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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  

 

Papież: nie zapominajmy o ranach Jezusa 
 

O ranach Jezusa, które są źródłem pokoju, radości i misji apostolskiej mówił 

Papież w rozważaniu przed modlitwą Regina coeli. Odwołał się w nim  

do Ewangelii św. Jana mówiącej o spotkaniu zmartwychwstałego Pana  

z niedowierzającym Tomaszem.  

Franciszek zaznaczył, że prawdziwy pokój przynosi tylko Jezus, bo dzięki 

Swej męce na krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem oraz zwyciężył grzech  

i śmierć. Tomasza, który nie dowierzał w Jego zmartwychwstanie prosi, aby 

dotknął Jego ran, bo to one są źródłem pokoju, gdyż są znakiem ogromnej miłości Jezusa. Ta prośba Jezusa – 

dodał Papież - to także wskazanie dla nas. 

Dotykajmy ran Jezusa w braciach, którzy cierpią. 

“Dotknąć ran Jezusa, którymi są problemy, trudności, prześladowania, choroby, których tak wielu ludzi doświad-

cza. Nie czujesz w sercu pokoju? Idź do kogoś, kto jest symbolem Jezusowych ran. Dotknij ich. Z nich płynie 

miłosierdzie. Dlatego dziś obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia – powiedział Ojciec Święty. - (...) Zbliżmy się  

do Jezusa i dotknijmy Jego ran w naszych braciach, którzy cierpią. Rany Jezusa są skarbem, z nich wypływa miło-

sierdzie. Bądźmy odważni i dotkijmy ich. Z nimi Jezus stoi przed Ojcem, pokazuje Mu je, tak jak gdyby mówił: 

«Ojcze, to jest cena, te rany są tym, czym zapłaciłem za moich braci». Poprzez rany Jezus wstawia się za nami  

u Ojca. Ofiaruje nam Swe miłosierdzie jeżeli przychodzimy do Niego i wstawia się za nami. Nie zapominajmy  

o ranach Jezusa.” 

www.vaticannews.va 

  
 

Papież do Polaków: bądźcie świadkami Zmartwychwstałego 

Do świadectwa wiary, które budzi serca wątpiących wezwał Papież Polaków obecnych na audiencji ogólnej.  

Przypomniał, że rezurekcyjne bicie dzwonów wskazuje na Chrystusa zmartwychwstałego, obecnego wśród nas. 

“Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, przeżywamy radość Wielkiej Nocy. Nasze serca 

przenika dźwięk rezurekcyjnych dzwonów. Przypominają nam one, że Chrystus umarł, zmartwychwstał, żyje, jest 

obecny w nas i w swoim Kościele – mówił Ojciec Święty. – Wzywają nas byśmy z odwagą Apostołów głosili wszyst-

kim tę radosną wieść o Jego zmartwychwstaniu. Niech świadectwo wiary umocni naszych braci, obudzi serca 

wątpiących i pomoże im odnaleźć i spotkać Chrystusa. Z serca błogosławię wam i waszym bliskim.” 

 

www.vaticannews.va 
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Papież potępia aborcję i krytycznie o homoseksualizmie 

Całkowite i jednoznaczne potępienie przerwania ciąży, i to nawet tej w wyniku gwałtu, oraz homoseksualizmu 

znalazło się w wywiadzie Franciszka dla programu „Salvados” kanału telewizji hiszpańskiej La Sexta. Ojciec Święty 

poruszył w nim wiele ważnych, bieżących zagadnień, w tym aborcji i homoseksualizmu, wypowiadając się o tym 

w sposób bardzo stanowczy i bez zastrzeżeń. 

Rozmawiający z papieżem dziennikarz Jordi Évole zapytał go o to, czy „zrozumiałby przypadek przerwania ciąży 

poczętej w wyniku gwałtu”. „Zrozumiałbym rozpacz [zgwałconej] dziewczyny, ale wiem także, że niegodziwe jest 

niszczenie życia ludzkiego w celu rozwiązania tego problemu” – powiedział Franciszek i zapytał retorycznie: “Czy 

godzi się wynajmować płatnego zabójcę, aby zniszczyć życie ludzkie?”. 

Wracając do sprawy zgwałconej dziewczyny, oświadczył z mocą: „Nie można jej również porzucić na ulicy. Dzięki 

Bogu w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat wzrosła bardzo świadomość tych przypadków, to znaczy samotnych dziew-

cząt, które będą matkami”. Papież zaznaczył, że w tym czasie bardzo rozwinęła się działalność na rzecz towarzy-

szenia im i podkreślania ich godności. 

Dziennikarz nadal jednak drążył ten temat, mówiąc o krajach, w których aborcja ciągle jeszcze jest karalna,  

jak chce tego Kościół, w których kobiety przeżywają bardzo trudne sytuacje i są karane więzieniem za decyzje, 

które podjęły [w sprawie aborcji – KAI]. W odpowiedzi papież zauważył, że nie dyskutuje o prawie świeckim róż-

nych krajów, „ale zadaję sobie pytanie, w obliczu prawa cywilnego i religijnego, o to, co dotyczy człowieka: czy 

słuszne jest eliminowanie życia ludzkiego, aby rozwiązać ten problem?”. Po czym dodał: „Stąd wypływa cała reszta, 

ale to jest pytanie podstawowe, od niego wychodzę”. 

Następnym ważnym zagadnieniem był homoseksualizm i stosunek Kościoła do niego. Ojciec Święty rozpoczął swą 

wypowiedź w tej sprawie od rozważań na temat pojęcia grzechu, dwukrotnie powtarzając przy tym, że „nie są nim 

tendencje [skłonności]”. „Jeśli masz skłonność do wpadania w gniew, to nie jest to grzechem, ale jeśli wpadasz  

w złość i szkodzisz innym, to popełniasz grzech” – wyjaśnił. 

Évole przywołał w tym kontekście wypowiedź Franciszka z sierpnia 2018, że „jeśli homoseksualizm objawia się 

już w dzieciństwie, to jest wiele powodów, aby zajął się tym psychiatra”, na co papież odparł, że w rzeczywistości 

chciał powiedzieć, iż chodziło mu o „udanie się do psychologa, aby on zobaczył mniej więcej, o co tu chodzi”. 

Podkreślił, że użycie wyrazu „psychiatra” wynikło z tego, że „nasunęło mu się pierwsze słowo, gdy mówił w języku, 

który nie jest jego [ojczystym]”. 

Zarazem jednak Ojciec Święty wyjaśnił, że środki przekazu źle (dosłownie „w złym duchu”) odebrały jego słowa  

i powtórzył kilka polemicznych powiedzeń nt. wyborów seksualnych: „Gdy osoba jest bardzo młoda i bardzo mała 

i zaczyna wykazywać rzadkie objawy, należy iść [z nią] do specjalisty”. Na pytanie dziennikarza, czy „rzadkość” 

oznacza „dziecko homoseksualne”, papież dwukrotnie powtórzył, że „teoretycznie nie”, po czym dodał: „Ale ja 

mówię o dziecku, które rozwija się i rodzice zaczynają dostrzegać rzadkie zjawiska. Niech się naradzą i pójdą do 

specjalisty. To powinni zrobić. Być może nie jest to homoseksualizm, ale coś innego”. 

Reportera nadal jednak interesowało pytanie, czy można uznać za coś „rzadkiego” to, że ktoś lubi osoby tej samej 

płci. Franciszek wyjaśnił, że „dla rodziny jest to coś rzadkiego”, zaznaczając jednak, że „nie w znaczeniu skan-

dalu”. Należy to rozumieć w tym znaczeniu, że „jest to coś, czego nie rozumieją, coś poza normą” – wskazał 

papież. 
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Zwrócił następnie uwagę, że instytucja rodziny jest wcześniejsza i ważniejsza, dodając zarazem, że „każda osoba 

ma prawo do posiadania ojca i matki i do ogniska domowego, a ojciec i matka mają prawo do posiadania dziecka”. 

Zauważył, że „homoseksualizm wywołuje w rodzinie ból”, ale – dodał – „nikt nie wyrzuca z domu osoby z powodu 

jej skłonności homoseksualnych”. 

J. Évole wyraził przekonanie, że dla wielu te słowa papieża będą powodem do skandalu, „gdyż są oni katolikami 

konserwatywnymi, ale inni uznają je za niewystarczające”, na co Ojciec Święty odpowiedział „A czegóż jeszcze 

będzie brakować? Przyjęcie i rodzina”. 

Odnosząc się jeszcze do różnorodności płciowej i równości typu „gender”, Franciszek przeprosił za jedną ze swych 

polemicznych wypowiedzi, które rozgniewały środowiska feministyczne, gdy powiedział, że feminizm to  

„maczyzm z falbankami”. „Były to słowa wypowiedziane w chwili bardzo mocnego i pozytywnego nastawienia do 

kobiet (…), zacząłem to komentować i doszedłem do feminizmu, wychodząc nieco poza ich protesty”. Według 

papieża, prawidłowo zdanie to powinno brzmieć: „Całemu feminizmowi może grozić ryzyko przeobrażenia się  

w maczyzm handlarek”. 

Na zakończenie poruszono sprawę niedawnego spotkania na szczycie w Watykanie nt. przestępstw seksualnych 

w Kościele. Franciszek podkreślił, że nie rozumie tych, którzy nie chcą ostrzejszych działań przeciw pedofilii. 

Jednocześnie bronił rozpoczętego w swoim czasie „procesu odnowicielskiego”. I dodał, że niektórzy chcieliby, 

„żebym powiesił stu księży na Placu św. Piotra, bo to byłby konkretny fakt”. „Zajęło to sporo miejsca [w mediach], 

ale mnie bardziej interesuje nie zajmowanie miejsca, lecz rozpoczęcie procesów uzdrowicielskich” – zakończył 

rozmowę papież. 

www.ekai.pl 

 
 

Franciszek zaniepokojony kwestionowaniem prawa do życia 

 

„Od pewnego czasu jesteśmy świadkami niepokojącej ewolucji na świecie: kwestionowaniem prawa do życia, po-

stępów eutanazji, zaprzeczania równości społecznej, braku integracji, naruszenia godności ludzkiej i wolności 

sumienia. W tym kontekście media publiczne mają obowiązek podjąć stanowcze stanowisko na rzecz cennego 

dobra ludzkiej wolności” – powiedział papież przyjmując w Watykanie delegację dziennikarzy katolickich i ewan-

gelickich z Niemiec. 

Ojciec Święty podkreślił znaczenie dialogu, który rodzi zrozumienie, otwiera horyzonty, a spotkanie tworzy prze-

strzenie do swobodnej i otwartej wymiany informacji, opinii i analiz. Wskazał też na konieczność walki z fałszy-

wymi wiadomościami–, „aby w mediach można było znajdować fakty a nie fake newsy, obiektywne wiadomości 

zamiast plotek, precyzyjne analizy zamiast niechlujnych tytułów”. 

Franciszek zapewnił dziennikarzy o wsparciu Kościołów dla ich pracy. Wyraził też wdzięczność wszystkim, którzy 

stawiają w centrum osobę, starając się by życie każdego było godnie przeżywane. „Mam nadzieję, że w waszych 

relacjach nigdy nie zabraknie dobrych rzeczy, wielu dobrych wiadomości, które warto opowiedzieć i które dają 

nadzieję” – powiedział papież do niemieckich dziennikarzy. 

 

www.ekai.pl 
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          Z Polski 
 

Polsko-niemieckie spotkanie dot. duszpasterstwa rodzin 

W dniach 10-11 kwietnia odbyło się spotkanie Komisji ds. Małżeństwa i Rodziny Konferencji Episkopatu Niemiec 

i Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski w Sekretariacie KEP. 

Ze strony polskiej w spotkaniu wziął udział po raz 

pierwszy bp Wiesław Śmigiel przewodniczący Rady ds. 

Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, zaś ze strony 

niemieckiej abp Heiner Koch, metropolita Berlina  

i przewodniczący Komisji ds. Małżeństwa i Rodziny 

Konferencji Episkopatu Niemiec. 

„Jestem bardzo wdzięczny, że to spotkanie miało miej-

sce. Komisje ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Nie-

miec i Polski zbliżyły się do siebie. Możemy się wiele 

od siebie nauczyć, ponieważ wyzwanie tej sytuacji ma 

wiele podobieństw, czasem różnic. Mogliśmy otwarcie rozmawiać i uczyliśmy się od siebie nawzajem. Chcemy 

kontynuować tę drogę i następnym razem spotkamy się w Niemczech” – powiedział abp Heiner Koch. 

„Jest to niezwykle ważne spotkanie, gdyż ono pokazuje, jak wiele nas łączy a jednocześnie pokazuje, że każdy 

z tych Kościołów ma swoją specyfikę. Łączą nas niektóre problemy, takie jak wolne związki, brak zrozumienia 

istoty sakramentu małżeństwa. Różni nas skala tych problemów. W Niemczech są to problemy, które towarzyszą 

im każdego dnia. W Polsce mamy jeszcze dość dużą grupę tych, którzy w domu doświadczają żywej wiary i 

przychodzą prosić o sakrament zdając sobie sprawę, że proszą też o błogosławieństwo samego Boga” – powie-

dział bp Wiesław Śmigiel. 

