poruszane są mediach, można zauważyć, że cały trwa 

dyskusja, która w pewien sposób dotyka zagadnień, o których pisali święci papieże. Choć encykliki powstały 50 i 

25 lat temu, to wciąż są wyznacznikami naszej drogi – tłumaczył hierarcha. 

Zapytany o potrzebę przygotowania nowego papieskiego dokumentu będącego odpowiedzią na zagadnienia obce 

Pawłowi VI czy Janowi Pawłowi II, powiedział, że Kościół stale odnosi się nowych trudności – Nauczanie Kościoła 

wciąż się rozwija, chociaż wielu nie chce go słuchać. Wobec współczesnych wyzwań, przed jakimi stają wierni, 

wciąż tworzone są nowe dokumenty, czy to przez kongregacje, czy przez lokalne episkopaty. Może nie są tak 

https://ekai.pl/koszalin-konferencja-kosciol-wobec-homoseksualizmu/
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znane, jak dzieła papieży, ale kto szuka odpowiedzi na nurtujące go pytania, ten może tam je znaleźć – powiedział 

bp Wróbel. 

Wśród zaproszonych prelegentów, którzy wygłosili referaty byli przedstawiciele wielu międzynarodowych ośrod-

ków teologicznych. M.in. Ks. prof. Livio Melina z Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II w Rzymie, Prof. 

Oliver O’Donovan z Universitetu Oxfordzkiego czy dr Joan Lockwood O’Donovan ze szkockiego Uniwersytetu św. 

Andrzeja. 

Jednym z polskich prelegentów był ks. prof. Jarosław Merecki, który próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 

antykoncepcja jest sprzeczna z ludzką naturą. Zdaniem naukowa używanie powszechnego używania sztucznych 

środków kontroli urodzin negatywnie wpłynęło na małżeństwa. – Mężczyźni stracili poczucie odpowiedzialności za 

ewentualnie poczęte życia, zrzucając cała odpowiedzialność na kobiety. Jeśli uprzednie zabezpieczenie nie za-

działa, to wtedy sugeruje się kobietom wzięcie tzw. pigułek dzień po – tłumaczył teolog. 

Encyklika „Humanae vitae” ogłoszona 25 lipca 1968 r. przez św. Pawła VI mówi o nierozerwalności małżeństwa 

oraz jednoczącej i prokreacyjnej randze aktu małżeńskiego. Jest jednym z najczęściej krytykowanych dokumentów 

papieskich, ze względu na jednoznaczne trwanie przy tradycyjnej teologii małżeństwa i płciowości. 

Natomiast wydana 6 sierpnia 1993 przez św. Jana Pawła II encyklika „Veritatis splendor” była reakcją na dylematy 

teologii moralnej, które zostały podniesione w Kościele w XX wieku. Do głównych zagadnień podejmowanych  

w tekście należy umiejętności człowieka do rozpoznania dobra i zła czy roli ludzkiej wolności i sumienia. Ponadto 

Papież Polak potrzymał i rozwinął nauczanie swojego poprzednika wyrażone w dokumencie z 1968 r. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa została zorganizowana przez Instytut Teologii Moralnej KUL. www.ekai.pl 

 

Kraków: dyskusja o kobietach w społeczeństwie i Kościele 

Potencjał kobiet w parafiach nie jest dobrze wykorzystywany – 

podkreślały uczestniczki spotkania „Kraków czyta Jana Pawła II – 

o godności kobiety”, zorganizowanego przez Instytut Tertio Mil-

lennio. Jak zauważyły, parafie, które nie angażują kobiet, nie 

będą budowały wspólnoty i spełniały swojej roli. 

Konferencja odbyła się z okazji 30-lecia ogłoszenia Listu Apo-

stolskiego Jana Pawła II „Mulieris Dignitatem” (O godności i po-

wołaniu kobiety) i 100-lecia przyznania kobietom biernych i 

czynnych praw wyborczych. Dyskusję, podzieloną na trzy bloki 

tematyczne, prowadził ks. dr hab. Marcin Godawa. 

O roli kobiety w Kościele mówiły psycholog i dr filozofii Justyna Melonowska oraz dr teologii Elżbieta Wiater. Przy-

pomniała ona, że Jan Paweł II zwracał uwagę na fakt, że na początku Objawienia w Nowym Testamencie stoi kobiece 

„fiat”. – Kobieta jest pierwszą osobą, która doświadcza tej tajemnicy – podkreślała prelegentka. Podała również 

przykład Marii Magdaleny, która przyniosła apostołom wiadomość o pustym grobie. – Jest coś proroczego w tym, 

https://ekai.pl/bp-wrobel-na-kul-humanae-vitae-i-veritatis-splendor-nic-stracily-na-swojej-aktualnosci/
https://ekai.pl/bp-wrobel-na-kul-humanae-vitae-i-veritatis-splendor-nic-stracily-na-swojej-aktualnosci/
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jak reagują na jej słowa. Oni jej nie wierzą. Zostaje sama, niewysłuchana i ten motyw w życiu wielu kobiet w Kościele 

będzie się powtarzał – oceniła. 

Justyna Melonowska podkreślała, że cała historia chrześcijaństwa jest pytaniem o kobiety i można w niej znaleźć 

zarówno przykłady obrony godności kobiety i jej powołania, jak i wyrządzanych krzywd. Zwróciła uwagę, że papież 

w swoim dokumencie opisuje wiarę ewangelicznych kobiet jako „autentyczny rezonans umysłu i serca”. Przypo-

mniała, że Jan Paweł II „stanowczo zabraniał kobietom maskulinizacji”, której przykładem jest walka o równou-

prawnienie. Jednocześnie zachęcał, by kobiety wchodziły w życie społeczne, publiczne i polityczne. 

O miejscu kobiet w życiu publicznym dyskutowały w drugiej części spotkania Brygida Grysiak z TVN24 oraz  

dr Marta de Zuniga z Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. – Musimy dziś zapytać, gdzie jesteśmy, jako katoliczki 

i kobiety konserwatywne, w debacie publicznej? Czy nas głos jest słyszalny? – zastanawiała się publicystka.  

Jej zdaniem, warto pytać o to, czy kobiety wierzące wykorzystują zdobycze ruchu feministycznego i czy potrafią 

mówić swoim głosem, a nie głosem „z ambony”. Wyznała również, że jej pragnieniem jest, aby wśród katoliczek 

było wiele „mocnych, silnych i odważnych” kobiet. 

Brygida Grysiak przyznała, że największą siłę i pewność siebie dało jej macierzyństwo. – W moim życiu dwie war-

tości dają mi wolność: macierzyństwo i wiara w Chrystusa – dodała. Według niej, równie ważne jak aktywność 

publiczna jest „uprawianie własnego ogródka”, czyli bycie „tu i teraz” w swoich życiowych rolach oraz umiejętność 

docenienia kobiecej intuicji. – Kobiece interwencje rozwiązały wiele konfliktów – przekonywała. 

Uczestniczki dyskusji zgodziły się z tym, że w przestrzeni publicznej potrzebne jest dziś kobiece świadectwo wiary. 

Ich zdaniem, potencjał kobiet w Kościele nie jest dobrze wykorzystywany, co widać zwłaszcza w parafiach, gdzie, 

według de Zunigi, zaangażowanie kobiet sprowadza się często do „upieczenia szarlotki i sprzątania kościoła”. – 

Jeśli dziś parafie nie budują wspólnoty i nie wypełniają swojej roli, to dlatego, że nie angażują kobiet, które mogłyby 

wypełnić je treścią – podkreślała. 

Ostatni blok poświęcony był macierzyństwu. Szefowa portalu Stacja7 Aneta Liberacka mówiła o służebności kobiet 

i podkreśliła, że dziś jest duży problem z tym pojęciem. Dąży się do równouprawnienia, walczy się, by kobiety nie 

zostały wtłoczone w model służenia, który kojarzy się z wykorzystywaniem, zapominając przy tym, że służba  

to „wypełnienie misji, która daje szczęście i spełnienie w życiu”. – Tego uczy Maryja, która jako Służebnica wypełnia 

misję Jezusa – dodała Liberacka. Podkreśliła również, że nie ma macierzyństwa bez ojcostwa i nie wolno odsuwać 

mężczyzn od wychowania dzieci. Przyznała jej rację blogerka Natalia Białobrzeska. – Warto postawić na partnerstwo 

– stwierdziła. 

„Kraków czyta Jana Pawła II” to projekt Instytutu Tertio Millennio. Jego celem jest ponowne odkrycie i zgłębienie 

nauczania Jana Pawła II i zauważenie jego ciągłej aktualności. W ramach cyklu nad fragmentami pism polskiego 

papieża podejmują dyskusję znane osoby z życia publicznego. 

www.ekai.pl 

 

https://ekai.pl/krakow-dyskusja-o-kobietach-w-spoleczenstwie-i-kosciele/
https://ekai.pl/krakow-dyskusja-o-kobietach-w-spoleczenstwie-i-kosciele/
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Kraków: komunikacja i społeczne oddziaływanie św. Joanny Beretty Molli 

Na temat społecznego oddziaływania postaci św. Joanny Molli – matki, która od-

dała życie za swoje dziecko – rozmawiali w Krakowie uczestnicy ogólnopolskiej 

konferencji naukowej, zorganizowanej przez UPJPII. Według jej uczestników, 

święta jest symbolem wszystkich kobiet, które pozostają anonimowe, choć doko-

nały podobnego, heroicznego wyboru. 

Otwierając konferencję, rektor UPJPII w Krakowie ks. prof. Wojciech Zyzak mówił, 

że heroiczna miłość Joanny do dziecka wypływała z głębokiej wiary. „Nie zrobiła 

tego, żeby pójść do nieba, ale dlatego, że była matką” – podkreślał kapłan. Sam 

spotkał się z podobnym przypadkiem w Niemczech, w rodzinie przesiedleńców z 

Polski. 

„Ich córka Monika, będąc w ciąży, dowiedziała się, że ma nowotwór. Zmarła kilka 

miesięcy po urodzeniu dziecka. Nie była wierząca, ale miłość macierzyńska nie pozwoliła jej zniszczyć życia”  

– opowiadał. Dodał, że miłość macierzyńska nie jest kwestią wiary ani ideologii. – Codziennie rodzice mówią swoim 

dzieciom, że kochają je nad życie. Czasem to sprawdza się dosłownie – argumentował rektor papieskiej uczelni. 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ks. prof. Michał Drożdż dodał, że św. Joanna wpisała w swoje życie małżeńskie 

gotowość do ofiary. „Ona woła do współczesnego świata o szacunek dla życia i ofiarną miłość, która wypływa z 

głębi ludzkiego serca” – mówił duchowny. 

Chrześcijańską koncepcję małżeństwa i rodziny na przykładzie Joanny i Piotra Mollów omówił abp Marek Jędra-

szewski. Nawiązał do myśli personalistycznej Emmanuela Mouniera i jego książki „Wprowadzenie do egzystencja-

lizmu”. Przywołał znane fakty z życia Mollów: ich narzeczeństwo, ślub, narodziny dzieci, wreszcie śmierć Joanny. 

Jak stwierdził, są oni przykładem małżeństwa chrześcijańskiego, które oparte jest na Bożym słowie,  

na Bogu, który mówi do człowieka. 

Ks. dr Krzysztof Białowąs, postulator z Kongregacji ds. Świętych w Watykanie, przypomniał, że aby przeprowadzić 

proces kanonizacyjny do zeszłego roku funkcjonowały trzy drogi: męczeństwo, droga cnót heroicznych oraz po-

twierdzenie starożytnego kultu. Nie były one wystarczające do określenia wszystkich rodzajów świętości. 

Czwarta z nich to droga dobrowolnego ofiarowania życia za bliźniego z równoczesną akceptacją pewnej przed-

wczesnej śmierci z intencją pójścia za Chrystusem. „Gdyby Joanna żyła teraz, zostałaby świętą na mocy czwartej 

drogi, bo jej proces byłby tak poprowadzony. Tymczasem św. Joanna została wyniesiona na ołtarze dzięki swoim 

cnotom heroicznym” – mówił. 

Zauważył ponadto, że święta cieszy się większym kultem w Polsce niż w rodzinnej Italii. 

