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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie  

 

Przykazanie miłości Boga i bliźniego staje się jedyną  

i konsekwentną zasadą życia  

Przykazanie miłości Boga i bliźniego staje się jedyną i konsekwentną zasadą  

życia – mówił w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański, Ojciec Święty  

Franciszek. Papież dodał, że prawdziwym obliczem miłości jest miłosierdzie  

wobec potrzebującego. 

Dobry Samarytanin ukazuje nam, że miłując bliźniego, kocha jednocześnie Boga, 

wyrażając prawdziwą religijność i pełne człowieczeństwo – podkreślał Ojciec Święty Franciszek, nawiązując  

do niedzielnej ewangelii o miłosiernym samarytaninie. Papież akcentował, że to nie my wybieramy, według  

naszych kryteriów, kto jest bliźnim, a kto nim nie jest, lecz to osoba potrzebująca musi móc rozpoznać, kto jest 

jej bliźnim, czyli kto okazał jej miłosierdzie. 

– Wniosek ten wskazuje, że prawdziwym obliczem miłości jest miłosierdzie wobec potrzebującego życia  

ludzkiego. W ten sposób stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa i objawia się oblicze Ojca: „Bądźcie miłosierni, 

jak Ojciec wasz jest miłosierny – mówił Papież. 

Papież wskazywał, że umiejętność okazania współczucia jest dla nas kluczowa. 

– Jeśli w obliczu osoby potrzebującej nie odczuwasz współczucia, jeśli twoje serce jest nieporuszone, to znaczy, 

że coś jest nie tak. Uważaj! Nie pozwólmy, aby nami zawładnęła egoistyczna niewrażliwość – dodał. 

Ojciec Święty nawiązał także do pogarszającej się od 5 lat sytuacji w Wenezueli. Zapewnił o swojej bliskości z tym 

narodem. Zaapelował również o modlitwę, aby jak najszybciej doszło do porozumienia, „które położy kres  

cierpieniom ludzi, dla dobra kraju i całego regionu”. 

TV Trwam News/RIRM 

www.radiomaryja.pl 
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      Z Polski 

 

Sejm: Rzecznik Praw Dziecka i organizacje pro-life o ściganiu 

przestępczości aborcyjnej  
 

O większą współpracę między organizacjami pro-life a Rzecznikiem Praw 

Dziecka w zakresie zwalczania przestępczości aborcyjnej i przeciwstawie-

nia się seksedukacji w szkołach zaapelowano podczas spotkania zorganizowanego   

w czwartek w Sejmie przez Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia. – O ile przestępczość narkotykowa  

czy handel ludźmi traktuje się w Polsce poważnie, o tyle mam wrażenie, że na przestępczość aborcyjną przymyka 

się oko – mówiła Anna Siarkowska, przewodnicząca Zespołu. 

Temat aborcji był jednym z zagadnień poruszonych na spotkaniu przedstawicieli organizacji pro-life  

z Rzecznikiem Praw Dziecka w Sejmie. Organizatorem spotkania był Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa  

do Życia. 

Mikołaj Pawlak wyraził nadzieję, że projekty dotyczące zwiększenia prawnej ochrony życia nienarodzonych,  

które “gdzieś tam utknęły – mogę westchnąć tylko – niebawem zostaną przeprowadzone, jeśli nie przez instytucje 

parlamentarne, to przez inne, sądownicze”. 

– Takie jest moje zdanie i na tyle, na ile mogłem zabierać głos, aby zadawać pytania, dlaczego to trwa tak długo, 

albo wyrazić swój niepokój takim stanem rzeczy, to przez ostatnie pół roku robiłem – zaznaczył RPD. 

Zachęcił też organizacje pro-life, aby śmielej zaangażowały się w przekazywanie Rzecznikowi Praw Dziecka  

pomysłów dotyczących zwiększenia ochrony życia. – Urząd urzędem, ale nie zawsze wszystkie pomysły do nas 

docierają. Mogę być swego rodzaju tubą na przyszłość, aby różne dobre projekty promować – dodał. 

Anna Siarkowska (PiS), przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu na rzecz Prawa do Życia zaznaczyła, że temat 

ochrony życia nie ogranicza się tylko do zmian ustawowych, choć prawo w tym zakresie jej zdaniem wymaga 

zmian. – Zgodnie z literą prawa co roku giną setki dzieci. Litera prawa, która pozwala na zabijanie dzieci  

ze względu na to, że podejrzewa się u nich jakąś chorobę, jest zwykłą dyskryminacją – powiedziała. 

W jej opinii, dane zebrane przez organizacje pozarządowe wskazują, że wymiar przestępczości aborcyjnej jest  

w Polsce znaczny. – Część aborcji jest oczywiście dokonywana zgodnie z literą prawa, ale większość jest doko-

nywana jednak ze złamaniem tego prawa – dodała. 