Tematy podejmowane podczas spotkania dotyczyły przygotowania narzeczonych do małżeństwa, towarzyszenia 

małżonkom, pracy z małżeństwami i rodzinami, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w po-

wtórnym związku,  a także towarzyszenia młodym, którzy pomimo braku przeszkód nie zawierają sakramentu 

małżeństwa. 

www.episkopat.pl 

www.kodr.pl 

 
 

Zamiast Karty LGBT, Karta Praw Rodzin. Powiat łowicki po stronie rodziny! 

Rada powiatu łowickiego przyjęła samorządową Kartę Praw Rodzin. Jest to pierwszy samorząd w Polsce, który 

potwierdził w ten sposób troskę o dobro rodzin. Za przyjęciem dokumentu głosowało jedenastu radnych, jeden 

był przeciw, dwóch się wstrzymało. Akt został wystosowany przez szereg organizacji społecznych. Do wdrożenia 

karty przygotowuje się też szereg samorządów w województwie lubelskim. 
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Przyjęcie dokumentu przez samorząd powiatowy w Łowiczu ma ogromne znaczenie w kontekście wprowadzenia 

przez władze Warszawy tzw. Karty LGBT i zapowiedzi wdrażania w szkołach tzw. edukacji seksualnej opartej na 

wytycznych WHO, jak również już podejmowanych wcześniej podobnych działań przez władze Gdańska i innych 

samorządów. Akt radnych powiatu łowickiego podkreśla konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci w 

zgodzie z własnymi przekonaniami. Ma on ważne znaczenie dla ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją, 

a także potwierdzenia prawnej definicji małżeństwa. 

Samorządowa Karta Praw Rodzin została przygotowana przez szereg organizacji społecznych mających na celu 

dbałość o dobro rodziny. Dokument poparły: Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Ruch 4 Marca, Fun-

dacja Mamy i Taty, Citizen Go, Konfederacja Kobiet RP, Instytut Ona i On, Fundacja Dar Życia, Stowarzyszenie 

Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci i Stowarzyszenie Pedagogów 

„Natan”. 

– Pragnę podziękować radnym powiatu łowickiego, że starostą Marcinem Kosiorkiem na czele, za odważną de-

cyzję, która, mam taką nadzieję, będzie inspiracją dla innych samorządów do podejmowania analogicznych 

uchwał i wdrażania zapisów Karty. Dla wszystkich organizacji popierających Kartę, ale przede wszystkim dla 

polskich rodzin to niezwykle ważne wydarzenie. Zachęcam inne samorządy w Polsce do pójścia w ślady powiatu 

łowickiego i wdrażania rozwiązań służących ochronie rodzin – podkreśla Paweł Kwaśniak, przedstawiciel orga-

nizacji popierających Kartę. 

Wdrożenie Karty planują też niektóre samorządy w województwie lubelskim. W Lublinie miało miejsce spotkanie 

w tej sprawie z udziałem wojewody Przemysława Czarnka i Prezesa Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego. Przygo-

towanie do wprowadzenia Karty zadeklarowali radni tamtejszego Sejmiku. 

Wciąż można podpisywać petycję do władz lokalnych z apelem o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. 

Petycję znajdziesz tutaj 

www.pch24.pl 
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Polacy dobrze oceniają politykę państwa wobec rodziny 

Ponad trzy piąte (62%) Polaków ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny co najmniej dobrze. Nieco więcej 

niż co czwarta (27%) osoba uważa, że jest ona dostateczna, a 7% badanych, że niedostateczna – podaje Centrum 

Badania Opinii Społecznej (CBOS). 1 kwietnia minęły 3 lata, odkąd rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził 

program Rodzina 500 plus. 

Analizując wyniki w dłuższym trendzie, można 

stwierdzić wyraźny wpływ programu Rodzina 500 

plus na ocenę polityki państwa wobec rodziny – za-

znacza CBOS. Do 2013 roku włącznie odsetek Pola-

ków, którzy dobrze lub bardzo dobrze postrzegali 

działania prorodzinne państwa, nie przekraczał 16%. 

Większość badanych oceniała je dostatecznie, a w 

niektórych latach nawet niedostatecznie. 

Od 2017 roku widoczna jest istotna poprawa. Udział 

odpowiedzi „niedostatecznie” sięga maksymalnie 11%, a większość osób chwali poczynania rządu w zakresie 

polityki wobec rodziny. W tym roku łączny odsetek wskazań odpowiedzi „dobrze” lub „bardzo dobrze” jest naj-

wyższy, odkąd CBOS monitoruje to zagadnienie. Przypuszczalnie ma to związek z zapowiadanym rozszerzeniem 

programu na każde dziecko, które popiera 75% Polaków. 

Hipotezę, że to głównie program Rodzina 500 plus wpływa na ocenę polityki państwa wobec rodziny, potwierdza 

fakt, że opinie na temat działań prorodzinnych państwa zależą od otrzymywania świadczenia z tego programu. 

Najbardziej krytycznie politykę państwa wobec rodzin oceniają osoby, które mają dzieci, ale nie otrzymują 

świadczenia. Wraz ze wzrostem liczby dzieci, na które badani otrzymują świadczenie wychowawcze, rośnie od-

setek najwyższych ocen, a spada udział odpowiedzi „niedostatecznie”. 

Prawie co czwarty badany (24%) twierdzi, że program Rodzina 500 plus przyczynia się on do wzrostu urodzeń 

w Polsce. Niespełna połowa Polaków (47%) uważa, że świadczenie wychowawcze w niewielkim stopniu odgrywa 

tę rolę, a 23% uważa, że w ogóle nie wpływa ono na liczbę urodzeń. 

Tuż przed wejściem w życie programu, w lutym 2016 roku, opinie o pronatalistycznym efekcie świadczenia były 

bardziej sceptyczne (65% osób uważało, że przyczyni się do wzrostu urodzeń). Rok po jego funkcjonowaniu 

Polacy częściej mieli wrażenie, że program będzie miał wpływ na liczbę urodzeń w naszym kraju (79%). Jednak 

zapytani, jak po trzech latach oceniają dotychczasowy efekt programu, są już mniejszymi optymistami. 

CBOS zapytał respondentów, z jakimi skutkami wprowadzenia programu zetknęli się w swoim środowisku – 

doświadczyli ich osobiście lub doświadczyły ich osoby, które znają. Osobiście rodzin ankietowanych najczęściej 

dotyczy swobodniejsze gospodarowanie pieniędzmi (9%), spędzanie większej ilości czasu z dziećmi (5%) oraz 

niechętne reakcje, np. nieprzychylne komentarze osób niekorzystających ze świadczenia wychowawczego pod 

adresem korzystających z programu 500 plus (3%). 

W rodzinach, które ankietowani znają osobiście, najczęściej wskazywanymi skutkami programu jest swobod-

niejsze gospodarowanie pieniędzmi (30%), znacząca poprawa sytuacji dzieci z ubogich rodzin (25%) oraz nie-

chętne reakcje otoczenia (19%). Znacznie rzadziej badani spotykali się z takimi efektami ubocznymi programu 
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Rodzina 500 plus, jak niezawieranie formalnego związku małżeńskiego, aby otrzymywać świadczenie wycho-

wawcze na pierwsze dziecko (5%), oraz fikcyjna separacja w celu pomniejszenia dochodu i uzyskania świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko (5%). 

Ogólnie można powiedzieć, że Polacy częściej obserwują pozytywne niż negatywne skutki programu, choć mimo 

upływu czasu od wejścia w życie świadczenia dosyć często spotykają się z niemiłymi komentarzami. 

Badani otrzymujący świadczenie wychowawcze na co najmniej dwoje dzieci częściej niż ci, którzy pobierają je 

tylko na jedno dziecko, doświadczają w swoich rodzinach znaczącej poprawy sytuacji dzieci z ubogich rodzin, 

poprawy relacji w związku, w małżeństwie, podjęcia lub przyspieszenia decyzji o pierwszym lub kolejnym 

dziecku, ale także rezygnacji matki z pracy zawodowej oraz fikcyjnej separacji w celu pomniejszenia dochodu. 

Badanie przeprowadzono w dniach 7–14 marca 2019 roku na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie loso-

wej dorosłych mieszkańców Polski. 

www.ekai.pl 

 

Posłowie odrzucili petycję ws. wprowadzenia aborcji na życzenie 

Posłowie sejmowej komisji ds. petycji odrzucili wniosek lewicowej Partii Razem o wprowadzenie aborcji na ży-

czenie do 12. tygodnia ciąży i ograniczenie klauzuli sumienia lekarzy, którzy odmówiliby aborcji. – Wniesienie 

przez partię polityczną tego typu petycji służy wyłącznie wprowadzeniu tego problemu tylnymi drzwiami. Ko-

misja nie powinna się zajmować sprawami, które były rozstrzygane przez parlament, także tej kadencji – wyjaśnił 

poseł Andrzej Smirnow. 

Referujący treść petycji poseł Andrzej Smirnow (PiS) przypo-

mniał, że temat liberalizacji aborcji był przedstawiany w Sej-

mie wielokrotnie. Zajmował się też nim Trybunał Konstytu-

cyjny, uznając te propozycje za niekonstytucyjne. 

“Osobiście uważam, że wniesienie przez partię polityczną do 

naszej komisji tego typu petycji służy wyłącznie wprowadze-

niu tego problemu tylnymi drzwiami. Komisja nie jest w stanie 

prowadzić debaty na ten temat i nie powinna się zajmować 

sprawami, które były rozstrzygane przez parlament, także w 

tej kadencji” – dodał. 

Z kolei przewodniczący komisji ds. petycji Sławomir Piechota (PO-KO) podkreślił, że tryb petycji ma charakter 

uzupełniający i nie powinien zastępować podstawowego trybu debaty parlamentarnej, zwłaszcza jeśli wiadomo, 

że ten temat “jest przedmiotem powszechnego sporu”. 

Do petycji dołączony został projekt nowelizacji ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
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Celem nowelizacji miałoby być “zapewnienie pełni praw reprodukcyjnych kobietom oraz warunków do ich reali-

zacji”, a ponadto zapewnienie dostępu do “bezpiecznych i bezpłatnych zabiegów przerywania ciąży do 12. ty-

godnia” na żądanie kobiety oraz dostęp “do informacji i środków umożliwiających podejmowanie decyzji w za-

kresie świadomego rodzicielstwa”. 

Ustawa z 1993 r. pozwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, 

jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby za-

grażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (jak gwałt czy kazirodztwo). 

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do osiągnięcia przez dziecko zdolności 

do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego – jeśli od początku ciąży 

nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. 

Autorzy wniosku chcieli nie tylko znacznie zliberalizować obecne przepisy, czyli dopuścić aborcję na żądanie do 

12. tygodnia ciąży, ale również zmodyfikować przesłanki dotyczące dopuszczalności przerywania ciąży. 

W art. 4 projektu wydłużono okres, w którym można dokonać aborcji, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 

że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (obecnie do 12. tygodnia ciąży, według projektu do 18. tygodnia 

ciąży). 

W projekcie wyeliminowano też przesłankę „dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośle-

dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” i zastąpiono ją przesłanką bliżej nieokreślo-

nego „prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagra-

żającej jego życiu”. 

Poza tym według obowiązujących przepisów istnienie tych okoliczności musi być potwierdzone badaniami pre-

natalnymi lub innymi przesłankami medycznymi, natomiast w świetle projektu – tylko informacją lekarza. 

Ponadto, choć obecnie aborcja ze względów medycznych może być dokonana do chwili osiągnięcia przez płód 

zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, to autorzy petycji proponują, aby przerwanie ciąży 

było dopuszczalne do 24. tygodnia ciąży, a jeżeli „upośledzenie lub choroba […] uniemożliwia płodowi samo-

dzielne życie” – bez ograniczeń. 

Opinia ekspertów Biura Analiz Sejmowych jednoznacznie stwierdziła, że proponowane w projekcie ustawy zapisy 

są niezgodne z Konstytucją RP. Autor opinii prawnej dr Rafał Dubowski przypomniał uzasadnienie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., że demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia 

człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. 

“Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytu-

cyjną w każdym stadium jego rozwoju” – stwierdził TK w 1997 r. 

Analityk przypomniał, że postulat Partii Razem dotyczący aborcji na życzenie jest zbieżny z postulatami zawar-

tymi w nowelizacji ustawy z 1996 r. przewidującymi aborcję “ze względów społecznych”, które zostały zakwe-

stionowane przez TK. 
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Niekonstytucyjne są też przepisy projektu legalizujące aborcję, gdy „występuje prawdopodobieństwo ciężkiego 

i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. W wyroku z 30 wrze-

śnia 2008 r. TK podkreślił bowiem, że „życie człowieka nie podlega wartościowaniu ze względu na jego wiek, 

stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, ani ze względu na jakiekolwiek inne kryteria”. 

Projekt wprowadzał ponadto wymóg upubliczniania listy lekarzy korzystających z klauzuli sumienia. Jest ona 

zapisana w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty. Według Partii Razem, klauzula miałaby nie dotyczyć 

“świadczeń zdrowotnych ani udzielania informacji w zakresie zapobiegania ciąży oraz badań prenatalnych”. 