Przypomniał historię życia św. Joanny, która angażowała się w niesienie pomocy biednym i marzyła o pracy misyj-

nej. Stworzyła sobie listę 11 dewiz życiowych, które można nazwać poradnikiem, jak unikać wszystkiego, co po-

woduje zgorszenie lub okaleczenie duszy. Jej życie było oparte na praktykowaniu Ewangelii. „Decyzja o ofierze z 

siebie dla uratowania dziecka była tylko konsekwencją i pieczęcią jej życia. Została kanonizowana za to, jak żyła, 

a nie za to, jak umarła” – podsumował kapłan. 
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Dr Agnieszka Guzik z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówiła o tym, że Joanna to postać niezwykła i zarazem zwy-

czajna. „Dążyła do świętości w codziennym życiu, które kochała ponad wszystko” – stwierdziła prelegentka. Zau-

ważyła, że święta cieszyła się z małych rzeczy, budowała poczucie wartości w oparciu o miłość, a odniesienie do 

Boga było punktem wyjścia i dojścia w jej codziennych decyzjach – argumentowała. Wspominała również zachwyt 

Joanny nad światem i przyrodą oraz pojmowanie życia chrześcijańskiego jako dogłębnego zaangażowania w pracę, 

służbę i realizację powołania. 

Św. Joanna Beretta Molla urodziła się w 1922 r. we Włoszech. Została lekarzem. Działając w Akcji Katolickiej, niosła 

pomoc potrzebującym, a także angażowała się w formację młodych dziewcząt, które uczyła oddania i miłości do 

Boga, co potwierdzała własnym przykładem. W wieku 32 lat wyszła za mąż za Piotra Mollę. Urodziła trójkę dzieci. 

Gdy była w czwartej ciąży, zdiagnozowano u niej włókniaka macicy. Joanna nie zgodziła się na podjęcie leczenia 

zagrażającego dziecku. Zmarła tydzień po porodzie w 1962 r. 

Jan Paweł II kanonizował ją w 2004 r. W uroczystości wzięli udział m.in. mąż oraz dzieci świętej. www.ekai.pl 

 

 

Kraków: Chciałbym być biskupem obecnym 
 

Chciałbym być biskupem otwartym i obecnym. Otwartym zwłasz-

cza na rodzinę, ponieważ od wielu lat zajmuję się pedagogiką ro-

dziny. Bardzo mi zależy, aby te rodziny były mocne Bogiem i sobą 

– mówił ks. prof. Janusz Mastalski, mianowany dziś przez papieża 

Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. – 

Proszę wszystkich tych, których będę spotykać: podpowiadajcie 

mi, jakim mam być biskupem, co w szczególny sposób powinienem 

zmienić, co robić, czynić – powiedział. 

– Chciałbym być biskupem otwartym i przede wszystkim obecnym. Otwartym zwłaszcza na rodzinę, ponieważ od 

wielu już lat zajmuję się pedagogiką rodziny. Bardzo mi zależy, aby te rodziny były mocne, mocne Bogiem i sobą 

– powiedział w poniedziałek po ogłoszeniu nominacji na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej ks. prof. 

Janusz Mastalski. 

– Chcę, aby nie było dystansu, żeby każdy mógł podejść, zapytać, porozmawiać, a także wskazać jakieś konkretne 

kierunki, w których powinienem iść w homiliach oraz w takich zwykłych rozmowach i działaniach – podkreślił. – 

Dzisiaj z jednej strony jest we mnie radość, a z drugiej strony lęk, czy będę biskupem na miarę oczekiwań, takie 

jest dzisiaj moje pragnienie – wyznał biskup nominat. 

Jak dodał, nominacja była dla niego zaskoczeniem, ponieważ od kilkunastu miesięcy jest rektorem Wyższego Se-

minarium Duchownego w Krakowie. – Nie ukrywam, że jeśli będę musiał rozstać się z tą instytucją to będzie mi 

bardzo trudno, ponieważ to piękny czas młodości, gdyż ci młodzi ludzie, którzy przygotowują się do kapłaństwa, 

po prostu mnie odmłodzili – mówił. 

Wyznał, że swoją nominację traktują jako wolę Bożą. – Tak patrzę na swoje życie, że Pan Bóg mnie różnymi sytu-

acjami i wyzwaniami przygotowywał do tego, aby podjąć się chyba najtrudniejszego obecnie zadania – podkreślił 

ks. prof. Mastalski. 

https://ekai.pl/krakow-komunikacja-i-spoleczne-oddzialywanie-sw-joanny-beretty-molli/
https://ekai.pl/krakow-komunikacja-i-spoleczne-oddzialywanie-sw-joanny-beretty-molli/
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Biskup nominat ks. prof. Janusz Mastalski urodził się 4 maja 1964 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 

21 maja 1989 roku rodzinnym mieście. 

Przez pierwsze dwa lata posługiwał jako wikariusz w Gdowie, a w latach 1991-1994 w parafii św. Szczepana  

w Krakowie. 

W 1998 roku uzyskał tytuł doktora na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 2003 roku habilitację.  

W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 

W latach 2008-2014 pełnił funkcję dziekana wydziału nauk społecznych UPJPII. Następnie objął stanowisko pro-

rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Od 2017 roku jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w 

Krakowie. Nominację biskupią otrzymał w 54. roku życia i 29. roku kapłaństwa.  

www.ekai.pl 

 

Próbują nam wmówić, że pornografia nie szkodzi dzieciom. Prawda jest porażająca 
 

Czy pornografia szkodzi dzieciom? Wydawałoby się, że odpowiedź  

jest oczywista, jednak już dziś pojawiają się głosy, że prawdziwym pro-

blemem jest nie tyle oglądanie takich materiałów przez dzieci, a nega-

tywna reakcja rodziców. Padają argumenty typu: „Kto za dzieciaka nie 

oglądał pisemka dla dorosłych niech pierwszy rzuci kamieniem” czy 

„każdemu dzieciakowi przyda się odrobina edukacji seksualnej, hehe”.  

  

Niestety pojawili się też naukowcy próbujący udowadniać, że jedyne pro-

blemy związanie z pornografią są wynikiem uznawania jej oglądania za 

grzech (np. Joshua Grubbs od kilku kat prowadzący w tym zakresie swoistą antykrucjatę). 

  

Dlatego przygotujmy się na batalię, w której ludzie, z różnych pobudek, będą próbowali udowadniać, że porno-

grafia może być normalnym elementem życia dziecka, tylko nie powinniśmy z tego robić problemu. Bo dopiero to 

traumatyzuje. 

  

Szczerze mówiąc czuję się surrealistycznie musząc udowadniać, że dzieci nie powinny oglądać filmów przedsta-

wiających połączone z przemocą akty seksualne (a to dominuje we współczesnej pornografii). Jednak proszę bar-

dzo. 

 

Mamy dziś do czynienia z nowym zjawiskiem, nigdy wcześniej nie spotykanym. Chodzi o alarmujący wzrost liczby 

przypadków gwałtów i molestowania seksualnego dzieci dokonywanych przez dzieci. Podstawowym problemem 

jest fakt, że w niewielu miejscach na świecie zbiera się takie dane. Jednak mamy już co nieco informacji na ten 

temat. 

  

The Guardian w 2017 roku opublikował artykuł, zwracający uwagę, że w ciągu 4 poprzednich lat liczba oskarżeń 

wobec dzieci popełniających przestępstwa seksualne wobec innych dzieci wzrosła o 78 proc. w Anglii i Walii. 

  

https://ekai.pl/chcialbym-byc-biskupem-obecnym-rozmawiamy-z-nowym-biskupem/
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Z kolei w stanie Missouri w 2016 roku wprowadzono prawo nakazujące raportowanie przypadków molestowania 

seksualnego dzieci przez dzieci. Choć eksperci oczekiwali 600 przypadków rocznie, już w ciągu pierwszych pięciu 

miesięcy funkcjonowania programu zanotowano ich ponad 2000. 

  

Najnowsze dane pochodzą z raportu szpitala Children’s Mercy z Kansas. W samym roku 2017 zanotowano w tym 

szpitalu aż 1000 przypadków dzieci w wieku 11-15 lat molestowanych seksualnie (444 zgłaszające się w dniu 

wydarzenia i kolejnych niemal 600 zgłaszających się w ciągu 5 dni po wydarzeniu). 

  

Heide Olson, pielęgniarka specjalizująca się w ocenie i pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego komentuje to 

w wywiadzie dla portalu Kansas City: „Myślę, że najbardziej szokujące dla nas, zbierających te dane, był fakt,  

że niemal powoła sprawców to były osoby nieletnie”. 

  

Zarówno Heidie Olson, jak i zajmująca się tematyką na poziomie międzynarodowym Dawn Hawkins z National 

Center on Sexual Exploitation wiążą gwałtowny wzrost przestępstw seksualnych popełnianych przez dzieci z oglą-

daniem przez nie pornografii. 

  

Pamiętajmy, że dzisiejsza pornografia to nie przypadkowo znalezione drukowane zdjęcia, a filmy przesycone prze-

mocą, w których aktorki są znieważane, bite, opluwane, duszone itp. To, co kiedyś było uznawane za „twardą 

pornografię” dziś jest elementem głównego nurtu. Ogląda to nie tylko młodzież lecz kontakt z tym może mieć 

każde dziecko ze smartfonem. Gdy dziecko zaczyna oglądać tego typu materiały rozbudza się w nienaturalny 

sposób obsesyjne wręcz zainteresowanie seksualnością. Pamiętajmy, że rozwojowo dzieci skłonne są naśladować, 

wypróbowywać  zaobserwowane wzorce zachowań. Rezultatem jest wzrost liczby przypadków molestowania sek-

sualnego dzieci przez dzieci. Trudno zaprzeczać oczywistemu związkowi przyczynowo-skutkowemu. 

  

Jak sobie z tym poradzą propagandyści tezy, iż pornografia wcale nie musi szkodzić dzieciom? Być może w naj-

prostszy możliwy sposób – chowając głowę w piasek. Póki nie jest wprowadzony  obowiązek ewidencjonowania 

przypadków molestowania seksualnego nieletnich przez nieletnich nie mamy pojęcia o skali zjawiska. 

Bogna Białecka, psycholog 

 

www.pch24.pl 

 

 
 
 

Nie dla ideologii gender. Polska i Węgry przeciwne unijnym naciskom 

 

Sprzeciw polskich i węgierskich eurodeputowanych stanął na drodze pomysłom włączenia akronimu LGBTIQ do 

prac europejskiej Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO).   

  

Na forum Rady EPSCO zbierają się ministrowie odpowiedzialni za zatrudnienie, sprawy społeczne, zdrowie i poli-

tykę konsumencką ze wszystkich państw UE. Rada EPSCO odpowiada za sporządzanie corocznych wytycznych, 

które państwa członkowskie uwzględniają w politykach krajowych. Jak czytamy na oficjalnej stornie: „przyjmuje 

też, wraz z Parlamentem Europejskim, przepisy zapewniające poprawę warunków pracy, włączenie społeczne i 

równość płci.” 

  

https://www.pch24.pl/probuja-nam-wmowic--ze-pornografia-nie-szkodzi-dzieciom--prawda-jest-porazajaca,64740,i.html
https://www.pch24.pl/probuja-nam-wmowic--ze-pornografia-nie-szkodzi-dzieciom--prawda-jest-porazajaca,64740,i.html
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Na posiedzeniu mającym miejsce w grudniu tego roku, przedmiotem debaty były głównie kwestie związane z tzw. 

„równością płci”, młodzieżą czy digitalizacją. Głosowano m.in. nad pomysłem włączenia akronimu LGBTIQ do 

wspólnego oświadczenia dotyczącego promocji „równości płci w erze digitalizacji”. Jak podaje portal LifeSiteNews, 

polscy i węgierscy eurodeputowani swoim wetem „rozwścieczyli” pozostałe strony. 

  

Wobec decyzji Polski i Węgier krytycznie odniósł się Wouter Koolmees, holenderski minister ds. spraw socjalnych i 

zatrudnienia: „włączenie i uznanie osób LGBTIQ jest jedną z pryncypialnych wartości Unii Europejskiej (…) Tutaj 

stawiam granicę. Nasza strona nigdy nie pójdzie na kompromis. Nie powinno to być nawet przedmiotem debaty 

(…) cieszę się, że te kwestie zostały podjęte jednak szkoda, że akronim LGBTIQ nie został zawarty w oświadczeniu 

Rady”. 