Zapytała Rzecznika Praw Dziecka o jego działania w tym obszarze, dodając, że RPD mógłby nawiązać współpracę 

z organizacjami pozarządowymi, dysponującymi danymi na temat nielegalnych aborcji w Polsce, aby skuteczniej 

przeciwdziałać temu zjawisku. 

“Ten temat jest zdecydowanie zaniedbany i o ile przestępczość narkotykowa czy handel ludźmi traktuje się  

w Polsce poważnie, o tyle mam wrażenie, że na przestępczość aborcyjną przymyka się oko i nikt nie stara się tego 

porządnie zwalczać, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdy litera prawa nie jest wykonywana” – stwierdziła Anna 

Siarkowska. 
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Obecna na spotkaniu Maria Bienkiewicz z Fundacji “Nowy Nazaret” alarmowała, że docierają do niej informacje,  

iż w szpitalach coraz więcej matek przyjmowanych jest do porodu w dużym stanie upojenia alkoholowego.  

Są to sygnały ze strony pracowników izb przyjęć. 

– Na terenie całej Polski nie ma problemu z zabiciem dziecka na jakimkolwiek etapie rozwoju ciąży. Są przyjmo-

wane kobiety w trzydziestym którymś tygodniu. Ponieważ bywały takie sytuacje, że dzieci przeżywają porody, 

wobec tego przy rodzącej kobiecie – jeśli chodzi o duże dziecko – stawiane jest wiadro z formaliną. Nie ma przy 

niej położnej, a dziecko wpada do tego wiadra – mówiła. 

Innym, jej zdaniem powszechnym zjawiskiem w polskich szpitalach, jest odmowa wydawania do pochówku  

ciał dzieci, które urodziły się w wyniku aborcji. Ciała te mają być palone razem z odpadami medycznymi. 

Na spotkaniu poruszono także kwestię ochrony dzieci przed seksualizacją w szkołach w kontekście podpisanej 

przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT. 

Mikołaj Pawlak poinformował, że przy Rzeczniku Praw Dziecka i w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji  

Narodowej zacznie wkrótce działać specjalny zespół, którego zadaniem będzie promocja nieobowiązkowego dziś 

przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 

“Myślę, że to będzie wspólnym tematem działań, aby wychowanie do życia w rodzinie być może nie tyle odświeżyć 

co do treści, ile na pewno w lepszy sposób “opakować”, pokazać rodzicom i wypromować, aby mogło na nowo  

od września jeszcze lepiej działać i żeby nie zdarzało się tak, że nawet dyrektorzy deprecjonowali to w szkołach” 

– powiedział. 

Jego zdaniem, ten temat “należy przypomnieć i pokazać, że mamy kilkanaście tysięcy przygotowanych pedagogów 

będących nauczycielami i wcale niekoniecznie potrzebni nam są edukatorzy o nieznajomej proweniencji  

i nieznajomych umiejętnościach”. 

Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie wychowania 

do życia w rodzinie w formie fakultatywnej, a nie uczynienie z niego przedmiotu obowiązkowego. 

– Jeśli rodzina funkcjonuje poprawnie, to wychowanie do życia w rodzinie odbywa się w rodzinie. Wiele dzieci  

po prostu nie ma potrzeby chodzić na takie zajęcia. Ja byłabym skłonna swoje dzieci z takiego przedmiotu  

zwalniać i mieć ten obszar wychowania pod kontrolą swoją i swojego męża – wyjaśniła. 

Podała przykład niemieckiego systemu oświaty, w którym treści w ramach pokrewnego programu były  

prezentowane w poprawnej formie, ale potem nastąpiła radykalna zmiana wytycznych programowych. –  

I w tej chwili mamy tam do czynienia z najbardziej radykalną lewicową propagandą – dodała. 

www.ekai.pl 

 

 
 



 

Strona | 5  
 

Przykazanie miłości Boga i bliźniego staje się jedyną zasadą życia  

 

 

Walka z szarą strefą adopcyjną – rząd przyjął projekt przygotowany w Ministerstwie  

Sprawiedliwości  

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki odda-

wania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być  

bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie,  

przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które dziś  

(9 lipca 2019 r.) przyjęła Rada Ministrów. 

- Stawiamy dobro dzieci na pierwszym miejscu. Dzięki temu pro-

jektowi zapełniamy lukę w prawie, która pozwalała na groźny proceder nielegalnych adopcji. Podejmujemy  

zdecydowaną walkę z szarą strefą adopcyjną – powiedział na konferencji prasowej Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Michał Wójcik, który nadzorował prace nad projektem.  

Konieczne zmiany w prawie 

Podkreślił, że zmiany są koniecznie, ponieważ obecne rozwiązania prawne niedostatecznie chronią dzieci przed 

groźbą dostania się w niepowołane ręce.  

- Ten problem był znany od wielu lat. Zwracali na to uwagę rzecznicy praw dziecka, różni politycy, ale nikt do tej 

pory nie znalazł sposobu, jak walczyć z nielegalnymi adopcjami. My rozwiązujemy ten problem, przeciwdziałamy 

groźbie pozyskiwania dzieci przez przestępców, pedofili, wywożeniu dzieci za granicę – mówił wiceminister  

Michał Wójcik.  