Tymczasem zgodnie z wyrokiem TK z 7 października 2015 r. „prawo lekarza do powołania się na klauzulę su-

mienia w obrębie stosunków prawa medycznego wynika nie z art. 39 u.z.l., lecz bezpośrednio z przepisów 

konstytucyjnych i aktów prawa międzynarodowego”, a „art. 39 u.z.l. nie kreuje przywileju dla lekarza, gdyż 

wolność sumienia każdego człowieka jest kategorią pierwotną i niezbywalną, którą prawo konstytucyjne oraz 

regulacje międzynarodowe jedynie poręczają”. 

www.ekai.pl 

 

 

 

Ludzkie życie ważniejsze niż pieniądze – odpowiedź Ordo Iuris na zarzuty Biura Analiz  

Sejmowych  

 

Obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj Aborcję” zakazujący zabijania dzieci nienarodzonych, u których  

zdiagnozowano niepełnosprawność lub ciężką chorobę zagrażającą życiu, od ponad półtora roku czeka na 

uchwalenie. W kwietniu 2018 r. Biuro Analiz Sejmowych sporządziło dwie krytycznie odnoszące się do projektu 

analizy, które budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego. Ich autorzy zarzucają 

m.in. brak wyliczenia przez projektodawców kosztów zakazu aborcji eugenicznej. Instytut Ordo Iuris przygoto-

wał stanowisko odnoszące się do opinii BAS. 

POBIERZ STANOWISKO 

 

 

30 listopada 2017 r. wpłynął do Sejmu obywatelski projekt ustawy zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawo-

dawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Poparty przez ponad 830 000 obywateli zakłada wprowadzenie zakazu zabijania 

dzieci poczętych, u których zdiagnozowano niepełnosprawność lub ciężką chorobę zagrażającą życiu, czyli 

uchylenie eugenicznej przesłanki niekaralności aborcji. W 2016 r. na tej podstawie uśmiercono aż 1042 dzieci. 

Przeciwnicy prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych próbowali doprowadzić do odrzucenia projektu już w 

pierwszym czytaniu, lecz 10 stycznia 2018 r. 277 posłów, przy sprzeciwie 134, opowiedziało się za dalszymi 

pracami. Tego samego dnia Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy zezwalającej na swobodne za-

bijanie dzieci do 12. tygodnia ciąży (tzw. aborcję na życzenie). 

Następnie projekt „Zatrzymaj Aborcję” został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem 

zasięgnięcia opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ta ostatnia, 19 marca 2018 r., pozytywnie go 
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zaopiniowała. Natomiast Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, której zlecono prowadzenie dalszych prac nad 

projektem, w tym celu zebrała się tylko raz - 2 lipca 2018 r., by powołać podkomisję nadzwyczajną. Ta z kolei 

do tej pory jedynie wybrała przewodniczącego.  

W kwietniu 2018 r. dwie opinie na temat projektu wydało Biuro Analiz Sejmowych. Ich autorzy zignorowali art. 

30 i 38 Konstytucji, które nakazują chronić przyrodzoną godność człowieka oraz jego życie, nie uzależniając tej 

ochrony od wieku, stanu zdrowia, ani przewidywalnej długości czy jakości życia. Stało się tak mimo pozytywnej 

oceny projektu jaką sporządzili dwaj uniwersyteccy profesorowie prawa, u których BAS zamówiło opinie (tzw. 

opinie zewnętrzne). Przedstawiciele BAS nie uwzględnili również orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który 

kilkukrotnie podkreślał, że podstawowym obowiązkiem władz publicznych jest ochrona ludzkiego życia, nieza-

leżnie od fazy rozwoju, w jakiej się ono znajduje. Powołali się za to na wiele nieprawdziwych stwierdzeń pod-

noszonych często przez środowiska proaborcyjne, jak np. mityczny „efekt wahadła” czy rzekome poparcie spo-

łeczne Polaków dla aborcyjnego zabijania dzieci. 

„Przedstawiciele Biura Analiz Sejmowych zlekceważyli aksjologię konstytucyjną, czyli system wartości na jakich 

oparta jest ustawa zasadnicza. Największe kontrowersje budzi jednak zarzut braku oszacowania przez autorów 

projektu <<Zatrzymaj Aborcję>> kosztów życia dzieci niezabitych w wyniku aborcji eugenicznej. Analizy BAS 

sugerują niedwuznacznie, iż podstawowym problemem jest człowiek niepełnosprawny lub ciężko chory, zaś 

rozwiązaniem – jego zabicie w okresie prenatalnym, zanim jeszcze zacznie generować większe »koszty«. Taka 

argumentacja jest całkowicie nieakceptowalna w demokratycznym państwie prawnym ze względu na wyraźne 

konotacje z postawą eugeniczną, która stanowi jeden z filarów totalitarnych metod i praktyk nazizmu, zakaza-

nych przez art. 13 Konstytucji” – skomentował dr Marcin Olszówka, ekspert Centrum Analiz Ordo Iuris. 

www.ordoiuris.pl 

 

 

 

CBOS: umacnia się rola rodziny w życiu Polaków 

Mimo przemian społeczno-ekonomicznych rola rodziny w życiu Polaków nie maleje, ale się umacnia – podaje 

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Z opracowania pt. “Preferowane i realizowane modele życia rodzin-

nego” wynika też, że poszerza się rozumienie słowa „rodzina”. Systematycznie przybywa opinii, że rodzinę sta-

nowią osoby pozostające w związku nieformalnym i wspólnie wychowujące dzieci z tego związku. 

Również częściej za rodzinę uważany jest model patchworkowy, w którym osoby aktualnie pozostające ze sobą 

w związku nieformalnym wspólnie wychowują dzieci z poprzednich związków. 

Niezależnie od obecnej sytuacji ankietowanych zdecydowana większość (84%) chciałaby, aby ich rodzina była 

podobna do tej, w której się wychowali. Prawie powoła Polaków (45%) zdecydowanie wyraża takie pragnienie. Co 

siódma osoba (14%) chce uniknąć powielania wzorców wyniesionych z domu, a 2% badanych nie ma zdania w 
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tej kwestii. Na ogół Polacy są zatem zadowoleni z typu 

rodziny, w którym wyrośli, i dążą do tego, aby ich wła-

sna była do niego podobna. 

Niezmiennie od lat dominującym typem rodziny jest 

dwupokoleniowa, składająca się z rodziców i dzieci. 

Obecnie niemal połowa respondentów (49%) realizuje 

ten model, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do 

badania z 2013 roku. 

W dużej, wielopokoleniowej rodzinie częściej niż pozo-

stali żyją rolnicy (35%), średni personel, technicy (32%) 

oraz osoby o dochodach per capita w gospodarstwie domowym mieszczących się w przedziale 1300 zł do 1799 

zł (29%). Istotnie rzadziej w skład takich rodzin wchodzą badani o najwyższych dochodach, a także robotnicy 

niewykwalifikowani i renciści. Ci ostatni znacznie częściej żyją samotnie (31%). Niepokojące jest, że wśród osób 

samotnych szczególnie wysoki odsetek ocenia warunki własnego gospodarstwa domowego jako złe (32%). 

Od 2013 roku nie zmienił się odsetek Polaków, dla których najbardziej pożądanym typem jest mała rodzina 

składająca się z rodziców i dzieci (55%). Wzrósł natomiast o 3 punkty procentowe udział tych, którzy za najlepszy 

model uważają dużą rodzinę wielopokoleniową. Co ciekawe, spada z kolei popularność nieformalnych związków 

– w 2013 roku wybierało je (niezależnie od formy stałej lub tymczasowej) 5% Polaków, a obecnie 3%. Dla nikogo 

z badanych wymarzonym modelem nie jest samotne wychowywanie dziecka. 

Badani tworzący duże rodziny wielopokoleniowe w zdecydowanej większości (81%) nie wyobrażają sobie innej 

możliwości i jest to wynik istotnie wyższy niż sześć lat temu. Wcale, więc Polacy nie dążą do zakładania nowych 

gospodarstw domowych, ale preferują życie w rodzinach wielopokoleniowych. 

Większości samotnie wychowujących dzieci marzy się życie w małej rodzinie (57%). Taki sam odsetek osób nie 

chciałby zmieniać swojego obecnego statusu (14%), co mieć rodzinę wielopokoleniową lub żyć w nieformalnym 

związku (14%). 

Tak jak w poprzednim badaniu (sprzed 6 lat) grupa żyjących w związku partnerskim z osobą odmiennej płci jest 

dość mocno podzielona. Niemal tyle samo jest badanych uważających taką właśnie formę związku za najlepszą 

(46%), co takich, którzy raczej woleliby mieć rodzinę złożoną z małżonków i dzieci (43%). 

Tak jak przed sześcioma laty pragnienie posiadania potomstwa jest niemal powszechne. Tylko dwie osoby na 

sto nie chcą mieć żadnego dziecka (2%). Najliczniejszą grupę stanowią ci, którzy chcieliby mieć dwoje dzieci 

(47%), a nieco ponad jedna czwarta Polaków (28%) deklaruje chęć posiadania trojga. 

Istotnie rzadziej badani za optymalne rozwiązanie uważają posiadanie jedynaka (6%), czworga dzieci (7%) lub 

jeszcze większej ich liczby (4%). Warto dodać, że preferencje te nie różnią się istotnie od wyrażonych przez 

Polaków w 2013 roku. 

Wśród najmłodszych badanych (18–24 lata) nieposiadanie dzieci jest powszechne (dotyczy 99%), a jeszcze sześć 

lat temu odsetek respondentów je deklarujących sięgał 87%. Dowodzi to bardzo wyraźnie opóźniania momentu 

urodzenia pierwszego dziecka. W grupie osób między 25. a 34. rokiem życia 45% nie ma dzieci i również jest to 

więcej niż w 2013 roku (41%). 
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W dłuższej perspektywie można zauważyć, że spada liczba deklarujących chęć posiadania jednego dziecka (z 

13% w 2000 roku do 6% w 2019), a rośnie udział tych, którzy chcieliby mieć ich troje (z 19% w 2006 roku do 

28%). Niezmiennie jednak od 1996 roku około połowy Polaków za idealny dla siebie uznaje model rodziny z 

dwojgiem dzieci. 

CBOS zauważa, że zmienia się postrzeganie idealnego modelu rodziny – coraz częściej i chętniej Polacy tworzą 

rodziny wielopokoleniowe. Zdaniem autorki analizy stoją za tym dwa zjawiska – pomoc dziadków w opiece nad 

dziećmi oraz wsparcie starzejących się dziadków w codziennym funkcjonowaniu, które okazują się najprostsze 

do zrealizowania w wielopokoleniowym gospodarstwie domowym. 

Badanie przeprowadzono w dniach 10–17 stycznia 2019 roku na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie 

losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

www.ekai.pl 

 

 

Komisja Wychowania Katolickiego z okazji Światowego Dnia Autyzmu 

Chrystus Pan zachęcał swoich uczniów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14). To właśnie głosiciele i słudzy 

Słowa powinni nieustannie odczytywać je jako swoiste prawo dzieci z auty-

zmem i ich rodzin do szeroko rozumianej katechizacji, a jednocześnie ob-

owiązek spoczywający na katechetach. – czytamy w Słowie Komisji Wycho-

wania Katolickiego do katechetów, przygotowanym z okazji obchodzonego 

dziś, 2 kwietnia, Światowego Dnia Autyzmu. 

Publikujemy dokument: 

„Katecheza osób ze spektrum autyzmu wymaga stałego przygotowywania i 

modyfikowania indywidualnych programów katechetycznych. Istotne jest, 

aby katecheci – na miarę swych możliwości – dobrze poznali specyfikę spek-

trum autyzmu” (Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa ka-

techezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018, s. 157-158). To 

szczególne zobowiązanie warto przypomnieć katechetom z okazji przypa-

dającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

Uczniów ze spektrum autyzmu można dziś spotkać w większości szkół, a co za tym idzie – również na lekcjach 

religii. Ten odmienny, indywidualny sposób rozwoju jest współcześnie coraz częściej diagnozowany. Z tego 

względu każdy uczeń z autyzmem pozostaje dla katechety zadaniem, by poważnie potraktować jego trudności, 

odnaleźć mocne strony i na nich budować współpracę. 

Pierwszym krokiem, który należy poczynić w kierunku udanej współpracy z uczniem ze spektrum autyzmu, jest 

poszerzanie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych, zarówno poprzez specjalistyczną lekturę, jak i warsztaty 

czy konferencje poświęcone temu zagadnieniu. Mając na uwadze specyfikę przedmiotu, jakim jest religia, wydaje 
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się słuszne organizowanie szkoleń adresowanych specjalnie do katechetów. Istotną rolę w tej kwestii mają do 

spełnienia osoby odpowiedzialne za katechezę w poszczególnych diecezjach. 

W celu odpowiedzi na specjalne potrzeby edukacyjne ucznia ze spektrum autyzmu nie wystarczy ogólna świa-

domość dotycząca rozmaitych zaburzeń, ale konieczne jest zapoznanie się z zaleceniami do pracy z konkretnym 

uczniem, zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy w innych dokumentach przedłożo-

nych zespołowi wychowawczemu. Potwierdzeniem znajomości tychże wskazań będzie osobiste włączenie się 

katechety w opracowywanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i zredagowanie do-

stosowania wymagań edukacyjnych z religii. W trosce o dobro ucznia nie należy godzić się na proponowane 

czasem przez przedstawicieli zespołów wychowawczych zwolnienie katechety z prac nad wspomnianymi doku-

mentami i ograniczenie jego roli do złożenia podpisu na opracowaniu przygotowanym przez innych nauczycieli 

i specjalistów. 

Mimo pewnych objawów charakterystycznych dla spektrum autyzmu warto pamiętać, że brak niektórych z nich 

nie przesądza o diagnozie. Ponadto zaburzeniu mogą towarzyszyć inne trudności, co sprawia, że każdy uczeń 

z autyzmem stanowi dla katechety indywidualne wyzwanie. Powinien on poznać tę jedyną i niepowtarzalną osobę 

oraz jej specjalne, czyli wyjątkowe potrzeby w obszarze komunikacji społecznej, interakcji, zachowań oraz ak-

tywności. 