  

W sprzeciwie do polsko-węgierskiego weta, reprezentanci Malty wystosowali nowy dokument zawierający postulat 

włączenia genderowego języka w urzędową narrację Unii Europejskiej. Pod dokumentem już podpisało się 19 pań-

stw. 

 

www.pch24.pl 

 

 
 

 

PETYCJA I APEL  DO PREMIERA 

MATEUSZA MORAWIECKIEGO  

O WYPOWIEDZENIE KONWENCJI 

STAMBULSKIEJ WIĘCEJ 

 

 

 

Rozmowa z prawnikami z Ordo Iuris: Jerzym Kwaśniewskim i Tymoteuszem Zychem Rodzina – 

fundament wolności i narodu [VIDEO]  TUTAJ 
 

 
 

Małżonkowie z Lisieux przeciwwagą dla mentalności współczesnego świata 
 

„Wzór prawdziwego sakramentalnego, nierozerwalnego małżeń-

stwa, jakim są święci Ludwik i Zelia Martin, stanowi przeciwwagę 

wobec mentalności świata, lansującego rozwody, rozwiązłość sek-

sualną, pseudomałżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci” – 

podkreślił o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, który dokonał 

wprowadzenia 16 grudnia relikwii rodziców św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie. Kolejna 

instalacja relikwii świętych Małżonków z Lisieux to dowód na ro-

snący kult tych patronów życia rodzinnego. 

http://www.pch24.pl/
https://zatrzymajgender.pl/?ka=004632
https://www.pch24.pl/rodzina---fundament-wolnosci-i-narodu--video-,63986,tv.html
https://zatrzymajgender.pl/?ka=004632
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W kazaniu karmelita bosy z klasztoru w Wadowicach nawiązał do obchodzonej dziś w Kościele niedzieli „Gaudete”, 

zapowiadającej celebrację narodzenia Jezusa, jaka nastąpi za 9 dni. „W tutejszej parafii ta radość z bliskiego już 

spotkania z Panem Jezusem w Jego Narodzeniu, ma jeszcze jeden bardzo ważny motyw, bo oto chcemy przeżyć 

jeszcze inne, bardzo wymowne, duchowe spotkanie ze świętymi Rodzicami i Małżonkami” – zwrócił uwagę zakon-

nik, przybliżając wiernym sylwetki Zelii i Ludwika Martin, obecnych od teraz w krakowskim kościele w znaku reli-

kwii. 

Kapłan zaznaczył, że rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus są pierwszą parą małżeńską nie męczenników, jaka 

została wpisana do kanonu świętych w ciągu dwutysiącletniej historii Kościoła. „I stało się to zaledwie 3 lata temu, 

18 października 2015 r. w Rzymie, w czasie trwania Synodu Biskupów o rodzinie” – przypomniał kaznodzieja. 

Zauważył zarazem, że decyzja papieża, który w tym czasie i miejscu dokonał ich kanonizacji, nie była przypadkowa. 

„Papież ukazał w nich dzisiejszemu rozwiązłemu światu wzorzec życia małżeńskiego wiernego Bogu, wzór praw-

dziwej, otwartej na przekazywanie daru życia rodziny, wzór prawdziwej, zatroskanej o dobro dzieci matki i god-

nego naśladowania oddanego życiu rodzinnemu, rozmodlonego ojca” – dodał i wskazał, że w ten sposób Franci-

szek ukazał światu „prawdziwą, wielodzietną rodzinę, prawdziwe sakramentalne, nierozerwalne małżeństwo”. 

„Namiestnik Chrystusa, jako stróż depozytu wiary, uczynił to płynąc pod prąd mentalności tego świata, która lan-

suje rozwody, rozwiązłość seksualną, pseudomałżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci, a nawet adoptowanie 

przez nie dzieci” – podkreślił kaznodzieja, dziękując miejscowemu proboszczowi i dziekanowi ks. kan. Ireneuszowi 

Okarmusowi za decyzję o wprowadzeniu relikwii do parafii. 

„Pamiętajmy, że wszyscy, że każdy człowiek powołany jest do świętości życia; że świętość otwarta jest także dla 

małżonków, którzy trudzą się i podejmują wiele ofiar, by wychować swoje dzieci, jak to czynili święci Rodzice” – 

zaapelował na koniec duchowny. 

Zakonnik – konsultor referatu spraw kanonizacyjnych w krakowskiej Kurii Metropolitalnej – osobiście wprowadził 

relikwie św. małżonków w innych miejscach Polski, m.in. w krakowskich parafiach: Matki Bożej Dobrej Rady na 

Prokocimiu, św. Floriana, św. Mikołaja, św. Judy Tadeusza w Nowej Hucie Czyżynach, oraz innych – w Sance k. 

Krzeszowic (parafia św. Jakuba), w parafii św. Piotra w Wadowicach, Przemienienia Pańskiego w Libiążu, a także w 

diecezji kieleckiej: w Lisowie (św. Mikołaja), Brzezinach (Wszystkich Świętych), Korytnicy (św. Floriana) i Piotrkowi-

cach (Zwiastowania Pańskiego), i w archidiecezji przemyskiej – parafia Gwizdów (Matki Bożej Pocieszenia). 

Ludwik Józef Stanisław (Louis Joseph Stanislas) Martin (22 VIII 1823-29 VII 1894) urodził się w Bordeaux. Zelia 

Maria (Zélie Marie) z domu Guèrin (23 XI 1831-28 VIII 1877) pochodziła z Gandelain koło Alençon. Oboje małżon-

kowie doczekali się dziewięciorga dzieci, urodzonych w latach 1860-73, z których najmłodszą była ta, która naj-

bardziej rozsławiła rodzinę – św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Czworo z potomstwa zmarło w bardzo młodym wieku. 

Te, które przeżyły – same córki – zostały zakonnicami i doczekały, poza św. Teresą, sędziwego wieku (dwie zmarły 

licząc prawie 90 lat). 

Beatyfikacja Ludwika i Zelii Martin odbyła się 19 października 2008 w Lisieux. Stali się oni drugim małżeństwem, 

wyniesionym przez Kościół na ołtarze w naszych czasach. Pierwszymi byli Alojzy i Maria Beltrame Quattrocchi z 

Włoch, których Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 21 października 2001 w Rzymie. www.ekai.pl 

 

http://www.ekai.pl/
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Duchowość Nazaretu – kontemplacja Boga ukrytego w codzienności. Świadectwa małżeństw. 

 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przygotował na czas Adwentu cykl pod nazwą „Duchowość Nazaretu – 

kontemplacja Boga ukrytego w codzienności”.   

 

Przez cztery tygodnie Adwentu, na stronie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i w mediach społecznościo-

wych, publikowane były świadectwa małżeństw o tym jak duchowość Nazaretu realizowana jest w życiu współcze-

snej rodziny. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą: www.kodr.pl 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://kodr.pl/2018/12/cykl-duchowosc-nazaretu-kontemplacja-boga-ukrytego-w-codziennosci-swiadectwa-malzenstw/
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Ze Świata 

Zmowa milczenia wobec słów Franciszka o aborcji?   

Media głównego nurtu gorliwie przytaczają wszystkie wypo-

wiedzi Papieża jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, nato-

miast w kwestiach moralnych jest on lekceważony, jako że 

przechyla się w stronę konserwatywną. To słowa wypowie-

dziane przez Williama Donohue, prezesa Ligi Katolickiej, or-

ganizacji zajmującej się obroną praw religijnych i obywatel-

skich katolików w Stanach Zjednoczonych. 

Papież Franciszek w ostatnim przesłaniu na 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wska-

zał na aborcję, jako jedną ze sprzeczności w społeczeństwie, które od tak długiego czasu szczyci się posiadaniem 

takiego zbioru zasad. Fakt ten jednak nie znalazł się w popularnych amerykańskich mediach. Liga Katolicka nazywa 

tę zmowę milczenia antykatolickim uprzedzeniem. Media dobierają papieskie słowa według własnego uznania – 

mówi Donohue. 

Papież w poniedziałek zwrócił się do uczestników międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji jubileu-

szu, z takimi słowami: „Obserwując uważnie nasze współczesne społeczeństwa, znajdujemy w nich liczne sprzecz-

ności, które budzą w nas pytanie, czy równa godność wszystkich ludzi, uroczyście ogłoszona 70 lat temu, jest 

prawdziwie uznana, szanowana, chroniona i promowana we wszystkich okolicznościach? Liczne formy niesprawie-

dliwości utrzymują się w dzisiejszym świecie, pielęgnowane przez redukcyjne wizje antropologiczne i model eko-

nomiczny oparty na zysku, który nie waha się wykorzystywać, odrzucać, a nawet zabijać człowieka. Podczas gdy 

jedna część ludzkości żyje w bogactwie, inna widzi własną godność, która jest wydziedziczana, pogardzana lub 

deptana, a jej podstawowe prawa są ignorowane lub gwałcone. Myślę między innymi o dzieciach, którym odmawia 

się prawa do przyjścia na świat(…)” – mówił Franciszek. 

„Ani jedna gazeta w kraju nie podjęła tego tematu – podkreśla prezes Ligi Katolickiej. – Co się dzieje? Aborcja. Ot 

co”. Donohue wskazuje również, że mocne słowa Franciszka o homoseksualistach wśród księży również nie pasują 

do narracji o „Papieżu progresiście”, więc udaje się, że nigdy nie padły. 

www.ekai.pl 

 

 
 

Watykan: powstało Obserwatorium poświęcone Rodzinie 
 

Powołane do życia Międzynarodowe Obserwatorium poświęcone Rodzinie mocno stąpa po ziemi i w ten sposób, z 

całą mocą i ewangeliczą pasją pragnie służyć miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą, którym powierzona jest 

historia i przyszłość stworzenia – w ten sposób abp Vincenzo Paglia określił nową inicjatywę Papieskiego Instytutu 

Teologicznego „Jana Pawła II” wspieranego przez uniwersytety z Murcji w Hiszpanii oraz z Mediolanu.  

https://ekai.pl/zmowa-milczenia-wobec-slow-franciszka-o-aborcji/
https://ekai.pl/zmowa-milczenia-wobec-slow-franciszka-o-aborcji/
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Wielki kanclerz Instytutu, a zarazem przewodniczący Papieskiej Akademii Życia przedstawił dziś dziennikarzom 

trzyletni program działalności tego nowego Obserwatorium. Będzie on poświęcony problemowi ubóstwa w rodzi-

nach, rozpatrywanego zarówno z punktu widzenia biedy w sensie relacji i uczuć panujących między członkami 

rodziny, jak i pod względem ekonomicznym. 

Do współpracy w tym dziele zgłosiło się już około 20 placówek akademickich z 15 krajów, które będą zbierały 

odpowiednie dane na te tematy. W prace te włączą się także różnego rodzaju stowarzyszenia i instytucje rodzinne 

oraz organizacje pozarządowe. Swój udział zapowiedziała między innymi Caritas Internationalis. 

www.vaticannews.va 

 
 

 

Hiszpania: najmniejsza liczba urodzeń dzieci od 1941 r.   

W Hiszpanii przychodzi na świat najmniejsza od 1941 r. liczba dzieci, wy-

nika z zaprezentowanych we wtorek danych w ujęciu półrocznym przez 

Krajowy Instytut Statystyczny w Madrycie (INE). Między styczniem a 

czerwcem 2018 r. na terytorium tego iberyjskiego kraju urodziło się 

179,8 tys. osób. Oznacza to spadek w analogicznym okresie w 2017 r. o 

5,8 proc. 

- W ujęciu półrocznym jest to najniższa liczba urodzeń w naszym kraju 

od 1941 r. - poinformował INE w komunikacie, przypominając, że podob-

nie niski poziom zanotowano też w 1995 r. 

Z opublikowanego przez INE pod koniec listopada br. badania wynika, że mieszkanki Hiszpanii chciałyby mieć 

więcej dzieci. Tzw. Ankieta Płodności potwierdziła, że optymalną liczbą dzieci jest dla nich dwoje. Głównym argu-

mentem motywującym je do posiadania większej liczby potomstwa jest wydłużenie urlopu macierzyńskiego. 

Wskaźniki demograficzne w Hiszpanii spadają systematycznie od połowy dekady lat 70. XX w. O ile w 1974 r. na 

jedną Hiszpankę w wieku płodnym przypadało prawie troje dzieci, o tyle w 2017 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 

1,3. 

www.niedziela.pl 

 

 

Australia: bezpłciowe akty urodzenia, Kościół protestuje 
 

Archidiecezja Perth w Australii sprzeciwia się proponowanym zmianom w prawie, usuwającym z aktów urodzenia 

informację o płci dziecka. Kościół ostrzega, że będzie to skutkowało zamieszaniem m.in. w organizacji pracy w 

szkołach.  

„Od rejestracji dzieci w odpowiednich klasach, przez aktywności sportowe do spraw higieny osobistej, szkoły mu-

szą wiedzieć dokładnie, czy uczeń jest płci męskiej czy żeńskiej po to, by zapewnić każdemu z nich właściwą 

opiekę” – pisze w imieniu archidiecezji Perth ks. Joseph Parkinson. Wzywa on także do wycofania i przeredagowania 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2018-12/watykan-obserwatorium-poswiecone-rodzine-abp-paglia.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2018-12/watykan-obserwatorium-poswiecone-rodzine-abp-paglia.html
http://www.niedziela.pl/artykul/39656/Najmniejsza-liczba-urodzen-dzieci-od-1941
http://www.niedziela.pl/artykul/39656/Najmniejsza-liczba-urodzen-dzieci-od-1941
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projektu, podkreślając, że proces zmian został przeprowadzony zbyt pospiesznie i może mieć poważne konse-

kwencje. 

W sierpniu tego roku specjalna komisja ds. reformy prawa w Zachodniej Australii opublikowała wstępny raport, w 

którym mówi się o usunięciu z aktu urodzenia klasyfikacji na podstawie płci, z zastrzeżeniem, że powinna być ona 

uszczegółowiona w Rejestrze Urodzin, Zgonów i Małżeństw. W projekcie proponuje się również m.in., że dzieci od 

12 roku życia mogą ubiegać się o zmianę płci bez zgody rodziców za orzeczeniem sądu rodzinnego. Rząd stanowy 

oświadczył, że zmiany powinny być prowadzone według raportu końcowego tejże komisji. 

www.vaticannews.va

 

Projekt pomocy dla „dzieci-duchów” w Aleppo  

W Aleppo rusza chrześcijańsko-muzułmański program po-

mocy dla „dzieci-duchów”. Tym mianem w Syrii określane są 

dzieci, które poczęły się w czasie gwałtów dokonanych przez 

islamskich dżihadystów i przyszły na świat w trakcie wojny. 

Większość z nich żyje na ulicy i nie posiada nawet aktów uro-

dzenia. Stąd właśnie określenie „dzieci-duchy”, bo oficjalnie 

nie istnieją.  

Pomocowy projekt promuje wikariusz apostolski Aleppo ka-

tolików obrządku łacińskiego bp Georges Abou Khazen. Podkreśla on, że tylko w tym mieście jest ok. 2 tys. takich 

dzieci. Rządowe źródła mówią, że może ich być nawet dwa razy więcej. Mają od 4 do 7 lat i żyją na ulicy. Większość 

z nich to dzieci dżihadystów, którzy po wyzwoleniu Aleppo uciekli z tego miasta. Matki wielu z nich nie żyją, a 

inne porzuciły potomstwo napiętnowane przez rodzinę za to, że mają dziecko z członkiem tzw. Państwa Islam-

skiego. Paradoksalnie ostracyzm dotyka kobiet, które przecież same są ofiarami wojennego gwałtu. 

Ponieważ dzieci nie mają aktów urodzenia, a co za tym idzie według prawa nie istnieją nie mogą chodzić do szkoły, 

czy otrzymywać regularnego wsparcia. Stąd nowy projekt pomocowy zatytułowany „Nazwisko i przyszłość” mający 

przywrócić dzieciom możliwość normalnego życia. Ponieważ w kulturze islamskiej nie jest przewidziana adopcja 

wielki mufti Aleppo opracował projekt polegający na wzięciu dziecka pod opiekę przez rodziny muzułmańskie aż 

do uzyskania przez nie pełnoletniości. Nie zakłada to nadania mu swego nazwiska ani przekazania majątku, ale 

gwarantuje lepszą przyszłość. Kwestie prawne związane z legalizacją „dzieci-duchów” ma uregulować ustawa 

przygotowywana właśnie przez władze. 

„Ten projekt jest konieczny, by te dzieci mogły mieć jakąkolwiek przyszłość. Bez naszego wsparcia mogą paść 

ofiarą różnorakiego wykorzystywania. Istnieje też niebezpieczeństwo, że „zaopiekują się nimi” islamiści szkoląc 

do walki, czy wykorzystując jako żywe bomby” – podkreśla bp Abou Khazen. Zauważa, że obowiązkiem miłosier-

dzia jest wsparcie tych dzieci przez Kościół. Wskazuje, że także wiele chrześcijanek wychowuje dzieci urodzone z 

gwałtu, ale ich nie zarejestrowały ponieważ obawiają się skandalu i społecznego ostracyzmu.                        

www.vaticannews.va 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2018-12/australia-bezplciowe-akty-urodzenia-kosciol-protestuje.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2018-12/australia-bezplciowe-akty-urodzenia-kosciol-protestuje.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2018-12/projekt-pomocy-dla-dzieci-duchow-w-aleppo.html
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Irlandzkie pielęgniarki za życiem. Minister zdrowia pozostaje głuchy na apele 

Ponad 500 pielęgniarek i położnych nalega na spotkanie z ministrem zdrowia Irlandii, Simonem Harrisem w celu 

przedstawienia swoich obaw dotyczących nowego proaborcyjnego prawa. Jak zaznaczają, nowe przepisy uderzają 

w klauzulę sumienia i tak naprawdę nie pozostawiają pielęgniarkom żadnego wyboru. 

Na podstawie wyników majowego referendum, władze zobowiązały się do zniesienia ósmej poprawki do Konsty-

tucji Irlandii chroniącej na równych prawach życie matki i dziecka. Oznacza to możliwość legalizacji aborcji, nad 

czym obecnie trwają prace w procesie legislacyjnym. Swoje wątpliwości wyrażają lekarze, położne czy pielęgniarki, 

które ze względu na swoje poglądy nie chcą partycypować w aborcyjnym procederze. 

Jedna z organizacji zrzeszająca pielęgniarki i położne pro-life (Ireland’s Nurses & Midwives for Life) wystosowała 

do ministra zdrowia Simona Harrisa specjalną petycję. Domagają się w niej spotkania, by mogły osobiście przed-

stawić swoje wątpliwości co do kształtu nowego proaborcyjnego prawa. Do dzisiaj zarówno minister zdrowia jak i 

lider opozycji, Michael Martin nie odpowiedzieli na wezwanie. 

Największe kontrowersje budzi zapis art. 24 proponowanej ustawy. Przepisy nakazują, by każdy pracownik (po-

łożna, lekarz czy pielęgniarka), który ze względu na klauzulę sumienia nie chce partycypować w aborcji, odesłał 

daną pacjentkę do lekarza, o którym wiadomo, że nie odmówi przeprowadzenia zabiegu. 

 Zdaniem pracowników szpitali o poglądach pro-life, takie działanie jest tak naprawdę wzięciem współodpowie-

dzialności za śmierć nienarodzonego dziecka. Tym samym nowe prawo stawia część pracowników w sytuacji bez-

alternatywnej i zmusza do postępowania wbrew własnemu sumieniu. 

Dodatkowo, pielęgniarki przedstawiły wątpliwości co do wielu problemów, które nie zostaną rozwiązane przez 

obecne zapisy. Dotyczy to głównie takich kwestii jak: używanie znieczuleń podczas późnych aborcji, problem z 

dostarczaniem dodatkowego tlenu w momencie przeżycia dziecka, wyłączenia niepełnosprawności jako powodu 

aborcji czy pozbycie się ciała dziecka w sposób godny. Pielęgniarki zaznaczyły, że kadry szpitali do tej pory nie 

wiedzą jak wyglądać będzie ich praca po wprowadzeniu ustawy. - Jesteśmy w środku bezprecedensowego kryzysu 

w służbie zdrowia - zaznaczają w swoim apelu. 

www.pch24.pl 

 

Biskupi Irlandii: głos obrońców życia został zignorowany  
 

„Głos tych, którzy w majowym referendum głosowali przeciw 

aborcji, został zignorowany” – piszą biskupi Irlandii w przesła-

niu opublikowanym na zakończenie sesji plenarnej episkopatu. 

Hierarchowie wyrazili rozczarowanie z powodu przebiegu par-

lamentarnej debaty na ten temat.  

Odrzucono w niej wniosek o zapobieganie aborcji selektywnej 

ze względu na rasę, płeć lub niepełnosprawność dziecka. Nie 

uwzględniono też propozycji, by kobietom, które znajdują się  

http://www.pch24.pl/irlandzkie-pielegniarki-za-zyciem--minister-zdrowia-pozostaje-gluchy-na-apele,64622,i.html#ixzz5Yuh6koTS
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w trudnej sytuacji i zastanawiają się nad aborcją, móc dostarczyć użytecznych informacji, co do alternatywnych 

rozwiązań. 

„Każdy człowiek – czytamy w deklaracji episkopatu – ma prawo do życia, które nie pochodzi z konstytucji czy 

jakiegokolwiek innego prawa stanowionego, ale wpisane jest w każdego człowieka, bogatego i biednego, zdro-

wego i chorego”. Zarówno życie matki, jak i dziecka powinno być chronione. Każda ustawa, która stanowi inaczej, 

nie ma podstaw moralnych i powinna zostać odrzucona – podkreślają biskupi. W dalszej części dokumentu po-

twierdzili oni również wagę klauzuli sumienia dla wszystkich pracowników służby zdrowia i farmaceutów, którzy 

nie mogą być zmuszani do brania udziału w aborcji. 

Na koniec pasterze zapewniają o modlitwie za wszystkich pracowników medycznych i apelują o zaangażowanie 

na rzecz obrony życia w swoich środowiskach, parafii, szkole czy pracy. Zapowiedziano także utworzenie spe-

cjalnej rady zajmującej się tymi kwestiami. Ma ona rozpocząć swą działalność w marcu przyszłego roku. 

www.vaticannews.va 

 

 

 

Wielka Brytania: w ubiegłym roku zabito najwięcej nienarodzonych dzieci od dekady 

Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej opublikowało raport dotyczący aborcji w Anglii i Walii. Wynika 

z niego, że w ciągu dziesięciu lat najwięcej nienarodzonych dzieci zabito w zeszłym roku. Co więcej, zdecydo-

wanie wzrosła liczba aborcji przeprowadzonych na podstawie samego podejrzenia o przyszłą niepełnosprawność 

dziecka.  

Według statystyk w 2017 roku w Wielkiej Brytanii zabito 197 533 nienarodzonych dzieci. To o 4 procent więcej 

niż w 2016 roku i najwięcej od 2008 roku.  

 Nadal najwyższy wskaźnik aborcji dotyczy kobiet w wieku 20 – 24 lat. W tym przedziale 3 kobiety na 100 decy-

dują się na zabicie swojego dziecka. Z kolei największy wzrost zanotowano u kobiet w przedziale wiekowym 30 

– 34. Jak podaje portal LifeSiteNews w takich przypadkach, mimo ustabilizowanej sytuacji życiowej i pomocy 

stałego partnera, zdecydowana większość kobiet decyduje się na aborcję w obawie przed podjęciem nowych 

obowiązków. 

 66 procent „zabiegów” dokonywano z powodów medycznych. Oznacza to, że w 34 procentach przypadków, 

dzieci zabijano bez podania istotnej przyczyny. Najbardziej wzrosła liczba aborcji eugenicznych (dokonanych na 

podstawie podejrzenia o przyszłej niepełnosprawności dziecka) i wyniosła 3314 przypadki.  

Znacząco spada jednak liczba aborcji przeprowadzanych u kobiet spoza Zjednoczonego Królestwa. W 2017 roku 

przeprowadzono 3019 aborcji u obywatelek Republiki Irlandii. To o prawie połowę mniej niż w 2001 roku, gdy 

6673 kobiet pojechało do Anglii w celu zabicia swego dziecka. 

www.pch24.pl 

 

http://www.vaticannews.va/
https://www.pch24.pl/wielka-brytania--w-ubieglym-roku-zabito-najwiecej-nienarodzonych-dzieci-od-dekady,64829,i.html
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Obrzezanie kobiet w Rosji 

 

W Moskwie jest kilkanaście miejsc – prywatnych ośrodków zdrowia, szpitali i innych, w których dokonuje się 

obrzezania kobiet. Ujawnili to 27 listopada dziennikarze rosyjskiego portalu „Meduza” i obrońcy praw człowieka. 