W trosce o owocność podejmowanych działań, w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości odnośnie do pracy z 

konkretnym uczniem, katecheta winien szukać pomocy u szkolnych specjalistów, wychowawców lub nauczycieli 

współorganizujących proces kształcenia. Nade wszystko skarbnicą wiedzy na temat ucznia są jego rodzice. Re-

gularny kontakt z rodzicami, dokonujący się w atmosferze życzliwości i autentycznej troski o młodego czło-

wieka, pozwoli katechecie reagować adekwatnie do sytuacji i potrzeb, a także dokonywać bieżącej ewaluacji 

własnych działań. Jednocześnie w żadnym wypadku jakiekolwiek trudności katechety czy brak umiejętności 

pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, nie dają podstaw do oczekiwań czy choćby sugestii co do wypisania 

dziecka z religii. Skoro rodzice wyrazili pragnienie udziału dziecka w tych zajęciach, to zadaniem katechety jest 

takie zaplanowanie działań dydaktycznych i zorganizowanie nauczania, poprzez które umożliwi się temu ucz-

niowi poznanie i zrozumienie głoszonego orędzia chrześcijańskiego. 

Jak przypomniał w 2013 roku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, 

„trzeba być otwartym na dzieci autystyczne w różnych dziedzinach działań społecznych, edukacyjnych, kate-

chetycznych, liturgicznych, odpowiednio do ich zdolności relacji” (Przesłanie na VI Światowy Dzień Wiedzy na 

Temat Autyzmu). 

O ile katecheta w warunkach szkolnych wie, którzy uczniowie potrzebują specjalistycznego wsparcia i ma do 

dyspozycji różnorodne narzędzia czy sposoby ułatwiające mu pracę z uczniem z autyzmem, o tyle na gruncie 

parafii bywa pozbawiony tej wiedzy. Zdarza się więc, że katecheza parafialna przygotowująca do sakramentów 

jest czasem przykrych doświadczeń, zarówno dla samego katechizowanego, jak i dla jego najbliższych. Po-

trzebna jest większa wrażliwość i otwartość osób odpowiedzialnych za katechezę w parafii, a także zachęcanie 

rodziców do zgłaszania indywidualnych potrzeb dziecka czy trudności w zrealizowaniu wymagań stawianych 

pozostałym katechizowanym. 

Współpraca z rodzicami dziecka ukierunkowana na jak najlepsze przygotowanie do sakramentów jest dobrą 

okazją do duchowego wsparcia bliskich katechizowanego. Zrozumienie, gotowość pomocy i modlitewna opieka 
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okazywane tym rodzinom są niezmiernie ważne i potrzebne w świecie, w którym wciąż brakuje należytej świa-

domości na temat autyzmu. Chrystus Pan zachęcał swoich uczniów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, 

nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14). To właśnie głosiciele i słudzy Słowa powinni nieustannie odczytywać je jako 

swoiste prawo dzieci z autyzmem i ich rodzin do szeroko rozumianej katechizacji, a jednocześnie obowiązek 

spoczywający na katechetach. 

W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

† bp Marek Mendyk 

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r. 

www.episkopat.pl 

 

Zakończyła się Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego 

W dniach 25-28 kwietnia br. pod hasłem „Towarzyszenie małżeństwom w mocy Ducha Świętego” odbyła się 

Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego.  

Spotkanie otworzył wykład ks. dr Przemysława 

Drąga, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpaster-

stwa Rodzin, pt. „Misterium sakramentu małżeń-

stwa pośród kryzysu relacji małżeńskiej”. Po nim 

Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego spotkali się 

na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem bpa 

Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Rady ds. Ro-

dziny KEP. Dzień zakończył się spotkaniem dorad-

ców z bp Wiesławem, podczas którego zostały omó-

wione bieżące sprawy doradców. 

Kolejny dzień rozpoczął się od zapoznania z metodami aktywizującymi, które w swojej pracy może wykorzysty-

wać doradca życia rodzinnego. Następnie podjęty został temat wypalenia emocjonalnego na gruncie życia ro-

dzinnego – doradcy mieli możliwość pracować metodą case study na  konkretnych przypadkach osób, które 

doświadczyły wypalenia emocjonalnego. Oba bloki były prowadzone przez Beatę Choroszewską, Krajową Do-

radczynię Życia Rodzinnego. 

Po wspólnej pracy udaliśmy się na Niewidzialną wystawę, gdzie mieliśmy możliwość doświadczenia własnych 

ograniczeń. Następnie, jak co roku, odwiedziliśmy grób śp. Teresy Strzembosz, prekursorki Poradnictwa Ro-

dzinnego w Polsce. 

Dzień zakończyliśmy wprowadzeniem w metodę Lectio Divina, którą przybliżył nam ks. Piotr Szyrszeń, kierownik 

duchowy i rekolekcjonista z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Był też czas na wspólną 

adorację oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
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Trzeci dzień sesji rozpoczęliśmy od zapoznania się z aplikacją INER Cycle, którą przedstawiła Beata Chojnacka, 

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Warszawskiej. Następnie odbył się wykład lek. med. Je-

rzego Rodzenia, pt. „Wskaźniki chorób widoczne w obrazie cyklu miesiączkowego kobiety. Praca z kartami ob-

serwacji.” 

Po południu ks. Marcin Wiśniewski, wykładowca WSD Kalisz, duszpasterz Góry Krzyża Jubileuszowego, popro-

wadził warsztat z elementami pracy własnej pt. „Wpływ zranień duchowych i psychicznych z dzieciństwa na życie 

małżeńskie i rodzinne.” 

Spotkanie zakończyliśmy w Niedzielę Bożego Miłosierdzia wspólną Eucharystią oraz pracą nad Dyrektorium 

Duszpasterstwa Rodzin metodą analizy SWOT. 

Przez cały czas trwania sesji nie zabrakło elementu formacji: dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej modlitwy, 

uczestniczyliśmy w codziennej Eucharystii, z tą świadomością, by siły na podejmowanie kolejnych działań w 

trosce o małżeństwa i rodziny, czerpać od Boga, który jest dawcą życia. 

W spotkaniu uczestniczyli Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego z 22 diecezji. 

Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego odbywa się co roku. Za jej organizację odpowie-

dzialny jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. 

Album: Ogólnopolska Sesja Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego 2019 

www.episkopat.pl 

  

Warszawa: „Jesteśmy potrzebni na ulicach Warszawy”. XIV Marsz Świętości Życia 
 

Niemal 10 tys. mieszkańców Warszawy prze-

szło Traktem Królewskim w XIV Marszu Świę-

tości Życia pod hasłem "Tato, to ja!". - Jeste-

śmy potrzebni na ulicach Warszawy, żeby za-

świadczyć, że życie jest święte – powiedział 

kard. Kazimierz Nycz 

W tym roku organizatorzy marszu przypo-

mnieli o ważnej roli ojca w rodzinie, dlatego 

podczas marszu, bardziej niż w poprzednich 

latach, widoczni byli męż 

czyźni należący do różnych męskich wspólnot w Kościele: Rycerze Kolumba, Rycerze Jana Pawła II i Droga Wo-

jowników. 
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Marsz miał charakter rodzinny – wzięły w nim udział rodziny z małymi dziećmi i całkiem dużymi, młodzież 

rozdawała białe i zielone baloniki, wnoszone były radosne hasła. Uczestnicy nieśli transparenty i flagi z hasłami 

pro-life: „Najsłabszych należy chronić”, „Mamo, tato – dzięki za życie!, „Życie jest cudem”, „Każde dziecko jest 

darem nieba”. Tradycyjnie, na czele marszu organizowanego przez obie warszawskie diecezje szli biskupi: kard. 

Kazimierz Nycz oraz bp Romuald Kamiński. 

Zadaniem człowieka jest pielęgnować i troszczyć się o życie – przypomniał na stopniach bazyliki Świętego Krzyża 

metropolita warszawski. Nawiązując do hasła „Tato, to ja!” podkreślił, że ojciec w rodzinie ma do spełnienia 

swoje najważniejsze życiowe zadanie i nie może się z niego wycofywać. Przywołał także św. Jana Pawła II o 

zadaniach ojca. 

Zanim wraz z bp. Kamińskim pobłogosławili na zakończenie uczestników marszu, dodał jeszcze zachętę do 

modlitwy, „by wszystkie hasła niesione podczas marszu, zacząć realizować od siebie”. 

XIV Marszowi Świętości Życia towarzyszyła też zbiórka dla Domów Samotnej Matki w Chyliczkach i podwarszaw-

skiej Zielonce. Pod hasłem „Pielucha dla malucha” zebrano pampersy, środki pielęgnacyjne dla niemowląt itp. 

Wielu z uczestników marszu, wcześniej modliło się na Mszach św. sprawowanych przez biskupów w archikate-

drze warszawskiej i katedrze św. Floriana na Pradze. 

Dla nas życie jest zawsze święte ponieważ jest darem Boga. Każde życie – zaznaczył kard. Nycz podczas Mszy 

św. archikatedrze warszawskiej odprawionej przed XIV Marszem Świętości Życia. 

Metropolita warszawski podkreślił, iż tylko rodzina dobra, gorliwa i otwarta na kolejne dziecko potrafi obronić 

życie dziecka poczętego ale i człowieka starego, żeby nie czuł się pozostawiony samemu sobie. 

Idąc w marszu nie będziemy zapominać o tym, że tu na ziemi życie jest wartością największą, a Chrystus prze-

dłuża je w swoim zmartwychwstaniu na życie wieczne. Chcemy pokazać, co jest dla nas najważniejsze – tak jak 

w perspektywie zbawienia jest tym poznanie Jezusa, tak tu na ziemi troska o życie święte. W imię tych wartości 

dawać świadectwo wszystkim, którzy nas zobaczą – zachęcał uczestników Eucharystii kard. Nycz. 

Sama idea marszu związana jest z obchodzonym w Kościele 25 marca Dniem Świętości Życia. – Życie człowieka 

jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci i to przeświadczenie jest podstawą każdego Marszu Świętości 

Życia, jaki od 14 lat organizują wspólnie archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska. Co roku jego 

trasa wiedzie od Kolumny Zygmunta Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża. 

www.duszpasterstworodzin.pl 
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Gdańsk: Zakończona I edycja Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku 

25 marca 2019 r. w Gdańsku Matemblewie podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia uroczyście 

zakończyliśmy I edycję Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie. 

Celem istnienia Archidiecezjalnego Studium 

Duszpasterstwa Rodzin, powołanego Dekretem 

J.E. Sławoja Leszka Głódzia dnia 25.03.2017 r. 

jest kształcenie wiernych w zakresie nauk o mał-

żeństwie i rodzinie. W sposób szczególny przy-

gotowywanie świeckich kandydatów do pracy w 

Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, 

a także troska o permanentną formację proro-

dzinną dla już zaangażowanych doradców życia 

rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot pro-

rodzinnych, katechetów, kapłanów, małżonków i 

inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębio-

nej formacji w tej dziedzinie. 

Zajęcia dydaktyczne odbywały się przez 3 semestry akademickie, w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. 

każda. Zajęcia miały charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Słuchacze studium uczestniczyli również 

w rekolekcjach, konferencjach, a także mieli możliwość odbycia praktyk w Poradniach Rodzinnych Archidiecezji 

Gdańskiej. 

Świadectwo ukończenia studium otrzymały 53 osoby, z czego 48 z nich uzyskało misję kanoniczną i włączyło 

się do pracy w strukturach Duszpasterstwa Rodzin, głównie w Poradnictwie Rodzinnym. 

Spotkanie było też okazją do podziękowania 15 doradczyniom życia rodzinnego, które zakończyły w tym dniu 

wieloletnią służbę w Poradnictwie Rodzinnym. 

Więcej informacji na temat działalności Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matem-

blewie na www.duszpasterstworodzin.gda.pl 

Jednocześnie informujemy, że kolejna edycja studium ruszy od października 2019 r. Rekrutacja rozpocznie się 

we wrześniu 2019 r. Zapraszamy chętne osoby do kontaktu z nami. Informacji udziela i zapisy prowadzi Anna 

Mrozowicz – diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej tel. 508 350 903 

www.kodr.pl 
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Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin apeluje o uczestnictwo obojga rodziców  

w Komunii Świętej dziecka 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zachęca, aby w przypadku sytuacji 

konfliktowych między rodzicami dziecka pierwszokomunijnego dążyć do  „ro-

zejmu” zakładającego wspólny udział rodziców w uroczystościach dziecka i po-

wstrzymanie się od wszelkich działań związanych z angażowaniem dziecka w 

konflikt. 

„Prosimy o uświadomienie rodzicowi sprawującemu bezpośrednią pieczę nad 

dzieckiem, dramatu jakie przeżywa dziecko, któremu nie jest dane spotkanie z ob-

ojgiem rodziców w tym szczególnym dniu” – czytamy w liście podpisanym przez ks. Przemysława Drąga  

i Beatę Choroszewską. 

Publikujemy pełną treść listu: 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Zbliża się czas Pierwszych Komunii Świętych. Dla wielu rodzin jest to szczególny moment przebywania w gronie 

z najbliższymi, cieszenia się wraz z dzieckiem przystąpieniem do sakramentu Eucharystii. 