Ci pierwsi rozmawiali o tym z pracownikami stołecznego ośrodka „Best Klinik”, położonego w samym centrum 

miasta. Okazało się wówczas, że nie jest to jedyna placówka moskiewska, świadcząca tego rodzaju usługi. 

„Wskazań lekarskich dla takich operacji nie ma, a zabiegów dokonuje się ze względów religijnych lub rytualnych” 

– napisano na stronie kliniki. W zakładce „Usługi klitoridektomii” wyjaśniono przy tym, że ponieważ tego rodzaju 

operacja ma charakter okaleczający, należy ją wykonywać nie w warunkach domowych, ale wyłącznie w klinice 

medycznej. Informowano również, że chirurg może dokonać trzech rodzajów obrzezania, z których ostatnie jest 

najboleśniejsze i najbardziej urazowe, a po jego przeprowadzeniu kobieta niekiedy nie może współżyć płciowo z 

mężczyzną a przy porodzie konieczne jest rozcięcie pochwy. 

Z internetu wynikało, że klinika wykonuje takie zabiegi na dziewczynkach w wieku 5-12 lat, ale w rozmowie z 

dziennikarzami wicedyrektorka „Best Klinik” Lubow Aksionowa oświadczyła, że nie odpowiada to prawdzie a ośro-

dek przyjmuje tylko te pacjentki, które są w stanie podjąć świadomą decyzję w tej sprawie. 

Tymczasem obrońcy praw człowieka z organizacji „Inicjatywa Prawna” odkryli w Moskwie kilka innych podobnych 

placówek. „Kierujemy obecnie sprawę do Prokuratury Generalnej, dwukrotnie bowiem już wcześniej podejmowa-

liśmy problem obrzezania kobiecego w Dagestanie. Ostatnio pojawiły się doniesienia na ten temat z różnych 

rejonów Moskwy, dlatego poprosimy o ocenę prawomocności tego rodzaju praktyk” – oświadczyła sekretarz pra-

sowy „Inicjatywy” Ksienia Babicz. Zapowiedziała, że po otrzymaniu odpowiedzi z Prokuratury Generalnej organi-

zacja skieruje sprawę do prokuratury moskiewskiej. 

Według Babicz w stolicy jest dość dużo klinik zajmujących się tym procederem, które najprawdopodobniej nie 

wspominają o tym w zestawie świadczonych przez siebie usług, ale wykonują je „na zamówienie”. Zresztą również 

w „Best Klinik” wytłumaczyli przeprowadzanie takich zabiegów „istnieniem zapotrzebowania” na nie. 

Organizacja już w sierpniu 2016 ogłosiła własny raport o obrzezaniu kobiet, wskazujący, że tego rodzaju czyn-

ności wykonuje się w wysokogórskich rejonach Dagestanu, przy czym w niektórych z nich doświadczyły tego w 

praktyce wszystkie mieszkające tam dziewczęta i kobiety. Obrońcy prawa opisali co najmniej 25 takich przypad-

ków. 

Przewodnicząca moskiewskiego oddziału międzyregionalnej społecznej organizacji obrony praw kobiet ”Assol” 

Irina Kirkora powiedziała w rozmowie z rosyjską agencją „Interfax”, że operacja „żeńskiego obrzezania” w klinice 

stołecznej jest niedopuszczalna. Jest to bowiem procedura okaleczająca, nie mająca oparcia we wskazaniach 

lekarskich. „Wiadomość ta wstrząsnęła mną. Rozumiem, że propozycja ta wynikła z popytu, ale jak mogło komuś 

przyjść do głowy świadczenie takiej usługi? Po prostu ogarnia mnie osłupienie” – stwierdziła z przerażeniem 

obrończyni praw kobiet. 

W odróżnieniu od obrzezania męskiego, będącego m.in. częścią rytuału żydowskiego i które jest akceptowane, 

Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ i organizacje obrony praw człowieka uważają klitoridektomię, czyli obrze-

zanie kobiet, za barbarzyńską operację. Według ONZ na świecie żyje ok. 200 mln kobiet z okaleczonymi w ten 

sposób narządami płciowymi. Większość z nich zamieszkuje kraje afrykańskie, głównie islamskie, a np. w Egipcie 
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i Etiopii “zabiegi” tego rodzaju dotknęły do 90 proc. tamtejszych mieszkanek do 50. roku życia. W podziemiu 

praktyki takie są stosowane sporadycznie również w państwach zachodnich. 

Rosyjska agencja „Moskwa” poprosiła o komentarz do tych zjawisk wiceprzewodniczącego Duchowego Zarządu 

Muzułmanów Federacji Rosyjskiej Damira Muchetdinowa. Zapewnił on, że obrzezanie kobiet nie należy do norm 

islamu i jedynie „we wczesnym średniowieczu notowano pojedyncze podobne przypadki”, ale Koran nie zaleca 

ani nie nakazuje takiej procedury. Według niego tradycja ta wiąże się „z arabskim bytem konkretnych plemion i 

narodów” a z „ich tradycyjnego sposobu życia nie można czynić normy islamu jako takiego”. Rozmówca agencji 

potępił ponadto praktykę obrzezania kobiecego wobec nieletnich dziewcząt.   

www.ekai.pl 

 

 

Papież: kara śmierci jest niedopuszczalna 
 

Każde życie jest święte i ludzka godność powinna być re-

spektowana bez żadnego wyjątku. Kościół nie pomniejsza 

w żadnym wypadku powagi popełnionej zbrodni, ale nau-

cza w świetle Ewangelii, że kara śmierci jest niedopusz-

czalna, ponieważ przekreśla nienaruszalność oraz niepo-

wtarzalną wartość osoby – napisał Papież w przesłaniu do 

międzynarodowej komisji, która za cel stawia doprowa-

dzenie do całkowitego zniesienia kary śmierci.  

Dążenie to towarzyszy Ojcu Świętemu od początku ponty-

fikatu. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w nowej redakcji Katechizmu Kościoła Katolickiego, w numerze 2267. 

Wskazuje na to również kierunek nauczania ostatnich Papieży oraz zmiana dokonana w sumieniach ludu chrze-

ścijańskiego, który odrzuca ten rodzaj kary jako wyraźny przejaw naruszenia ludzkiej godności. Dlatego podkre-

śla, że jest to kara dogłębnie sprzeczna z duchem Ewangelii, ponieważ oznacza zniszczenie życia, które zawsze 

pozostaje święte w oczach Stwórcy i którego jedynie Bóg jest ostatecznym sędzią oraz gwarantem. 

Franciszek zwraca uwagę, że w przeszłości nawet w państwie papieskim ta nieludzka forma kary była stosowana, 

ignorując prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością. Dlatego także nowe sformułowanie Katechizmu zakłada 

przyjęcie  naszej odpowiedzialności za przeszłość oraz uznanie, że akceptacja tej formy kary była wyrazem men-

talności epoki, bardziej legalistycznej niż chrześcijańskiej, która przedkładała prawo nad człowieczeństwo i mi-

łosierdzie. Dlatego Kościół nie mógł pozostać na pozycji neutralnej  w obliczu dzisiejszych dążeń  do ponownego 

potwierdzenia godności ludzkiej. 

Papież zachęca, aby ten owoc refleksji oraz kształtowania sumienia obecny w Kościele znalazł także odbicie w 

wypracowaniu zgody odnośnie zniesienia kary śmierci na poziomie międzynarodowym. Suwerenne prawo po-

szczególnych państw do określania swojego systemu prawnego nie może być realizowane w sprzeczności z po-

rządkiem międzynarodowym, ani nie może stanowić przeszkody dla powszechnego uznania ludzkiej godności. 

Ojciec Święty dotyka również kilku szczegółowych problemów. Zachęca, aby kraje, które przyjęły moratorium w 

sprawie niewykonywania kary śmierci, również jej nie nakładały. Moratorium nie powinno by przeżywane przez 

https://ekai.pl/obrzezanie-kobiet-w-rosji/
https://ekai.pl/obrzezanie-kobiet-w-rosji/


 

Strona | 47  
 

Papież do Polaków: wyjdźcie z zagród własnej wygody 

 
skazanego jako zwykłe przedłużenie okresu oczekiwania na wykonanie wyroku śmierci. Franciszek prosi wręcz 

kraje, które stosują ten rodzaj kary o przyjęcie memorandum. Zawieszenie egzekucji, zmniejszenie ilości wykro-

czeń podległych karze śmierci, jak również zakaz stosowania tej formy kary w stosunku do nieletnich, kobiet w 

ciąży oraz osób z niepełnosprawnością umysłową i intelektualną stanowi absolutne minimum, do którego powinni 

zobowiązać się przywódcy państw. 

Papież zwraca uwagę na egzekucje pozasądowe, doraźne i arbitralne, które są niestety wciąż powtarzającym się 

zjawiskiem w krajach, w których legalna pozostaje kara śmierci. Są to umyślne zabójstwa popełniane przez funk-

cjonariuszy państwowych, które często następują w wyniku starć z przestępcami lub podejrzanymi. Bywają one 

często przedstawiane jako niezamierzona konsekwencja rozważnego oraz niezbędnego użycia siły w celu 

ochrony obywateli. 

Papież przypomina, że dobrze pojęta miłość samego siebie jest podstawową zasadą moralności. Uzasadnione 

jest zatem zapewnienie poszanowania ludzkiego życia, nawet jeśli konieczne jest przy tym zadanie śmiertelnego 

ciosu agresorowi. Legalna obrona jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem tego, który jest odpowiedzialny za 

życie innych. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby napastnik znalazł się w sytuacji, w której nie jest w stanie 

więcej wyrządzać szkody. Jednakże każde użycie zabójczej siły, które nie jest ściśle niezbędne dla ochrony życia 

i zdrowia  innych, należy uznać za nielegalną egzekucję oraz przestępstwo. Wszelkie działanie obronne musi być 

proporcjonalne w stosunku do stopnia zagrożenia życia ze strony agresora. Jeśli ktoś, aby bronić własne życie 

używa więcej przemocy niż jest to konieczne, taki czyn należy uznać za nielegalny – przypomina Franciszek. 

Na zakończenie Papież dzieli się spostrzeżeniem na temat dążenia do prawdziwie ludzkiej sprawiedliwości. Do 

tej pory refleksja w dziedzinie prawa oraz jego filozofii tradycyjne dotyczyła tych, którzy ranią oraz ingerują w 

prawa innych. Mniej uwagi poświęcano niepowodzeniom, zaniechaniom w niesieniu pomocy tym, którym nale-

żałoby pomóc. Tradycyjne zasady sprawiedliwości, charakteryzujące się poszanowaniem praw jednostki oraz ich 

obroną przed ingerencją innych, powinny być uzupełnione etyką troski. W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w 

sprawach karnych oznacza to lepsze zrozumienie przyczyn ludzkich zachowań, kontekstu społecznego, wrażli-

wości przestępców na prawo  i cierpienie ofiar. Ten sposób rozumowania, inspirowany Bożym miłosierdziem, 

powinien prowadzić do pochylenia się nad każdym konkretnym przypadkiem w jego specyfice, a nie zajmowania 

się jedynie abstrakcyjną liczbą ofiar i sprawców. W ten sposób można zająć się problemami etycznymi i moralnymi 

wynikającymi z konfliktów oraz będących skutkiem niesprawiedliwości społecznej, zrozumieć cierpienia konkret-

nych osób oraz znaleźć inny typ rozwiązań, które nie pogłębiają tych cierpień. 

Ojciec Święty stwierdził, że potrzebujemy dzisiaj sprawiedliwości, która jest i ojcem, i matką. Aby kształtować 

bardziej ludzkie społeczeństwo, bardziej godne osób, potrzebne jest dowartościowanie miłości w życiu społecz-

nym – na poziomie politycznym, ekonomicznym i kulturowym – poprzez uczynienie jej stałą i najwyższą formą 

działania. Ta miłość społeczna powinna przejawiać się w różnych formach troski o człowieka. To najlepsza droga 

do zapobiegania przestępstwom. 

Na zakończenie Franciszek zapewnił, że zarówno on sam jak i Stolica Apostolska będą współpracować z Między-

narodową Komisją przeciwko karze śmierci w budowaniu porozumienia, aby wyeliminować ją ostatecznie z ży-

cia.      

www.vaticannews.va 
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Papież: należy umieścić prawa człowieka w sercu polityki 

 

Papież Franciszek upomniał się o przestrzeganie praw człowieka, które przysługują wszystkim ludziom. Jeśli są 

łamane w stosunku chociażby do jednego, to są deptane w stosunku do całej ludzkości – czytamy o tym w prze-

słaniu, jakie wystosował z okazji międzynarodowej konferencji: „Prawa człowieka we współczesnym świecie: osią-

gnięcia, zaniechania, negacja” odbywającej się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W organi-

zację wydarzenia włączyła się także Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.  

Konferencja odbywa się z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz z okazji 

25. rocznicy wiedeńskiej  Deklaracji i Programu Działań na recz ochrony praw człowieka. Franciszek podkreślił, 

że poprzez te dokumenty rodzina narodów pragnęła uznać równą godność każdej osoby ludzkiej. Z niej wypły-

wają wszystkie prawa i wolności podstawowe. Są one zakorzenione w samej naturze ludzkiej, złożonej nieroze-

rwalnie z duszy i ciała. Są powszechne, nierozdzielne, współzależne oraz powiązane ze sobą. 

Papież nazwał po imieniu istniejące dzisiaj w świecie formy niesprawiedliwości wynikające z zawężonych wizji 

antropologicznych oraz z modelu ekonomicznego opartego wyłącznie na korzyści. Nie ogranicza się on jedynie 

do wykorzystywania człowieka, ale idzie dalej aż do wykluczenia i zabicia go. 

Podczas, gdy niewielka część ludzkości opływa we wszystko, pozostała nie znajduje uznania swojej godności, 

jest lekceważona oraz znieważana, a prawa człowieka są pomijane lub deptane. Papież wskazuje na tych, którym 

odebrano prawo do przyjścia na świat, którzy nie mają dostępu do niezbędnych środków, aby móc godnie żyć, 

którzy nie mogą korzystać z odpowiednej edukacji, są pozbawieni pracy lub zmuszeni pracować jak niewolnicy. 

Ojciec Święty zwrócił uwagę również na ludzi więzionych w nieludzkich warunkach, poddawanych torturom oraz 

na tych, którzy są przetrzymywani bez możliwości uwolnienia. Przypomina o ofiarach przymusowego oddzielenia 

od rodzin. Wielu ludzi żyje w klimacie przenikniętym podejrzeniami oraz pogardą. Spotykają się z aktami nieto-

lerancji, dyskryminacji i przemocy z powodu przynależności rasowej, etnicznej, narodowej oraz religijnej. Wielu 

ludzi cierpi z powodu pogwałcenia podstawowych praw, ponieważ każdego dnia są uwikłani w konflikty zbrojne, 

podczas gdy handlarze śmiercią bez najmniejszych skrupułów wzbogacają się za cenę krwi swoich braci i sióstr 

– stwierdza Franciszek. 

W obliczu tych poważnych zjawisk wszyscy jesteśmy wezwani do działania. Każdy jest zachęcany, aby z odwagą 

oraz determinacją wnieść swój wkład w poszanowanie praw podstawowych każdej osoby, szczególnie tej „niewi-

docznej”, która cierpią z powodu głodu i pragnienia, która jest naga, chora, obca, uwięziena oraz żyje na margi-

nesie społeczeństwa lub jest z niego wykluczona – wskazał Papież. Dodał, że potrzebny jest solidarny wysiłek 

posiadających władzę, także zaangażowanych we współpracę na rzecz rozwoju, aby jeśli trzeba przeciwstawiali 

się dominującym tendencjom. 

Na zakończenie orędzia Franciszek życzył uczestnikom konferencji, aby te dni refleksji przyczyniły się do obu-

dzenia sumień oraz podjęcia inicjatyw służących ochronie i promocji ludzkiej godności. 

www.vaticannews.va 
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Abp Gallagher: człowiek - fundamentem i celem życia politycznego 

 

Powszechność praw człowieka stanowi kluczowy problem naszych czasów. Stanowi wspólny horyzont budowy 

społeczeństw oraz obowiązujący punkt odniesienia dla sprawowania władzy politycznej, a także wskaźnik kie-

runku dla rozwoju wspólnoty międzynarodowej. Abp Paul Gallagher mówił o tym w Mediolanie podczas spotkania 

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.  

Hierarcha będący w Watykanie odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych przypomniał, że OBWE od 46 lat 

zabiega o pokój, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość na Starym Kontynencie. Deklaracja końcowa tej organizacji 

mówi jasno, że tworzy ona wspólnotę suwerennych i niezależnych państw na warunkach całkowitej równości. Jest 

największą organizacją w wymiarze regionalnym troszczącą się o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, różną 

od innych instytucji międzynarodowych. Wnosi wartość dodatkową do pracy innych organizacji, takich jak ONZ 

czy Rada Europy. 

W obliczu obecnych konfliktów i napięć, które dotykają kontynent europejski oraz pobliskie kraje, Stolica Apo-

stolska zachęca do włączania się w otwarty i szczery dialog, podejmowanie starań, aby umocniać pokój i spra-

wiedliwość. Nadal będzie wspierała wysiłki OBWE zmierzające do rozwiązania konfliktów oraz przeciwdziałania i 

eliminowania zagrożeń ponadnarodowych, łącznie z terroryzmem i skrajnym ektremizmem oraz z radykalizacją 

prowadzącą do przemocy. Z problemem bezpieczeństwa wiążą się dzisiaj szersze problemy, takie jaki migracje, 

handel ludźmi, podobnie jak tragiczne skutki humanitarne i cierpienia wynikające z konfliktów. 

Abp Gallagher przypomniał, że to osoba ludzka jest podstawą oraz celem życia politycznego. Pierwszym dąże-

niem powinno być zapewnienie wszystkim ludziom życia w pokoju i bezpieczeństwie. Bardzo ważne jest prze-

ciwdziałanie oraz eliminowanie wszelkich przejawów przemocy wobec kobiet. Uznanie godności przynależnej 

wszystkim członkom rodziny ludzkiej, równych i niezbywalnych stanowi fundament wolności, sprawiedliwości i 

pokoju w świecie. Zaangażowanie OBWE na rzecz praw człowieka opiera się ne tej samej zasadzie: uznanie zna-

czenia powszechnego praw człowieka oraz podstawowych wolności, których poszanowanie jest składnikiem pod-

stawowym pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu. Chodzi o poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolno-

ści, czyli wolności myśli, sumienia, religii i wiary, zarówno w obrębie samych państw, jak i pomiędzy nimi. 

Watykański dyplomata podkreślił, że pojawia się dzisiaj na horyzoncie niebezpieczeństwo skrajnie indywiduwa-

listycznej interpretacji niektórych praw człowieka oraz formułowanie „nowych praw” – te dwie koncepcje są 

sprzeczne zarówno z Powszechną Deklaracją, jak i końcowym aktem z Helsinek. Powszechność praw człowieka 

opiera się na założeniu, że wszystkie prawa oraz wolności podstawowe powinny być uznawane i chronione. Abp 

Gallagher przypomniał, że nie można zgodzić się również na ograniczone rozumienie wolności religii i wiary. 

Skazuje ono religię na pozostawanie w milczeniu oraz w sferze zamkniętego sumienia każdego. Ogranicza się 

wtedy wyrażanie wiary do zamkniętej przestrzeni kościoła, synagogi lub meczetu. Pozbawia się religię społecz-

nego obywatelstwa. 

www.vaticannews.va 
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70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

 

Przed 70 laty, 10 grudnia 1948, została podpisana w Paryżu Po-

wszechna Deklaracja Praw Człowieka, natomiast 9 grudnia mija 20 lat 

od podpisania ONZ-owskiej deklaracji o ochronie obrońców praw czło-

wieka. Uważa się, że te dwa dokumenty mają wielkie znaczenie dla spo-

łeczności świata ukazując niepodzielność i uniwersalność praw czło-

wieka. Te rocznice przypominają jednak także, iż w wielu krajach świata 

prawa człowieka są zagrożone. 

Z tej okazji zostaną oświetlone na niebiesko najważniejsze gmachy na 

świecie. Będzie to symbol godności człowieka, którą ta deklaracja gwa-

rantuje, oświadczyła 7 grudnia w Nowym Jorku Human Rights Watch 

(HRW), pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka. 

„Żyjemy w czasach trudnych dla praw człowieka” – powiedział dyrektor 

HRW, Kenneth Roth. Zwrócił jednocześnie uwagę, że mimo ciągłego ła-

mania tych praw oraz związanych z nimi wartości, jak godność i spra-

wiedliwość, ich obrońcy nie ustają w działaniach i stanowią coraz większą silę. Deklaracja Praw Człowieka z 1948 

roku jest „kamieniem milowym polityki międzynarodowej”, symbolem życia w godności i wolności, bez niewol-

nictwa i tortur, gwarantem wolności myśli i wyznania, prawa do pracy i nauki oraz wielu innych praw – stwierdził 

Roth. 

Od 2013 roku każdego 10 grudnia Organizacji Praw Człowieka na niebiesko – a więc w kolorze organizacji – 

oświetla swoją główną siedzibę – Empire State Building w Nowym Jorku. W 70. rocznicę uchwalenia Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka, w błękitnych barwach zostaną oświetlone m.in. Muzeum Narodowe w Bejrucie, ratusz 

i Grand Place w Brukseli, CT Tower w Toronto, ministerstwo spraw zagranicznych w Kopenhadze, Flinders Street 

Station w Melbourne, Gran Torre w Santiago de Chile, fontanna Jet d‘Eau na Jeziorze Genewskim, muzeum sztuki 

islamskiej w Doha (Katar), Pałac Pokoju w Hadze i Somerset House w Londynie, natomiast w Niemczech kościół 

św. Pawła we Frankfurcie, będący symbolem ruchu demokratycznego. Jest to apel, aby w sprawach praw człowieka 

być aktywnym – stwierdził przewodniczący HRW. 

Z kolei europejska gałąź „Iustitia et Pax” – Komisji Biskupów na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju – określiła Kartę 

Praw Człowieka jako „dar dla ludzkości”. Zawarte w niej przed 70 laty zasady stanowią w dalszym ciągu ”zobo-

wiązanie moralne”, podkreśliła „Iustitia et Pax” w okolicznościowym oświadczeniu dodając, że wspieranie praw 

człowieka powinno cechować postawę wszystkich ludzi. Ważne jest przy tym, aby nie tylko bronić swoich wła-

snych praw, ale także praw innych. Na wielkie znaczenie niepodzielności praw człowieka wskazuje także katolicka 

nauka społeczna. 

Szczególnego znaczenia nabiera dziś potrzeba przezwyciężania „nowych podziałów społecznych w naszych spo-

łeczeństwach oraz polityki populistycznej, która po części do nich prowadzi”, uważa europejska „Iustitia et Pax“. 

Obchody 70-lecia Karty Praw Człowieka powinny stać się okazją do umacniania walki z wrogością wobec obcych, 

z brakiem tolerancji oraz wszelkimi formami nacjonalizmu. 
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Również biskupi katoliccy Austrii zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania praw człowieka. 

W wielu krajach świata coraz częściej prawa ludzi wykorzystywane są systematycznie dla interesów politycznych 

i gospodarczych. W krajach, w których występują niepokoje społeczne, w których władzę sprawują reżimy totali-

tarne, ludzie są pozbawiani swoich praw podstawowych, a więzi społeczne słabną; to pozwala reżimom zmuszać 

i wykorzystywać, a nawet wypędzać z kraju poszczególne osoby, a nawet całe grupy społeczeństwa, stwierdziła 

Komisja Koordynacyjna Episkopatu Austrii ds. rozwoju międzynarodowego i misji (KOO). 