Jednak w sytuacji coraz większej liczby rozbitych rodzin, moment Pierwszej Komunii Świętej, może rodzić wiele 

trudnych emocji, brak zrozumienia w rodzinie, a nawet może prowadzić do pogłębienia konfliktu między mał-

żonkami, co za tym idzie pogłębienia niechęci do pojednania. 

Zachęcamy duszpasterzy, katechetów i nauczycieli do zapoznania się i rozeznania w sytuacji rodzinnej dziecka 

pierwszokomunijnego. 

Rozpad rodziny w wielu przypadkach skutkuje uniemożliwianiem kontaktów ojca lub matki z dzieckiem, pomimo 

braku ograniczenia  przez sąd władzy rodzicielskiej. 

Takie zachowania mogą przyczynić się do powstania u dziecka syndromu, który w  literaturze polskiej określany 

jest jako zespół alienacji rodzicielskiej (syndrom PAS, ang. Parental alienation syndrome). W definicji amerykań-

skiego specjalisty z zakresu psychologii sądowej Marca J. Ackermana PAS określa się jako zjawisko „podobne do 

zaburzenia prezentowanego przez dziecko, które pod wpływem manipulacji ze strony jednego z opiekunów, 

zwykle pełniącego pierwszoplanową rolę w wychowaniu dziecka, przesadnie krytykuje i dewaluuje drugiego 

opiekuna, nie przejawiając przy tym poczucia winy i wstydu, a niezbędnym warunkiem stwierdzenia zaburzenia 

jest przekonanie dziecka, że wyraża własną opinię”. 

„Dziecko wykazujące zespół alienacji rodzicielskiej (PAS) jest często angażowane w oczernianie i obmawianie 

rodzica z którym nie mieszka, przez co żywi wobec niego nienawiść i odmawia widywania się z nim. Zjawisku 

PAS mogą towarzyszyć nadpobudliwość i lęki, a w jego zaawansowanej fazie problemy neurotyczne i psychoso-

matyczne, takie jak m.in. bóle głowy, brzucha, astma, problemy z przemianą materii i trudności z zasypianiem. 

Dziecko doświadczające zespołu alienacji rodzicielskiej (PAS) w przyszłości może przejawiać trudności w budo-
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waniu intymnych związków, problemy z tożsamością, choroby psychiczne, problemy emocjonalne oraz zabu-

rzenia seksualne w dorosłym życiu” (Wojewódka M., „Alienacja rodzicielska (PA), a zespół alienacji rodzicielskiej 

(PAS). 

Prosimy, aby duszpasterze i katecheci, podczas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej, zwrócili szczególną 

uwagę na sytuację rodzinną dziecka. 

Prosimy o szczególne uświadamianie rodziców bezpośrednio sprawujących opiekę nad dzieckiem, przygotowu-

jącym się do Pierwszej Komunii Świętej, co do ich roli i odpowiedzialności za dziecko, jak również co do roli 

„drugiego rodzica” w życiu dziecka. 

Odpowiednim rozwiązaniem, po rozeznaniu sytuacji rodzinnej, może być zaproponowanie „rozejmu” między 

rodzicami na czas Pierwszej Komunii Świętej dziecka, rozejmu zakładającego wspólny udział rodziców w uro-

czystościach dziecka i powstrzymanie się od wszelkich działań związanych z angażowaniem dziecka w konflikt. 

Zachęcamy do podjęcia działań niwelujących zachowania alienacyjne rodziców poprzez działania wychowawcze, 

a także uświadomienie rodzicom skutków braku pojednania się dziecka z jednym z rodziców oraz bliskimi jego 

pochodzenia. 

Prosimy uświadomienie  rodzicowi sprawującemu bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, dramatu jakie przeżywa 

dziecko, któremu nie jest dane spotkanie z obojgiem rodziców w tym szczególnym dniu. 

Zachęcamy duszpasterzy, katechetów i nauczycieli do otoczenia dzieci i ich rodzin szczególną troską duszpa-

sterską w czasie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. 

Łącząc się w modlitwie, 

Ks. Przemysław Drąg 

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin 

Beata Choroszewska 

Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego 

www.episkopat.pl 
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Rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza Stop Pedofilii 

Do marszałka Sejmu trafił wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”, którego 

celem jest zwiększenie ochrony prawnej dzieci przed deprawacją i przemocą seksualną forsowaną przez lobby 

LGBT w polskich szkołach. Wkrótce rozpocznie się zbiórka podpisów. Inicjatorem akcji jest Fundacja Pro-prawo 

do życia,  inicjatywę poparły stowarzyszenia: Rodzice chronią dzieci, Odpowiedzialny Gdańsk, Stowarzyszenie 

rodzin wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Pełnomocnikiem Komitetu jest Mariusz Dzierżawski, jego zastępcą 

Olgierd Pankiewicz. 

Rusza obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Stop Pedofilii”. To reakcja Fun-

dacji Pro-prawo do życia na tzw. warszawską kartę LGBT+ oraz działania 

„edukatorów” seksualnych na terenie całej Polski. W czwartek 28 marca do 

marszałka Sejmu RP trafił wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawo-

dawczej „Stop Pedofilii”. Marszałek ma teraz dwa tygodnie na powołanie Ko-

mitetu. Po tym czasie rozpocznie się zbiórka podpisów, która potrwa trzy 

miesiące. 

„Wobec agresywnej promocji homoseksualizmu wśród dzieci i młodzieży 

oraz forsowania „edukacji” seksualnej opartej o Standardy WHO w polskich 

szkołach, istnieje pilna potrzeba zwiększenia ochrony prawnej najmłodszych 

przed demoralizacją i przemocą seksualną” – mówi Mariusz Dzierżawski, 

członek zarządu Fundacji Pro-prawo do życia i pełnomocnik komitetu Stop 

Pedofilii. Do szkół na terenie całego kraju wkraczają „edukatorzy” seksualni i 

aktywiści LGBT, którzy masowo oswaja się dzieci z treściami niszczącymi po-

czucie ich wstydu, który jest naturalną ochroną przed wykorzystywaniem seksualnym. Tego typu działania są 

wspierane przez władze kolejnych miast, m.in. Warszawy i Gdańska. Musimy się temu przeciwstawić – dodaje 

Dzierżawski. 

„Edukacja” seksualna forsowana przez lobby LGBT rozbudza dzieci seksualnie oraz promuje wśród uczniów 

homoseksualizm, masturbację i inne patologie seksualne. Środowisko to opiera swoją działalność na Standar-

dach Edukacji Seksualnej w Europie autorstwa WHO i BZgA, które zakładają m.in. naukę masturbacji dla dzieci 

w wieku 0-4 i naukę wyrażania zgody na seks dla dzieci w wieku 6-9. Według Standardów WHO, dzieci wieku 

12-15 lat powinny już umieć komunikować się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu, a także 

wiedzieć o różnych oczekiwaniach partnerów związanych z podnieceniem seksualnym. 

Rozpoczynamy inicjatywę ustawodawczą aby zablokować lobby LGBT dostęp do polskich dzieci – mówi Dzier-

żawski. Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się zbiórka podpisów pod projektem ustawy – dodaje. 

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b kodeksu karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub 

pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego. Jednocześnie ten, kto będzie propagował lub po-

chwalał podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając na terenie 

szkoły lub placówki oświatowej, będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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Aby projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu, musi się pod nim podpisać co najmniej sto tysięcy Polaków. Fundacja 

Pro-prawo do życia liczy na o wiele większe poparcie. Osoby chcące zbierać podpisy mogą już teraz zgłosić się 

do Fundacji i zadeklarować swoją pomoc w akcji za pomocą formularza. 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii” 

Fundacja Pro-Prawo do życia 

stoppedofilii.pl  

 

 

VIII sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”  

pt. „PŁODNOŚĆ zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.”  

 

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 

Naturalnego Planowania Rodziny serdecznie zaprasza na VIII- ą edycję sympozjum naukowego z cyklu „Profi-

laktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”pt. „Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny” 19 maja 2019 

r od godziny 9.00 do 16.00 

na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Miejsce: UKSW, ul. Kazimierza Wójcickiego 1/3, Auditorium Maximum UKSW Blok 17 

Zagadnienia: Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w monitorowaniu zdrowia prokreacyjnego kobiet 

oraz w lekarskiej diagnostyce i terapii zaburzeń płodności małżeńskiej. Diagnostyka owulacji, płodność kobiety 

w sytuacjach szczególnych – po porodzie, po antykoncepcji, w premenopauzie. Immunologiczne przyczyny za-

burzeń płodności, wzmocnienie potencjału płodności kobiecej – dieta, bioflora pochwy. 

PROGRAM 

 

Imprezy towarzyszące: sesja posterowa i warsztaty abc rozpoznawania płodności 

Organizatorzy: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej UKSW, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Zakład Zdrowia 

Prokreacyjnego CMKP przy Specjalistycznym Szpitalu św. Zofii w Warszawie, Ogólnopolska Sekcja Ginekolo-

giczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz 6 polskich organizacji nauczających i pro-

mujących naturalne planowanie rodziny (NPR) i ekologiczną prokreację. 

Zgłoszenia i informacje na stronie: https://www.psnnpr.com/konferencja2019 

Punkty edukacyjne dla lekarzy. 
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Katowice: Konkurs na najciekawszą propozycję świętowania niedzieli 

Niedziela – dzień święty, dzień Pański, dzień dla rodziny, 

ale też dzień odpoczynku, zbierania sił na cały tydzień… 

Niedziela… jest znakomitą okazją do budowania relacji 

z Panem Bogiem, ale również do umacniania więzi ro-

dzinnych. 

Często jednak można usłyszeć zdanie, że właściwie nie 

wiadomo co robić w niedzielę, że nie mamy pomysłów, 

żeby radośnie, rodzinnie przeżyć ten czas. Pojawiają się 

pytania o to, jak spędzać czas przy brzydkiej pogodzie, 

gdy trzeba zostać w domu, a gdzie się wybrać, gdy jest 

ładnie i słonecznie… stąd zrodziła się myśl, podzielenia 

się pomysłami na spędzenie tego czasu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawszą propozycję świętowania niedzieli. Zachęcamy, aby pomysły 

uwzględniały następujące elementy: poznawczy (co nowego odkryliśmy – miejsce, ludzi itp.), jakie emocje temu 

towarzyszyły, jaka była atmosfera); czy były obecne elementy religijne. 

Formą przedstawienia pomysłów mogą być: krótki filmik, fotorelacja, praca pisemna. Zachęcamy całe rodziny 

do zaangażowania się w to dzieło. 

Prace prosimy przesyłać do dnia 24 maja br., na adres: naszaniedziela@malygosc.pl 

Szczegóły pod adresem: https://www.malygosc.pl/doc/5464617.Konkurs-Nasza-niedziela 
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Ze świata 
 

Watykan: Adhortacja do młodych: Chrystus żyje, żyj razem z Nim 

 

Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją, najpiękniejszą mło-

dością tego świata. Wszystko, czego się dotknie, staje się 

nowe, młode. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skiero-

wać do każdego z młodych chrześcijan brzmią: On żyje i 

chce, abyś żył! On jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza, nie-

zależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił. To pierwsze 

słowa adhortacji Papież Franciszka zatytułowanej Christus 

vivit, będącej pokłosiem Synodu Biskupów poświęconego lu-

dziom młodym. Jak pisze, kieruje ją przede wszystkim do 

młodych chrześcijan, ale także do całego Ludu Bożego.  

Adhortacja ta składa się z 9 rozdziałów podzielonych na 299 

paragrafów. W dwóch pierwszych Franciszek odnosi się do Starego i Nowego Testamentu, aby ukazać, jak ważne 

miejsce w historii zbawienia odgrywali ludzie młodzi. Wystarczy przywołać na pamięć chociażby Józefa, Samuela, 

czy króla Dawida. A Jezus w swoim nauczaniu wskazywał, że posiadany wiek nie jest okazją do posiadania 

przywilejów, a to, że ktoś jest młodszy nie oznacza, że jest mniej ważny. 

Sam Jezus też przeżywał swoją młodość w rodzinie i w relacji ze swoimi równieśnikami, nie izolował się od nich. 

W tym kontekście Papież zaznaczył, że Kościół w swej istocie również jest młody. „Prośmy Pana, aby uwolnił 

Kościół od tych, którzy chcą go postarzyć, zakotwiczyć w przeszłości, zatrzymać, unieruchomić – pisze w ad-

hortacji Franciszek. - Prośmy Go też, aby uwolnił go od innej pokusy: uwierzenia, że jest młody, bo godzi się na 

wszystko, co oferuje mu świat, wierząc, że w ten sposób się odnawia, ponieważ ukrywa swoje orędzie i wtapia 

się w otoczenie. Nie. [Kościół] Jest młody, kiedy jest sobą, gdy otrzymuje coraz to nowe siły płynące ze słowa 

Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa każdego dnia. Jest młody, kiedy potrafi powracać do swojego źró-

dła”. 