Skupione w niej organizacje katolickie oczekują od Austrii, jako kraju przewodniczącego pracom Rady Europy i 

nowego członka Rady Praw Człowieka ONZ, że zaangażuje się „w sposób odpowiedzialny, jako prawdziwy obrońca 

najuboższych oraz opowie się „na rzecz globalnego poszanowania praw człowieka i sankcji wobec ich narusza-

nia”. 

www.ekai.pl 

 

 

 

Argentyna: Prawa człowieka martwą literą 
 

Nie można pozwolić, aby zapisy obecne w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiły martwą literę – ape-

lują argentyńscy biskupi. Przyznają oni, że w ciągu ostatnich 70. lat wzrosła świadomość praw podstawowych. 

Dokonał się również postęp w zakresie rozwoju międzynarodowego systemu praw człowieka. Nie zmienia to 

faktu, że konkretne ich przestrzeganie bardzo różni się pomiędzy poszczególnymi krajami, na rozmaitych polach 

oraz realizowane jest w różnym stopniu.  

Z okazji 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka specjalny komunikat wydała Komisja 

Sprawiedliwości i pokoju Konferencji Episkopatu Argentyny. Przypomina w nim, że przestrzeganie praw człowieka 

stanowi poważne wyzwanie, które stoi przed ludzkością. Wystarczy wspomnieć o wojnach, konfliktach, głodzie, 

nędzy, przestępczości, nowych formach niewolnictwa oraz rozmaitych innych formach niesprawiedliwości, które 

skazują ogromną część ludzkości na życie w warunkach uwłaczających jej godności. To wszystko dzieje się dzięki 

obojętności czy przy współudziale wielu osób oraz grup sprawujących władzę społeczną i polityczną. Pośród 

przejawów szczególnie rażących naruszeń praw człowieka, Episkopat Argentyny wskazuje na ofiary handlu 

ludźmi jako wyjątkowo haniebne przestępstwo, obecne również w tym kraju. Dokument stwierdza, że istnieje 

potrzeba ciągłego konkretnego potwierdzania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a w szczególności stałego 

zaangażowania wszystkich na rzecz promocji praw, które ona uznaje i podkreśla. 

www.vaticannews.va 

 

 
 

Kardynał Pengo: Akceptowanie homoseksualizmu jest odrzuceniem Boga 

 

Kardynał Polycarp Pengo, ordynariusz tanzańskiej diecezji Dar es Salaam, zwrócił się do władz swojego kraju, aby 

nie przyjmowały pomocy z krajów zachodnich, o ile udzielana byłaby ona pod warunkiem podjęcia działań ak-

ceptujących i wspierających homoseksualizm. 

https://ekai.pl/70-lat-powszechnej-deklaracji-praw-czlowieka/
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- Przestaną nas wspierać, jeśli będziemy przeciw homoseksualizmowi. Lepiej umrzeć z głodu, niż otrzymać po-

moc i być zmuszonym do robienia rzeczy sprzecznych z Bożym pragnieniem – mówił hierarcha w stolicy swojej 

diecezji. 

  

- Grzech homoseksualizmu był przyczyną zniszczenia Sodomy i Gomory. Te rzeczy są sprzeczne z Bożym planem 

stworzenia i nie powinny być w ogóle akceptowane – przypominał. 

  

Kardynał zwrócił się do rodaków, by wsparli swój rząd w oporze wobec presji wywieranej przez bogate państwa. 

– Nie możemy zaakceptować rzeczy tak niemiłych Bogu; jeśli nawet umieramy z głodu, bo odmawialiśmy anga-

żowania się w takie czyny, wolelibyśmy umrzeć w przyjaźni z naszym Bogiem. Akceptowanie homoseksualizmu 

jest odrzuceniem Boga – powiedział pasterz. 

  

Kangi Lugola, minister spraw wewnętrznych Tanzanii, stwierdził ostatnio, że każdy człowiek stworzony na obraz 

Boga powinien unikać aktów homoseksualnych, ponieważ czyny takie są sprzeczne z naturą ludzką. 

  

Kardynał Pengo to już drugi pasterz Kościoła w Tanzanii, który publicznie potępił sodomię. Wcześniej w takim 

samym duchu wypowiedział się publicznie biskup Evaristo Chengula z diecezji Mbeya. 

 www.pch24.pl 

 

Papież martwi się homoseksualizmem wśród księży i zakonników  

 

Homoseksualizm wśród duchowieństwa jest zmartwieniem Franciszka. Papież powiedział tak w obszernym książ-

kowym wywiadzie, przygotowywanym do publikacji w wielu krajach świata pod tytułem „Siła powołania”. 

  

- To coś, co mnie martwi, bo może w pewnym momencie sprawa ta nie została dobrze rozwiązana – te słowa 

Franciszka cytują włoskie media. – Na etapie formacji musimy bardzo troszczyć się o dojrzałość ludzką i uczu-

ciową – podkreślił papież. Współautorem wywiadu jest hiszpański misjonarz, klaretyn Fernando Prado.  

 

Kontynuując wątek papież powiedział, że bez odpowiedniego rozpoznania „problemy rosną”. – Zdarza się, że na 

początku nie są widoczne, ale potem się ujawniają – mówił papież. – Sprawa homoseksualizmu jest bardzo po-

ważna i wymaga odpowiedniego rozeznania wśród kandydatów od samego początku.  

 

– Musimy być wymagający. W naszych społeczeństwach wydaje się wręcz, że homoseksualizm jest modny, a ta 

mentalność w pewien sposób oddziałuje także na życie Kościoła – przyznał Franciszek. Posłużył się przykładem 

biskupa z wielkiej diecezji, który w rozmowie papieżem opowiadał o tamtejszych księżach-homoseksualistach, 

co sprawiło, że musiał podjąć w związku z tym interwencję.  

 

– To jest rzeczywistość, której nie możemy zaprzeczyć – powiedział Franciszek. 

  

W wywiadzie padły ze strony następcy świętego Piotra jednoznaczne słowa: – To nie jest tylko wyraz uczucia. W 

życiu konsekrowanym i kapłańskim nie ma miejsca na tego rodzaju uczucia. Dlatego Kościół zaleca, aby osoby o 

https://www.pch24.pl/kardynal-pengo--akceptowanie-homoseksualizmu-jest-odrzuceniem-boga,64618,i.html
https://www.pch24.pl/kardynal-pengo--akceptowanie-homoseksualizmu-jest-odrzuceniem-boga,64618,i.html
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takiej zakorzenionej skłonności nie były przyjmowane do posługi lub życia konsekrowanego. Posługa lub życie 

konsekrowane nie jest jego miejscem. 

  

- Musimy zachęcać homoseksualnych kapłanów oraz zakonników i zakonnice do życia w celibacie z uczciwością, 

a przede wszystkim, aby byli nienagannie odpowiedzialni, starając się nigdy nie zgorszyć ani swoich wspólnot, 

ani wiernego świętego ludu Bożego przez podwójne życie. Lepiej dla nich opuścić posługę lub życie konsekro-

wane niż prowadzić podwójne życie – zalecił papież. 

  

Papież został zapytany w książce, czy istnieją granice tego, co może być tolerowane w ramach formacji semina-

ryjnej. 

  

- Oczywiście. Kiedy istnieją kandydaci z nerwicą, wyraźnymi zaburzeniami równowagi, trudni do ukierunkowania 

nawet przy pomocy terapeutycznej, nie powinni być przyjmowani ani do kapłaństwa, ani do życia zakonnego, 

Należy im pomóc, aby podążyli w innym kierunku, ale nie powinni być porzuceni. Powinni być prowadzeni, ale 

nie powinni być dopuszczani [do święceń]. Zawsze pamiętajmy, że są to osoby, które będą żyć w służbie Kościoła, 

wspólnoty chrześcijańskiej, ludu Bożego. Nie zapominajmy o tej perspektywie. Musimy się nimi zaopiekować, aby 

byli psychologicznie i afektywnie zdrowi – precyzował Franciszek. 

www.pch24.pl 

 

 

 

Parlament Europejski wspiera promocję ideologii gender i ruchu LGBT 

W Parlamencie Europejskim miała miejsce debata i głosowanie nad 

sprawozdaniem dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie w roku 

2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Rezolucja w tej 

sprawie zawiera liczne kontrowersyjne sformułowania, mające na celu 

m.in. promocję ideologii gender czy ruchu LGBT. 

W rezolucji przygotowanej przez Komisję Spraw Zagranicznych, Parlament 

Europejski, wyrażając zaniepokojenie „odwrotem od demokracji, praw czło-

wieka i praworządności zaobserwowanym w 2017 r. na całym świecie”, wezwał 

państwa członkowskie UE „do bezwarunkowego dążenia do uwzględniania eu-

ropejskich i międzynarodowych norm w dziedzinie praw człowieka, prawo-

rządności, demokracji i praw mniejszości”.  Europosłowie poświęcili przy tym 

sporo miejsca kwestii walki o prawa kobiet i równouprawnienia płci. W dokumencie 

stwierdzono, iż „równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową zasadę UE”, która powinna być promowana  

i implementowana w Europie i na całym świecie. 

Należy podkreślić przy tym, że do tej pory unijna polityka promująca równouprawnienie płci opierała się przede 

wszystkim na dążeniu do wzrostu wskaźnika zatrudnienia kobiet w pełnym wymiarze czasu pracy - bez względu 

na ich osobiste preferencje, deprecjonowaniu macierzyństwa jako rzekomej przeszkody w rozwoju zawodowym 

kobiet, ingerencji w stosunki między małżonkami, w tym w podział obowiązków, m.in. poprzez regulację urlopów 

rodzicielskich oraz promowaniu opieki żłobkowej jako jedynej pożądanej formy opieki nad dziećmi do lat trzech. 

Krytyce zostały poddane również wybory kobiet związane z wykształceniem oraz wyuczonym zawodem, gdy oka-

zało się, że wiele kobiet preferuje pracę umożliwiającą opiekę nad dziećmi zamiast zatrudnienia na pełny etat. 

https://www.pch24.pl/papiez-martwi-sie-homoseksualizmem-wsrod-ksiezy-i-zakonnikow,64529,i.html
https://www.pch24.pl/papiez-martwi-sie-homoseksualizmem-wsrod-ksiezy-i-zakonnikow,64529,i.html
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Następnie, w rezolucji podkreślono konieczność zwalczania „wszelkimi sposobami przemocy wobec kobiet” oraz 

wezwano państwa unijne do niezwłocznego ratyfikowania i wdrożenia w życie Konwencji Rady Europy o zapobie-

ganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W 2014 r. Instytut Ordo Iuris opublikował raport, 

w którym zwracał uwagę m.in. na błędne wskazanie przyczyny problemu przemocy wobec kobiet, dowodzące 

nieskuteczności Konwencji stambulskiej, oraz na jej niezgodność z Konstytucją RP. Postanowienia Konwencji w 

rzeczywistości nie służą bowiem zwalczaniu problemu przemocy wobec kobiet, lecz promocji ideologii gender 

oraz atakowi na rodzinę. Prawną alternatywą na forum międzynarodowym w kwestii zwalczania przemocy domo-

wej przy zachowaniu autonomii rodziny i poszczególnych jej członków jest Konwencja o Prawach Rodziny. Po-

wstała ona z inicjatywy europosła Marka Jurka, a jej autorami są eksperci Ordo Iuris. 

Kolejny aspekt rezolucji, na który warto zwrócić uwagę, dotyczy unijnej tzw. polityki antydyskryminacyjnej. Po-

tępiając formy dyskryminacji, w tym ze względu na „orientację seksualną i tożsamość płciową”, Parlament Euro-

pejski subtelnie narzuca akceptację ideologii gender oraz zwraca szczególną uwagę na promocję ruchu LGBT 

uderzając jednocześnie w tożsamość małżeństwa i rodziny. W dokumencie podkreślono konieczność „opracowa-

nia strategii edukacyjnych w szkołach w celu zwiększenia świadomości wśród dzieci i udostępnienia im narzędzi 

niezbędnych do identyfikowania wszystkich form dyskryminacji”. W rzeczywistości, za powyższym sformułowa-

niem kryje się poparcie dla organizowania w placówkach oświatowych akcji takich jak „Tęczowy piątek”, promu-

jących ruchy LGBT i żądane przez nią przywileje związane z formalizacją konkubinatów jednopłciowych czy ad-

opcją dzieci. W 2018 r. „Tęczowy piątek” wzbudził w Polsce szczególne kontrowersje, ponieważ był przeprowa-

dzany w szkołach często bez zgody rodziców. 