W dalszej części dokumentu Papież wskazał, że młodzi są nie tylko przyszłością, ale także teraźniejszością 

Kościoła i świata, wnoszą swój wkład w jego ubogacenie. Ich serce musi być uważane za „ziemię świętą”, które 

niesie ziarna życia Bożego. Dlatego nie wolno generalizować i zapominać o tak wielu różnych kontekstach, w 

których żyją ludzie młodzi. Wspomniał tutaj o tych, którzy żyją w atmosferze wojny, są wykorzystywani i stają 

się ofiarami porwań, zorganizowanej przestępczości, czy handlu ludźmi. Inni są poddawani ideologicznym na-

ciskom i są używani jako „mięso armatnie”, aby niszczyć, wyśmiewać innych. „W wielu krajach ubogich pomoc 

finansowa niektórych krajów bogatszych lub pewnych organizacji międzynarodowych jest zwykle związana z 

akceptacją zachodnich propozycji dotyczących seksualności, małżeństwa, życia lub sprawiedliwości społecznej 

- przypomniał Ojciec Święty. - Ta ideologiczna kolonizacja wyrządza szkodę szczególnie ludziom młodym”. 

Odniósł się także do niebezpieczeństw płynących ze świata wirtualnego, który niesie ze sobą niejednokrotnie 

samotność, manipulację, wykorzystywanie i przemoc. 

Pisząc o problemach, z którymi muszą zmierzyć się młodzi, Papież nie pominął także tematu nadużyć w Kościele 

względem nieletnich. Podziękował wszystkim, którzy mieli odwagę o tym powiedzieć i wyraził nadzieję, że dzięki 

ich pomocy ten trudny czas dla Kościoła może się przeobrazić w możliwość nowej i głębokiej reformy. 
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Na tle tak zarysowanego obrazu życia ludzi młodych Franciszek wskazał na trzy wielkie prawdy, tak ważne w ich 

życiu: „Bóg cię kocha”, „Chrystus cię zbawia” i wreszcie „On żyje”. Ta prawda jest tym ważniejsza, im bardziej 

ulegamy pokusie, że Jezus jest tylko dobrym przykładem z przeszłości, wspomnieniem. A On żyje i to jest gwa-

rancją, że dobro może się stać naszą życiową drogą. Dlatego trzeba podjąć ryzyko i pójść z Nim ku lepszemu 

jutru. „Nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w waszej młodości, nie patrzcie na życie z balkonu – apeluje w liście 

do młodych Papież. - Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego życia przed ekranem. Nie stawajcie 

się też smutnym widowiskiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie zaparkowanymi autami, ale raczej pozwólcie, 

by rozkwitły wasze marzenia i podejmujcie decyzje. Ryzykujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. Nie żyjcie, byle 

przeżyć z duszą znieczuloną, i nie patrzcie na świat tak, jak byście byli turystami. Róbcie raban!”. 

W adhortacji Christus vivit Franciszek podjął także temat relacji młodych ze starszymi, a więc kwestię zakorze-

nienia w przeszłości. Zachęcił młodych, aby od starszych nabierali doświadczenia. „Światu nigdy nie służyło, ani 

nie będzie służyło, zerwanie więzi między pokoleniami - przestrzega Franciszek. - Jest to łabędzi śpiew przy-

szłości bez korzeni, bez zakorzenienia. Jest to kłamstwo, które chciałoby, byś uwierzył, że tylko to, co nowe, 

jest dobre i piękne”. 

Papież porusza również kwestię duszpasterstwa ludzi młodych. Zaznacza, że to oni powinni być jego głównymi 

aktorami, wspieranymi i kierowanymi, ale wolnymi w poszukiwaniu własnych rozwiązań i dróg. Przestrzega 

przed zbytnim moralizowaniem i dogmatyzowaniem. Zachęca natomiast do skoncentrowania się na kerygmacie, 

czyli na osobistym i pogłębionym spotkaniu z Bogiem w Jezusie Chrystusie, a także na budowniu wspólnoty 

opartej o wzajemną pomoc i służbę innym. 

Franciszek kończy list skierowany do mlodych poruszając dwa tematy: powołania i służącego mu rozeznawania. 

Przypomniał, że Bóg ma wspaniały plan względem każdego człowieka. Ale aby go zrealizować, nie można sie-

dzieć bezczynnie, lecz trzeba rozwijać wszystko, kim się jest. Naturalnymi środowiskami do zrealizowania tego 

zadania jest rodzina, pomimo jej częstych słabości i niedociągnięć oraz praca, której niejednokrotnie brak. I 

nawet jeżeli podejmuję się nie tę, którą się by się chciało, to jednak nie wolno tracić nadziei i marzeń. 

Na zakończenie adhortacji Papież zwraca się do młodych z życzeniem. „Drodzy młodzi, będę szczęśliwy, widząc, 

że biegniecie szybciej niż ci wolni i lękliwi. Biegnijcie «pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umiłowane, które 

adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata. Niech was ponagla Duch Święty do 

tego biegu naprzód. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary. Potrzebujemy tego! A 

kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy, miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać»”. 

www.vaticannews.va 
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Czechy: Marsz dla życia w obronie trzeciego dziecka 

Ulicami Pragi przeszedł 19. już czeski Marsz dla Życia. Rozpoczął się on Mszą w katedrze na Hradczanach, a 

zakończył przed pomnikiem św. Wacława na Václavském Námesti. Honorowy patronat nad Marszem objęli pre-

zydent Miloš Zeman oraz kard. Dominik Duka, prymas Czech. Tym razem manifestowano przede wszystkim w 

obronie trzeciego dziecka, najczęstszej ofiary aborcji. 

Jednym z głównych celów Marszu było w tym roku 

udzielenie poparcia postulatowi parlamentarnej komi-

sji ds. polityki społecznej, aby część europejskich fun-

duszy przeznaczyć na wsparcie dla rodzin wielodziet-

nych. Jak wykazują bowiem oficjalne dane kategorią 

kobiet, która w Czechach najczęściej decyduje się na 

aborcję są matki dwójki dzieci, które żyją w stabilnym 

związku. „Nie można zgodzić się na to, ze względów 

ekonomicznych co roku 5 tys. dzieci zostaje pozba-

wionych życia tylko dlatego, że państwo nie potrafi 

docenić wkładu rodzin wielodzietnych” – powiedziała 

Zdeňka Rybová, rzecznik Ruchu Obrony Życia (Hnutí 

Pro život ČR - hnutiprozivot.cz). 

Pół roku temu organizacji tej udało się namówić do współpracy czeskie firmy ubezpieczeniowe. W porozumieniu 

z Izbą Ginekologów i Położnych zawarto umowę, na mocy której ginekolodzy mają więcej czasu na rozmowę z 

kobietami, które myślą o aborcji. Firmy ubezpieczeniowe zgodziły się pokrywać koszty dodatkowych spotkań z 

ginekologiem, który przedstawi ciężarnym alternatywne dla aborcji sposoby rozwiązywania problemów związa-

nych z nieplanowaną ciążą. 

www.vaticannews.va 

 

USA: trwa walka o ochronę życia 
 

W Stanach Zjednoczonych trwa walka o większą ochronę życia. Episkopat wzywa do poparcia legislacji, która 

zakaże późnych aborcji.  

„Aborcja nie oszczędza dziecku cierpienia, ale je powoduje” – mówiła w senacie Melissa Ohden, która narodziła 

się pomimo wstrzyknięcia do organizmu jej matki śmiercionośnej dla płodu substancji. Zaproponowana ustawa 

zwraca m.in. uwagę na zdolność dziecka do odczuwania bólu od dwudziestego tygodnia ciąży. W tej kwestii 

istnieje powszechny konsensus w środowisku naukowym. 

Przewodniczący komisji ds. ochrony życia przy amerykańskim episkopacie wskazuje, że Stany Zjednoczone na-

leżą do niechlubnego grona siedmiu krajów  na świecie (obok m.in. Chin, czy Korei Płn.), które pozwalają na 

dokonywanie późnych aborcji, nawet kiedy dziecko może już przetrwać poza łonem matki przy odpowiednim 
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wsparciu medycznym. Abp Joseph Naumann zwrócił również uwagę na zagrożenia dla zdrowia kobiety, która 

decyduje się na usunięcie ciąży w późnym terminie. 

Ostatnie sondaże pokazują, że 66 proc. obywateli USA sprzeciwia się poźnym aborcjom, a prawie 77 proc. 

uważa, że dziecku narodzonemu pomimo zabiegów usunięcia ciąży należy się opieka medyczna. W lutym tego 

roku senat nie przegłosował jednak ustawy zakazującej zabijania noworodków. 

www.vaticannews.va 

 

Rzym: Macierzyństwo zastępcze - dziecko wielkim nieobecnym  

 

W Rzymie odbył się międzynarodowy kongres poświęcony społecznym, etycznym i psychologicznym uwarunko-

waniom macierzyństwa zastępczego. Mowa o tzw. matkach surogatkach, czy jak się często mówi „macicach  

do wynajęcia”. Proceder ten coraz mocniej rozwija się w Europie, generując przemysł przynoszący wielomiliar-

dowe zyski.  

W czasie spotkania podkreślono, że najlepszą odpowiedzią 

na bezpłodność jest adopcja i że nie istnieje coś takiego, 

jak prawo do posiadania dzieci. Wskazano zarazem, że w 

dyskusji o macierzyństwie zastępczym wielkim nieobecnym 

jest samo dziecko i jego prawdziwe dobro. Nie bierze się 

też zupełnie pod uwagę konsekwencji psychicznych i emo-

cjonalnych, jakie u matek-surogatek wywołuje noszenie 

pod sercem dziecka przez 9 miesięcy i konieczność natych-

miastowego jego oddania tuż po urodzeniu. 

“ „Świat stara się nas przekonać do nowego modelu przychodzenia na świat, który realizowany jest przez rodzi-

ców biologicznych, matki surogatki, lekarzy i agencje czerpiące z tego zyski. Ten model jest jednak zaprzecze-

niem prawdziwego rodzicielstwa” – podkreślała na rzymskim kongresie Daniela Bandeli. Jest ona naukowcem i 

przez trzy lata prowadziła badania na temat macierzyństwa zastępczego w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, 

Indiach i Meksyku. Z tych dwóch ostatnich krajów najczęściej pochodzą matki-surogatki. Bandeli wskazała, że 

na legalizację „macic do wynajęcia” mocno naciskają środowiska homoseksualne, widząc w tym szansę na po-

siadanie dzieci. Przypomniała zarazem o procederze aborcji eugenicznej towarzyszącej surogacji, kiedy po-

wstałe w procesie in-vitro dziecko nie spełnia oczekiwań rodziców. ” 

W czasie spotkania przypomniano, że macierzyństwo zastępcze jest legalne jedynie w 18 krajach świata. Próbuje 

się jednak tę praktykę wprowadzić tylnymi drzwiami. Np. we Włoszech prawo nie pozwala na korzystanie z 

matek-surogatek. Przyzwala jednak na „turystykę rozrodczą”. Jeśli dzięki surogacji dziecko urodzi się za granicą, 

to po powrocie do Włoch jest legalizowane. W Stanach Zjednoczonych, które pozwalają na ten proceder za su-

rogację trzeba zapłacić od 130 do 160 tys. dolarów. 

www.vaticannews.va 
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Azja: Kard. Yeom: chrześcijanie w konkretny sposób służą życiu  
 

Pomimo różnych trudności i problemów społecznych chrześcijanie powinni ze stanowczością odrzucić kulturę 

śmierci – pisze w przesłaniu wielkanocnym arcybiskup stolicy Korei Południowej – Seulu. Komentuje w ten spo-

sób orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny zakaz aborcji. 

Kard. Andrew Yeom Soo-jung przypomniał nauczanie Kościoła katolickiego w obronie życia i wyraził swoje 

obawy co do konsekwencji, jakie w życiu społecznym może przynieść decyzja Trybunału. „Każdy naród jest 

odpowiedzialny za obronę życia i bezpieczeństwo mieszkańców w każdych okolicznościach – pisze koreański 

purpurat. – Każde życie, od momentu poczęcia musi być szanowane i chronione w swej godności”. 

Metropolita Seulu wezwał ustawodawców, aby z uwagą i ostrożnością przygotowali poprawkę do obecnego 

prawa. Jednocześnie zachęcił wiernych do bycia pierwszymi, którzy wybierają życie, a nie śmierć. Dodał, że 

chrześcijanie, jako Lud Boży powinni w sposób konkretny służyć i ponosić ofiary w obronie życia. Wśród różnych 

przeszkód społecznych winni odrzucić kulturę śmierci. „Kiedy my sami zaczniemy wybierać i szanować każde 

życie, takim jakim ono jest, wtedy na pewno będziemy zdolni, aby spotkać zmartwychwstałego Pana, który żyje 

wśród nas” – stwierdził w przesłaniu wielkanocnym kard. Yeom. 

Sentencja Trybunału Korei Południowej na nowo podzieliła opinię publiczną w kwestii ochrony życia. Organizacje 

feministyczne i niektóre stowarzyszenia lekarskie przyjęły ją z radością, natomiast wspólnoty religijne wyraziły 

swoją dezaprobatę i smutek podkreślając, że dekretuje ona łamanie prawa do życia dzieci, które się jeszcze nie 

narodziły. 

www.vaticannews.va 

294 chrzty w noc paschalną w Kambodży  

Podczas nocy paschalnej, wspólnota katolicka w Kam-

bodży wzbogaci się o 294 wiernych. Kościół katolicki 

w tym kraju, liczy obecnie ok. 23 tys. wiernych. Wika-

riusz apostolski Phnom Penh podkreśla, że katechu-

meni są świadomi tego, iż bycie chrześcijaninem 

wiąże się w tym kraju z wieloma wyzwaniami i jest 

związane z niełatwą misją.  

Bp Olivier Michel Schmitthaeusler podkreślił, że przy-

pomina o tym temat nadzwyczajnego miesiąca po-

święconego z woli Papieża Franciszka misjom, który 

będzie obchodzony w październiku tego roku. Hierar-

cha podkreślił, że miesiąc ten to rodzaj „dzwonka alarmowego” dla zwyczajnego życia ochrzczonych oraz po-

słanych. Wspólnoty w Kambodży są niewielkie, położone wśród pól ryżowych, na skraju dolin oraz w sercu miast. 

Misja jednak dla nas wiernych pozostaje sercem naszego życia – podkreślił pochodzący z Francji hierarcha. 

Dodał, że nowi ochrzczeni są nie tyle owocem pracy apostolskiej sześćdziesięciu kapłanów pracujących w kraju, 

setek sióstr zakonnych i zakonników oraz trzydziestu świeckich misjonarzy, co dziełem samego Boga. 
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Wikariusz Phnom Penh wskazał również sposób na budowanie Kościoła, który jest znakiem Królestwa Bożego. 

Są to: życie duchowe; komunia pomiędzy wierzącymi; włączanie wszystkich w życie wspólnoty; otwarcie na każ-

dego człowieka; przebaczenie; serce, które słucha i kocha w sposób konkretny oraz w prawdzie; czynne miło-

sierdzie; prawdziwy i szczery dialog na wszystkich poziomach, twórcza obecność w społeczeństwie; integralna 

formacja kobiet i mężczyzn. 

Duchowny wskazał także na potrzebę budowania Kościoła jako rodziny, jako wielkiego drzewa o ogromnym 

sercu oraz na znaczenie bycia twórczymi: Ewangelia jest nowa każdego poranka. Zaznaczył, że Kościół ma 2 tys. 

lat i ma swoje korzenie, które dzisiaj nas ożywiają oraz przygotowują przyszłość. Kościół był, jest i będzie, a my 

jesteśmy w Nim sługami nieużytecznymi, którzy ofiarowują coraz więcej miłości i życia, ale mogą także dyskret-

nie odejść ze świadomością, że inni będą kontynuować tę służbę głoszenia Ewangelii i niesienia pokoju. 

www.vaticannews.va 

Śluby kościelne coraz mniej popularne 

W ubiegłym roku, po raz pierwszy od wielu lat mniej niż połowa par zawierających związki małżeńskie zdecy-

dowała się na ślub katolicki. Według mediów irlandzkich z 11 kwietnia tylko 47,6 procent nowych związków 

małżeńskich zawarto w ceremonii katolickiej. Jeszcze rok wcześniej stanowiły one 51 proc. wszystkich zawiera-

nych małżeństw. 

Ten spadek widoczny jest najwyraźniej w porównaniu wieloletnim: w 1980 r. niemal wszystkie pary (96,2 proc.) 

w Irlandii zawierały śluby kościelne, obecnie natomiast rośnie ilość ślubów cywilnych: w 2018 roku stanowiły 

one 38,8 proc. wszystkich zawartych małżeństw, a cztery lata wcześniej 33,7 procent. 

Ogółem w ubiegłym roku zawarto w Irlandii 21 053 małżeństw, z czego 664 między osobami tej samej płci. 

www.ekai.pl 
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Małżeństwo i rodzina w centrum Dnia Młodzieży na Ukrainie 

Światowy Dzień Młodzieży obchodzony jest na Ukrainie w kontekście przeżywanego w tym kraju Roku Świętości 

Małżeństwa i Rodziny. W diecezjach zorganizowane zostały specjalne spotkania, które zgromadziły młodzież i 

ich duszpasterzy.  

W archidiecezji lwowskiej diecezjalne spotkanie młodych odbyło się w Kamionce Buskiej, miejscowości położonej 

w pobliżu Lwowa. Młodzież obok wspólnej modlitwy, miała okazję wysłuchać konferencji i świadectw. O ocze-

kiwaniach współczesnej młodzieży ukraińskiej, mówi pochodzący z diecezji rzeszowskiej, a pracujący od kilku 

lat na Ukrainie, ks. Grzegorz Ząbek, proboszcz parafii w Kamionce Buskiej: „Młodzież oczekuje od Kościoła 

mądrej miłości. Na pewno miłości, która stawia wymagania i nazywa problemy po imieniu. Miłości, która jest dla 

nich. Osoby, która jest dla nich. Człowieczeństwa, które jest dla nich. Zanim damy im wykład katechizmowych 

prawd wiary, trzeba próbować budować z nimi relacje, jak ludzie z ludźmi”. 

W spotkaniu brał udział metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, który przewodniczył Mszy i procesji z 

palmami. 

Ważnym wydarzeniem w życiu archidiecezji lwowskiej, było także poświęcenie nowo wybudowanego kościoła 

parafialnego pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach. Ta prowadzana przez pallotynów 

parafia, jest przykładam odradzania się życia religijnego w miejscowościach przylegających do Lwowa, w których 

od czasu II wojny światowej nie było parafii rzymskokatolickich, a wierni musieli dojeżdżać do kościołów dość 

odległych od ich miejsca zamieszkania. 

www.vaticannews.va 

 

 

Bunt brytyjskich lekarzy przeciwko zmianie płci u dzieci 
 

Co najmniej osiemnastu pracowników kliniki zajmującej się zmianą płci w Wielkiej Brytanii odeszło z pracy z 

powodu złego diagnozowania dzieci i skierowywania ich na terapię hormonalną. Pięcioro z nich rozmawiało o 

swoich obawach z dziennikiem „Times”. 

„To co trzymało mnie w tej pracy przez ostatnie dwa lata to poczucie, że jest tam ogromna liczba dzieci w 

niebezpieczeństwie. Byłem tam, aby bronić je przed krzywdą” – mówi jeden z byłych pracowników, który wraz z 

grupą innych starał się zapobiegać tzw. „leczeniu” młodych pacjentów. Dzieciom podaje się m.in. leki hormo-

nalne poza ich zarejestrowanymi wskazaniami. Skutki terapii hormonalnej są nieodwracalne. 

W związku z niedostatkiem dowodów, pozarejestracyjne stosowanie leków w leczeniu dysforii płciowej (gender 

dysphoria) ogólnie oznacza nieuregulowane eksperymenty na dzieciach – stwierdził prof. Carl Heneghan, dy-

rektor Centrum Medycyny na Uniwersytecie Oksfordzkim (Evidence-based medicine). 

Z kolei były szef personelu zwraca uwagę, że niektóre dzieci zmieniają płeć ze względu na różne nadużycia w 

rodzinie, bolesną stratę bliskiej osoby czy nawet występowanie spektrum zaburzeń autystycznych. 
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Skierowania do jedynej tego typu instytucji w Wielkiej Brytanii rosną dramatycznie na przestrzeni ostatnich lat. 

Jeżeli w roku 2010 było ich 94, to w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 2519. Najmłodszy pacjent, jaki został 

skierowany do kliniki miał zaledwie 3 lata. Koszty tych terapii pokrywane są przez państwo. 

www.ekai.pl 

 

 

Rosja: 750 tys. aborcji rocznie 

Co roku w Rosji dokonuje się ponad 750 tys. legalnych aborcji. Tylko co piąta z nich spowodowana jest „wska-

zaniami medycznymi”, związanymi z problemami zdrowotnymi. 

Dane te przedstawiła wicepremier Tatiana Golikowa w rosyjskiej Dumie - niższej izbie parlamentu. Jej zdaniem 

ustalenie przyczyn, dla których kobiety decydują się na aborcję, jest jedną z „rezerw dla zwiększenia dzietności” 

w Rosji. 

Według Golikowej, potencjał dla zwiększenia dzietności znajduje się na Uralu i na Syberii, gdyż to tam proporcja 

kobiet w wieku reprodukcyjnym w stosunku do ich ogólnej liczby jest wyższa niż w Rosji jako takiej. 

Podczas tego samego posiedzenia wicepremier ujawniła również, że w niemal jednej trzeciej regionów Rosji w 

2018 r. wzrosła śmiertelność ich mieszkańców. 

Tylko w pierwszej połowie 2018 r. liczba ludności Rosji zmniejszyła się o 90 tys. osób. A w 2017 r. urodziło się 

tam 1,69 mln dzieci - najmniej od 2007 roku. Według szacunków ONZ, do 2050 r. liczba mieszkańców tego 

kraju zmniejszy się aż o 11 milionów. 

www.niedziela.pl 
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Bruksela: Organizacje rodzin katolickich zaniepokojone spadkiem liczby urodzeń w Europie 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) jest zaniepokojona spadkiem liczby urodzeń  

w Europie. – Sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej powoduje, że młodym ludziom jest coraz trudniej decy-

dować się na potomstwo – powiedział wiceprzewodniczący FAFCE Vincenzo Bassi otwierając w Brukseli kampanię 

pod hasłem „Głosuj na rodzinę”. 

Zwrócił uwagę, że ludność na naszym kontynencie systematycznie się starzeje. Dlatego ważnym jest,  

aby na wyzwania demograficzne zareagować środkami politycznymi na płaszczyźnie europejskiej, stwierdził 

Bassi. 

Z kolei przewodniczący FAFCE Antoine Renard podkreślił, że celem jego organizacji musi być wskazywanie na 

potrzeby rodzin i dialog w tym zakresie z przyszłymi europarlamentarzystami. Jako pozytywny przykład wspól-

nie uzgodnionej polityki rodzinnej Renard wymienił osiągnięte na początku roku porozumienie w sprawie unij-

nych wytycznych dotyczących godzenia z sobą życia zawodowego i prywatnego dla rodziców oraz opiekunów. 

W kontekście planowanych na koniec maja wyborów do Parlamentu Europejskiego organizacje rodzin przedsta-

wiły manifest na rzecz wzrostu liczby ludności. Dokument ujęty w 10 punktach, mówi m.in. o uznaniu funda-

mentalnej roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Polską wersję dokumentu zaprezentowano  

1 marca w Warszawie z udziałem przewodniczące FAFCE, Antoine Renarda. 

Od 2 kwietnia z inicjatywy FAFCE trwa kampania pod hasłem „Głosuj na rodzinę”, w ramach której wszyscy kan-

dydaci do Parlamentu Europejskiego zachęcani są do składania podpisów pod tekstem manifestu zawierającego 

zobowiązanie do działań na rzecz rodziny. 

O tym, którzy z kandydatów na europosłów podpisali manifest, FAFCE poinformuje w Międzynarodowym Dniu 

Rodzin, 15 maja, na krótko przed wyborami do Europarlamentu. 

FAFCE została utworzona w 1997 roku. Jej sekretariat generalny znajduje się w Brukseli. Federacja reprezentuje 

26 organizacji rodzin z 16 krajów członkowskich UE – w tym także z Polski – i działa w oparciu o katolicką naukę 

społeczną. Pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami Unii Europejskiej, takimi jak Komisja i Parlament Euro-

pejski, a wspólnie ze stowarzyszeniami sprzymierzonymi jest liczącym się przedstawicielem katolików w dialogu 

dotyczącym wszystkich spraw związanych z rodziną i z życiem rodzin. 

www.ekai.pl 

 

Mormoni będą chrzcić dzieci par homoseksualnych 

Mormoni postanowili, że będą chrzcić dzieci par homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, które o to 

poproszą. Wyjaśnili, że „okazywanie więcej zrozumienia, współczucia i miłości” powinno przyczynić się do 

„zmniejszenia nienawiści i pogardy, które szerzą się w naszych czasach” i do zastąpienia ich szacunkiem. 

Dotychczas związek z osobą tej samej płci był traktowany przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich 

na równi z apostazją, czyli wyparciem się wiary. – Choć nadal uważamy taki związek za poważne wykroczenie, 
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nie będzie on już traktowany jak apostazja – głosi opublikowany 4 kwietnia komunikat. Precyzuje on, że „nie-

moralne zachowania będą traktowane w ten sam sposób, niezależnie czy chodzi o związki heteroseksualne, czy 

homoseksualne”. 

Nie oznacza to jednak „zmiany w doktrynie Kościoła na temat małżeństwa ani w przykazaniach Bożych dotyczą-

cych czystości i moralności”. Jednocześnie jego władze wyraziły nadzieję, że osoby LGBT należące do mormonów 

„będą postępowały w zgodzie z nauczaniem Kościoła”. 

Założony w 1830 r. i mający siedzibę w Salt Lake City w zachodnioamerykańskim stanie Utah Kościół Jezusa 

Chrystusa Świętych Dni Ostatnich liczy 16-17 mln wiernych w 30 tys,. kongregacji na całym świecie. W USA 

najwięcej mormonów mieszka w stanach Utah, Montana i Wyoming. 

W 2015 r. mormoni zakazali chrztu dzieci par homoseksualnych. 1500 mormonów LGBT opuściło wówczas tę 

wspólnotę wyznaniową. Nowy (od 2018 r.) prezydent Kościoła Russell Nelson podjął inicjatywę zmiany tego 

przepisu. 

www.ekai.pl 

 

Papież: handel ludźmi to wielka zbrodnia przeciwko ludzkości 

Najbardziej dramatyczną formą uprzedmiotowienia 

człowieka nazwał Papież Franciszek handel ludźmi. 

Określił go jako głęboką ranę na ciele współczesnej 

ludzkości, zarówno dla tego, kto cierpi z jej powodu, 

jak i dla tego, kto ją zadaje. Ojciec Święty spotkał się 

dzisiaj przed południem z uczestnikami międzyna-

rodowej konferencji poświęconej handlowi ludźmi.  