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia dotyczące rezolucji, istnieją poważne wątpliwości, czy polscy eurode-

putowani powinni popierać unijną politykę na rzecz równouprawnienia płci w obecnym kształcie. Łączy się to z 

dalszym wdrażaniem Konwencji Stambulskiej oraz promocją ideologii gender i ruchu LGBT. Stoi to również w 

sprzeczności z podstawowymi zasadami ustrojowymi oraz prawami gwarantowanymi w Konstytucji RP (m.in. za-

sada ochrony małżeństwa i rodziny). 

Autor: Magdalena Olek, Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris 

Powyższy tekst ma charakter informacji prasowej i może być w całości cytowany przez media. 

Materiały wspomniane w komentarzu: 

Raport „Opieka nad dziećmi do lat trzech” – link 

Konwencja o Prawach Rodziny – link 

Informacja na temat „Tęczowego piątku” - link 

www.ordoiuris.pl 

 

 
 

Były rzecznik Watykanu apeluje o pełne wyjaśnianie przypadków pedofilii w Kościele 

 

Były rzecznik Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi SJ wezwał do pełnego opracowania skandalu pedofilii 

wśród duchowieństwa. Jeśli Kościół katolicki nie zajmie się tą sprawą szczegółowo i we wszystkich aspektach, 

„będzie popadał z jednego kryzysu w drugi” – napisał włoski jezuita na łamach najnowszego numeru jezuickiego 

czasopisma „La Civiltà Cattolica”. Ostrzegł też przed określaniem tego tematu mianem rozdmuchanego lub próbą 

http://opiekanaddziecmi.ordoiuris.pl/
https://ordoiuris.pl/pliki/Konwencja_o_Prawach_Rodziny_PL_05.07.2018_z_komentarzami.pdf
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/czy-teczowy-piatek-narusza-prawo-oswiatowe
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/parlament-europejski-wspiera-promocje-ideologii-gender-i-ruchu-lgbt
https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/parlament-europejski-wspiera-promocje-ideologii-gender-i-ruchu-lgbt
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zamknięcia go. “To błędna droga” – uważa były dyrektor watykańskiego Biura Prasowego, który piastował ten 

urząd w latach 2006-2016. 

Jego zdaniem Kościół katolicki nadal twierdzi, jakoby wykorzystywanie seksualne nieletnich było problemem Za-

chodu lub świata anglosaskiego. Niekiedy wśród zwierzchników kościelnych panuje „niewiarygodna naiwność”, 

stwierdził z ubolewaniem autor artykułu. Przestrzegł, że skandale pedofilskie mogą jeszcze wybuchnąć w innych 

krajach. „Trzeba patrzeć realnie, bardzo w tym pomaga rozsądna informacja” – dodał. 

Włoski jezuita przypomniał, że już pierwszy wielki skandal pedofilii w USA w 2002 roku pokazał, że polityka 

instytucjonalnej samoobrony, tuszowania czy przenoszenia sprawców w stan spoczynku jest nietrwała. Media, 

niekiedy w sposób bardzo agresywny, wymogły na Kościele przejrzystość, która wcześniej była bardzo zanie-

dbana – podkreślił autor. 

Przedstawiciele Kościołów powinni zdecydowanie oprzeć się skłonności do ochraniania siebie samych i instytucji, 

unikając niewygodnych sytuacji – zaznaczył ks. Lombardi. Zwrócił uwagę, że należy zdecydowanie odrzucić ba-

gatelizowanie, tuszowanie i kłamstwo. Kościół musi się nauczyć „jasnego i przejrzystego komunikowania zarówno 

we własnych szeregach, jak i poza wspólnotą” – czytamy w artykule na łamach dwutygodnika „La Civiltà Cattolica”. 

 

www.ekai.pl 

 

 

 

Papież na spotkaniu z dziećmi migrantami 
 

Dziś dzieci we Włoszech zanoszą do poświęcenia figurki Dzieciątka Jezus z domowych szopek. W Rzymie święci 

je Papież po modlitwie Anioł Pański z okna swej prywatnej biblioteki w Pałacu Apostolskim. Z tej okazji jeszcze 

przed południem Franciszek spotkał się z grupą dzieci z rodzin migrantów, które korzystają na co dzień  

z działającej dla nich od wielu lat w Watykanie przychodni pediatrycznej. 

Ojciec Święty przyznał, że to spotkanie przywodzi mu na 

myśl Boże Narodzenie i los małego Jezusa. 

“ W tym przedświątecznym czasie zastanawiam się, czy 

Dzieciątko Jezus też chorowało na jakąś grypę, bywało prze-

ziębione. Na pewno tak - powiedział Papież. - Ciekawe, co 

robiła Jego Mama? Nie wiem, czy w Nazarecie albo w Egipcie 

były przychodnie. Ale gdyby Matka Boża mieszkała w Rzy-

mie, to na pewno przyniosłaby swego Synka do tej przy-

chodni. Jestem o tym przekonany. ” 

Dziękując personelowi przychodni za codzienną pracę, Franciszek przyznał, że praca z dziećmi wymaga poświę-

ceń i cierpliwości. Może też jednak nas dorosłych czegoś nauczyć. 

“Mnie dzieci uczą jednego, że aby zrozumieć realia ludzkiego życia, trzeba się uniżyć, pochylić się, tak jak się 

pochylamy, kiedy chcemy pocałować dziecko. Tego nas uczą dzieci - mówił Ojciec Święty. - Ludzie pyszni  

https://ekai.pl/?s=jezuita
https://ekai.pl/byly-rzecznik-watykanu-apeluje-o-pelne-wyjasnianie-przypadkow-pedofilii-w-kosciele/
https://ekai.pl/byly-rzecznik-watykanu-apeluje-o-pelne-wyjasnianie-przypadkow-pedofilii-w-kosciele/
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i zarozumiali nie mogą zrozumieć życia, bo nie potrafią się uniżyć. My wszyscy, specjaliści, administratorzy, 

siostry zakonne… przekazujemy dzieciom tak wiele różnych rzeczy, a one przekazują nam to przesłanie, dają 

nam tę lekcję: uniż się, bądź pokorny i w ten sposób nauczysz się rozumieć życie i innych ludzi. ” 

Franciszek podziękował też za złożone mu życzenia z okazji przypadających jutro jego 82. urodzin oraz za 

przygotowany z tej okazji ogromny tort. Żartując wyraził nadzieję, że po spożyciu tak wielkiego tortu dzieci, nie 

będą cierpieć na niestrawności. 

www.vaticannews.va 

 

 

Watykan: spotkanie kobiet sędziów z Afryki 
 

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że współczesnemu handlowi ludźmi można przeciwdziałać – stwierdzają 

uczestniczki spotkania afrykańskich kobiet sędziów. Z inicjatywy Papieskiej Akademii Nauk obradowały one w 

tym tygodniu w Watykanie. Szacuje się, że co roku ofiarą niewolnictwa pada ok. 50 mln ludzi. Pokaźna część z 

nich pochodzi właśnie z Afryki. 

Olivia Hungbo z Beninu jest przewodniczącą Światowego Stowarzyszenia Kobiet Sędziów. Wskazuje na pionierski 

charakter watykańskiego spotkania. 

Nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji 

“ Dla nas to spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami z różnych krajów afrykańskich – powie-

działa Radiu Watykańskiemu sędzia Hungbo. – Widzimy, że w niektórych krajach uczyniono już bardzo wiele na 

rzecz walki z handlem ludźmi. Ja osobiście po powrocie do Beninu planuję zgłosić się do ministerstwa sprawie-

dliwości z konkretnymi propozycjami rozwiązań, które poznałam na tym spotkaniu w Watykanie. Wydaje mi się, 

że nie zdajemy sobie w pełni sprawy z powagi sytuacji. Ostatnimi czasy dociera do nas jednak coraz więcej 

informacji, konfrontujemy się z coraz to nowymi faktami. Widzimy, że potrzeba specyficznej legislacji. W Beninie 

na przykład nie mamy prawa, które by wprost zakazywało handlu ludźmi, choć mamy ustawy chroniące kobiety 

przed przemocą. Dość dobrze są natomiast chronione dzieci. Ustawa w sprawie kobiet czeka jeszcze na rozpa-

trzenie w zgromadzeniu narodowym.” 

www.vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/papiez-franciszek-dzieci-migranci-urodziny.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-12/papiez-franciszek-dzieci-migranci-urodziny.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2018-12/watykan-afryka-sedziwie-kobiety-niewolnictwo.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2018-12/watykan-afryka-sedziwie-kobiety-niewolnictwo.html
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Młode Indonezyjki padają ofiarą handlu ludźmi 

 

Tysiące dziewczyn, opuszczających Indonezję i Timor Wschodni w poszukiwaniu pracy za granicą, padają łatwym 

łupem handlarzy ludźmi, a wiele z nich ginie. Według Indonezyjskiej Narodowej Agencji Opieki nad Migrantami 

od 2014 roku za granicą, głównie w Malezji, straciło życie lub zaginęło ponad 2014 obywateli Indonezji.  W 

większości to młode kobiety, które wyjechały do opieki nad dziećmi i osobami starszymi. 

Statystyki Agencji nie dotyczą pracowników rekrutowanych nielegalnie, a którzy stanowią ok. 30 procent spośród 

6,2 mln Indonezyjczyków pracujących za granicą. Część zaginionych i zamordowanych kobiet to katoliczki po-

chodzące m.in. z prowincji Małe Wyspy Sundajskie. 90 procent tamtejszych mieszkańców to chrześcijanie, którzy 

napłynęli tam m.in. z Moluków i Papui, wskutek zamieszek religijnych, do jakich dochodziło tam na początku 

tego wieku. 

Losem zaginionych, zmarłych i zamordowanych katoliczek zajmuje się m.in. siostra Laurentyna, zwana także 

Sister Cargo (Siostra Ładunek), gdyż zawsze wychodzi na miejscowe lotnisko w Kupangu, gdy lądują tam samoloty 

z trumnami ze zmarłymi dziewczętami. Zakonnica modli się nad każdą z nich, a było ich już w tym roku 89. 

Według niej „przyczyną migracji jest oczywiście bieda”. Dziewczęta muszą nieraz przemierzać codziennie kilka-

naście kilometrów do szkoły czy po wodę pitną. W niektórych wioskach nie ma elektryczności, samochodów. To 

tam właśnie zaglądają handlarze ludźmi, którzy kuszą młode osoby wysokimi zarobkami. 

Oferują np. 200 dolarów miesięcznie za pracę w Malezji, ale po roku dostają one jedynie 200 dolarów za całą 

wykonaną pracę. Dziewczęta bywają bite, a niekiedy nawet zabijane. Niedawno w Malezji rozpoczął się proces w 

sprawie pobicia służącej o imieniu Adelina, która w wyniku ran zadanych jej przez pracodawczynię zmarła w 

szpitalu. 

O podobnych wypadkach opowiada też ksiądz Maximus Amfotis z Oe’Ekam. „Często słyszę o tych, którzy wyje-

chali do pracy za granicę i po których przepadł wszelki ślad. Dwa tygodnie temu mieliśmy kolejny taki przypadek 

tajemniczego zaginięcia. Nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Grozi nam zagłada całego pokolenia” – mówi 

przerażony kapłan. 

Jedyną rzeczą, którą duchowni mogą zrobić w tej sytuacji, jest pomaganie rodzinom w składaniu na policji po-

wiadomień i danych o zaginionych. Dzięki takim działaniom niekiedy przed sądem stają winni zabójstw lub 

oszustw na młodych migrantkach. 

www.ekai.pl 

 

 

  

https://ekai.pl/mlode-indonezyjki-padaja-ofiara-handlu-ludzmi/
https://ekai.pl/mlode-indonezyjki-padaja-ofiara-handlu-ludzmi/
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Fundacja „Razem w Rodzinie” 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Nr konta: 
ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495 

Już od pewnego czasu jesteśmy na Facebooku!  

Polub nas TUTAJ i bądź na bieżąco ze wszystkimi  

aktualnościami. 

ZAPRASZAMY!!!  

 

 

 

 

Redakcja:  

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 

01-015 Warszawa 

Tel.: 22 838 92 59 

E-mail: biuro@kodr.pl 
 

https://www.facebook.com/pg/Krajowy-Ośrodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Krajowy-O%C5%9Brodek-Duszpasterstwa-Rodzin-1854184894884730/about/?ref=page_internal