Przypomniał, że proceder ten hańbi człowieczeństwo 

ofiary, naruszając jej wolność i godność. Odczłowie-

cza również tego, kto się go dopuszcza. Do tego bar-

dzo poważnie rani całą rodzinę ludzką oraz Ciało 

Chrystusa. 

Papież – handel ludźmi jest zdradą człowieczeństwa 

“ Handel ludźmi stanowi nie dające się usprawiedliwić pogwałcenie wolności oraz godności ofiar, tych najbardziej 

konstytutywnych wymiarów ludzkiego istnienia, chcianego oraz stworzonego przez Boga. Dlatego należy go 

uważać za zbrodnię przeciwko ludzkości. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, żadnych… Podobne znacze-

nie, przez analogię, powinno być przypisywane wszystkim czynom stanowiącym wyraz pogardy dla wolności i 

godności każdego ludzkiego istnienia, zarówno rodaka, jak i obcego – zaznaczył Papież. – Kto plami się podob-

nym przestępstwem, szkodzi nie tylko innym, ale również samemu sobie. W istocie bowiem, każdy z nas został 

stworzony, aby kochać oraz otoczyć troską drugiego, a to znajduje swoje spełnienie w darze z siebie. ” 
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Franciszek podkreślił, że Kościół jest wezwany do zdecydowanej walki z wszelkimi formami handlu ludźmi oraz 

czuje się zobowiązany do zaangażowania w pomoc ofiarom tego haniebnego procederu. Ta walka i zobowiąza-

nie przynoszą błogosławione skutki dla naszego człowieczeństwa, otwierając nam drogę do pełni życia, a to jest 

ostatecznym celem naszego istnienia. 

Ojciec Święty podziękował za wszystkie inicjatywy służące przeciwdziałaniu temu procederowi, opiece nad jego 

ofiarami oraz demaskowaniu winnych. Szczególne słowa uznania skierował pod adresem żeńskich zgromadzeń 

zakonnych, które organizują międzynarodową sieć pomocy. Nazwał to „awangardowym” dziełem misyjnym Ko-

ścioła. Papież zachęcił do koordynacji różnych inicjatyw duszpasterskich, na poziomie lokalnym oraz między-

narodowym. Trzeba zwierać szeregi oraz jednoczyć siły poprzez zintegrowane działania w krajach pochodzenia, 

tranzytu oraz przeznaczenia osób będących przedmiotem handlu ludźmi – powiedział Ojciec Święty. Za wsta-

wiennictwem św. Józefiny Baghity, która jako dziecko była niewolnicą, sprzedaną i kupioną, a potem uwolnioną 

oraz w pełni rozkwitłą jako córka Boga wzywał dla obecnych oraz tych, którzy gdziekolwiek angażują się w walkę 

z handlem ludźmi obfitego błogosławieństwa. 

www.vaticannews.va 

 

S. Bonetti: w Koloseum opowiem o Drodze Krzyżowej ofiar handlu ludźmi 

„Opowiem o współczesnym niewolnictwie; o tym, że Jezus wciąż cierpi na naszych ulicach, ale my nie chcemy 

tego widzieć” – mówi siostra Eugenia Bonetti, którą Papież Franciszek poprosił o napisanie rozważań Drogi 

Krzyżowej, którą poprowadzi w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum. Włoska misjonarka zaprezentowała dziś w 

Watykanie tekst rozważań.  

S. Bonetti przypomniała, że należąc do zgromadzenia Misjonarek Matki Bożej Pocieszenia wiele lat pracowała w 

Afryce, jednak dopiero po powrocie do Włoch rozpoczęła swą najtrudniejszą misję. „W kraju, który definiuje się 

jako chrześcijański odkryłam wielki deficyt człowieczeństwa. Zobaczyłam, że dobrobyt i kariera zabijają ludzkie 

serca. Nic już nas nie dotyka, trudno nam nawet we współczesnych niewolnikach zobaczyć ludzi takich samych 

jak my. Stąd temat handlu ludźmi znalazł się w centrum moich rozważań” - mówi włoska misjonarka.  

“ Pracowałam w Afryce 24 lata, czyli jestem misjonarką z długim stażem, jednak prawdziwym misyjnym wyzwa-

niem stała się dla mnie praca we Włoszech. Ta misja jest o wiele trudniejsza – mówi Radiu Watykańskiemu s. 

Bonetti. – Mamy się bardzo dobrze z ekonomicznego punktu widzenia, ale nasze serca znacząco niedomagają. 

Coraz mniej w nas miłosierdzia, egoistycznie myślimy tylko o sobie, nie dostrzegamy cierpienia innych, ważne 

jest żebyśmy mieli wszystko, to czego my pragniemy, inni się nie liczą. Nie chcemy widzieć ludzi przygniecio-

nych ciężkim krzyżem niewolnictwa. Nie chcemy widzieć zbrodni związanych z przemytem ludzi. To jest na-

prawdę, jak podkreśla Papież Franciszek, zbrodnia przeciw ludzkości. ” 

S. Bonetti, która kieruje stowarzyszeniem „Slaves no more” (Nigdy więcej niewolnicami) podkreśla, że stawiając 

w centrum Drogi Krzyżowej w Koloseum współczesnych niewolników chce potrząsnąć sumieniami i jeszcze bar-

dziej zjednoczyć światowe wysiłki w celu rozerwania kajdan wykorzystywania. „Kiedy patrzymy na migrantów 

wyruszających w poszukiwaniu lepszego życia i chcących wesprzeć własne rodziny pomyślmy przez chwilę o 
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tym, jak często stają się ofiarami przestępców i stają się dochodowym towarem. Ich krzyż jest naprawdę ciężki” 

– zauważa autorka tegorocznej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. 

Droga Krzyżowa w Koloseum o współczesnym niewolnictwie –tekst  

www.vaticannews.va 

 

Wielka Brytania: bunt lekarzy przeciwko zmianie płci u dzieci 

Co najmniej osiemnastu pracowników kliniki zajmującej się zmianą płci w Wielkiej Brytanii odeszło z pracy  

z powodu złego diagnozowania dzieci i skierowywania ich na terapię hormonalną. Pięcioro z nich rozmawiało  

o swoich obawach z dziennikiem Times.  

„To co trzymało mnie w tej pracy przez ostatnie dwa lata to poczucie, że jest tam ogromna liczba dzieci  

w niebezpieczeństwie. Byłem tam, aby bronić je przed krzywdą” – mówi jednen z byłych pracowników, który 

wraz z grupą innych starał się zapobiegać tzw. „leczeniu” młodych pacjentów. Dzieciom podaje się m.in. leki 

hormonalne poza ich zarejestrowanymi wskazaniami. Skutki terapii hormonalnej są nieodwracalne. 

W związku z niedostatkiem dowodów, używanie leków pozarejestracyjnych w leczeniu dysforii płciowej  

(gender dysphoria) ogólnie oznacza nieuregulowane eksperymenty na dzieciach – stwierdział prof. Carl Hene-

ghan, dyrektor Centrum Medycyny na Uniwersytecie Oksfordzkim (Evidence-based medicine). Z kolei były szef 

personelu zwraca uwagę, że niektóre dzieci zmieniają płeć ze względu na różne nadużycia w rodzinie, bolesną 

stratę bliskiej osoby czy nawet występowanie spektrum zaburzeń autystycznych. 

Skierowania do jedynej tego typu instytucji w Wielkiej Brytanii rosną dramatycznie na przestrzeni ostatnich lat. 

Jeżeli w roku 2010 było ich 94, to w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 2.519. Najmłodszy pacjent, jaki został 

skierowany do kliniki miał zaledwie 3 lata. Koszty tych terapii pokrywane są przez państwo. 

www.vaticannews.va 

 

 

Biskupi krytykują „drogę synodalną” niemieckiego episkopatu 

Wśród niemieckich biskupów pojawia się coraz więcej głosów krytycznych wobec tzw. „drogi synodalnej”,  

którą podczas wiosennej sesji plenarnej podjął niemiecki episkopat. Proces ten, który ma się rozpocząć już we 

wrześniu zakłada – w ramach zwalczania zjawiska wykorzystywania seksualnego nieletnich – debatę z udziałem 

świeckich gremiów i zewnętrznych ekspertów na temat podziału władzy w Kościele, sensowności celibatu i moż-

liwości zmian w katolickiej etyce seksualnej. 

Tuż po zakończeniu sesji plenarnej przewodniczący episkopatu kard. Reinhard Marx powiedział, że mimo burz-

liwej i kontrowersyjnej debaty pomysł „drogi synodalnej” biskupi zaakceptowali jednogłośnie. Tymczasem we-

dług portalu kath.net „niektórzy biskupi wstrzymali się od głosu”. 
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Kard. Rainer Maria Woelki skrytykował jednostronne reformy. W gościnnym artykule na łamach Die Tagespost 

napisał, że „ci, którzy wewnątrz Kościoła i poza nim energicznie ponaglają do złagodzenia celibatu, nowej oceny 

homoseksualizmu, kapłaństwa kobiet i ogólnej akceptacji pozamałżeńskiej seksualności, nie odpowiedzieli do 

tej pory, dlaczego u niemieckich protestantów, którzy to wszystko już mają, sytuacja nie jest lepsza”. Kard. 

Woelki stwierdził, że zbyt szybko odsunięto apel papieża Benedykta XVI o „odświatowienie” Kościoła w Niem-

czech. 

Na łamach tego samego dziennika celibatu kapłanów bronił koloński biskup pomocniczy Dominikus Schwader-

lapp, a w dzienniku Aachener Zeitung biskup Akwizgranu Helmut Dieser przekonywał, że celibat nie jest przy-

musem, ale „charyzmatem, biblijną formą życia i naśladowaniem Jezusa”. 

Biskup Pasawy Stefan Oster powiedział w wywiadzie dla Passauer Neue Presse, że „celibat jest formą życia, którą 

wybrał Jezus i dlatego jest wielkim skarbem, o który warto walczyć”, ale przyznał, że nie należy on do depozytu 

wiary i można o nim dyskutować. Inaczej sprawy mają się w kwestii katolickiej etyki seksualnej. Zarówno w 

wywiadzie dla gazety jak i w długim tekście na swojej stronie internetowej podkreślał, że kwestia dotyczy całego 

Kościoła powszechnego i nie mogą o niej decydować niemieccy biskupi. Wyraził on przekonanie, że „Papież Jan 

Paweł II przedstawił nam w swojej ‘Teologii ciała’ nauczanie zgodne z aktualną nauką o człowieku.” Według 

ordynariusza Pasawy należałoby również zapytać, „dlaczego to, co wcześniej było grzechem, teraz nie jest już 

grzechem, a nawet może zostać pobłogosławione”. 

www.ekai.pl 

 

 

Słowacja: episkopat po odrzuceniu konwencji stambulskiej 
 

Episkopat Słowacji z zadowoleniem przyjął decyzję tamtejszego parlamentu o odrzuceniu tzw. konwencji stam-

bulskiej. Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że jest to słuszna decyzja i podziękował wszystkim, którzy się 

do tego przyczynili. 

Abp Zvolenský podkreśla, że jest to dokument ideologiczny i kryje w sobie wiele zagrożeń, na które zwracali 

uwagę przedstawiciele różnych Kościołów na Słowacji. Metropolita Bratysławy zaznaczył zarazem, że przemoc 

względem kobiet jest niedopuszczalna i trzeba ją potępić. „Nigdy nie można jej tolerować i trzeba dołożyć 

wszelkich starań, aby ją powstrzymać” – czytamy w oświadczeniu. 

Abp Zvolenský dodaje jednak, że ochrona kobiet jest na tyle ważna, iż nie można dopuścić, aby pod pozorem 

troski o kobietę przemycano ideologię gender. „Cieszę się, że nasz kraj nie przystąpi do ratyfikacji tej konwencji” 

– napisał na zakończenie przewodniczący Episkopatu, wyrażając zarazem nadzieję, że słowaccy parlamentarzy-

ści nie ulegną międzynarodowym naciskom i nie wyrzekną się niezmiennej prawdy o tożsamości mężczyzny i 

kobiety. 

Głosowanie w sprawie konwencji stambulskiej odbyło się w ubiegły piątek. Spośród 133 członków Narodowej 

Rady 101 opowiedziało się za rezolucją, która zobowiązuje rząd, by nie przystępował do ratyfikacji i poinfor-

mował Radę Europy, że Słowacja nie będzie stroną konwencji. W czasie debaty parlamentarnej zauważono, że 

dokument ten jest sprzeczny ze słowacką konstytucją, która definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i 

kobiety. 
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Konwencja stambulska została zawarta w 2011 r. Oficjalnie dotyczy ona zapobiegania i zwalczania przemocy 

wobec kobiet, w rzeczywistości jednak zawarto w niej zapisy zobowiązujące do przyjęcia niektórych postulatów 

ideologii gender. Wprowadza na przykład nowe definicje płci, otwierając tym samym przestrzeń prawną dla 

bezpodstawnych roszczeń środowisk LGBT. 

Konwencję stambulską przyjęło 36 krajów, ale ratyfikowało tylko 16. Przed rokiem Parlament Europejski wezwał 

do jak najszybszego ratyfikowania tego dokumentu. Polska podpisała, a w 2015 r. również ratyfikowała kon-

wencję stambulską, jest zatem zobowiązana do wprowadzania jej w życie. Środowiska rodzinne apelują jednak 

do rządu, aby wypowiedział tę konwencję, wskazując m.in. na jej niezgodność z polską konstytucją. 

www.vaticannews.va 
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