Dziś odpowiedzialność karna grozi jedynie za organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę. Można  

za to trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Dlatego konieczne są zmiany w prawie.  

 Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje, że bezkarne nie pozostaną również  

„pojedyncze” nielegalne adopcje. Karę poniesie  zarówno matka, jak osoba przyjmująca dziecko. Nowy przepis 

będzie stanowił, że kto odda lub przyjmie dziecko do adopcji z pominięciem odpowiedniego postępowania  

sądowego (np. poprzez fałszywe wskazanie ojcostwa) może trafić nawet na 5 lat do więzienia. 

  

 Taka sama kara będzie grozić osobie, która zatai przed sądem, że oddała dziecko za pieniądze lub inną  

korzyść. Jeśli zatai to – narazi się na 5 lat więzienia. Jeśli nie zatai – sąd uzna, czy doszło do transakcji,  

która wyklucza możliwość adopcji, czy jedynie do nieznaczącej  gratyfikacji. Chodzi o to, by nie przekreślać  

adopcji w przypadkach, gdy matka przyjmie od przyszłych rodziców adopcyjnych drobny prezent, np. pieluszki 

czy mleko dla niemowlęcia.  

Groźny proceder 

Nie wolno tolerować sytuacji, w której bezpieczeństwo dziecka w wielu aspektach życiowych, psychologicznych  

i prawnych jest zagrożone. A takie są konsekwencje bezprawnych adopcji. Groźne zjawisko rozszerzyło się do 

tego stopnia, że państwowe ośrodki  zajmujące się znajdowaniem rodzin dla samotnych dzieci alarmują o istnie-

niu w Polsce szarej strefy adopcyjnej.  
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W internecie bez problemu można znaleźć ogłoszenia kobiet, które oferują urodzenie dziecka i oddanie go tuż 

po porodzie. „Brzuszek rośnie i szuka rodziny dla maluszka”, „Wynajmę brzuszek”, „Urodzę dziecko zdecydowanej 

parze”, „Pomogę parze bez dzieci ”  – brzmią szokujące oferty. Są też ogłoszenia „zamawiających”, takie jak  

„zaadoptuję dziecko niechciane”. W anonsach otwarcie podawane są ceny za oddanie dziecka – od kilku do kilku-

set tysięcy złotych. Do zapłaty często dochodzi w momencie, gdy  kobieta  jest w ciąży. Kolejne kwoty przekazy-

wane są pod pozorem udzielania pomocy materialnej, a całość należności finalizowana jest po przekazaniu 

dziecka.  

Według szacunkowych ocen, w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi, przy 

około 3 tys. legalnych adopcji. O ogromnej skali procederu świadczyć może fakt, że jedna ze stron internetowych, 

gdzie znajdują się tego typu ogłoszenia, miała dziennie około 400 użytkowników, a w sumie odwiedziło ją ponad 

1,4 mln osób.   

Nielegalne adopcje zagraniczne 

Część dzieci nielegalną  drogą trafia za granicę. Głośny był przypadek mieszkanki Mysłowic, która sprzedała 

dziecko małżeństwu z Danii za 750 euro. Po urodzeniu dziecka, jeszcze będąc w szpitalu, złożyła niezgodne  

z prawdą oświadczenie, że Duńczyk jest ojcem dziecka. Na tej podstawie obcokrajowiec zarejestrował w urzędzie 

dziecko jako swoje i wywiózł za granicę.  

Innym sposobem na „zalegalizowanie” handlu dzieckiem jest wprowadzenie w błąd sądu rodzinnego podczas 

postępowania o adopcję. Przestępczy proceder polega na ominięciu zasady, że tzw. adopcja ze wskazaniem  

jest możliwa jedynie na rzecz krewnych rodziców dziecka lub małżonka jednego z rodziców. Opłacona matka 

składa w szpitalu oświadczenie, że pozostawia dziecko pod opieką wskazanych osób. Sąd przekazuje im pieczę 

nad dzieckiem. Czyni to do czasu wydania orzeczenia w sprawie adopcji, kierując się potrzebą zapewnienia na-

tychmiastowej opieki nad dzieckiem. A gdy dochodzi do postępowania adopcyjnego, sąd uznaje, że dziecko  

powinno zostać tam, gdzie jest, bo zdążyło zżyć się z opiekunami.  

Koniec bulwersujących transakcji 

Nowe regulacje uderzą w szarą strefę adopcyjną, przeciwdziałając ogromnemu ryzyku dla dzieci. Legalni rodzice 

adopcyjni są sprawdzani w państwowych ośrodkach, przechodzą szkolenia, muszą spełniać odpowiednie wymogi 

prawne i etyczne. W szarej strefie nie obowiązują natomiast żadne zasady, rządzi jedynie pieniądz. Nowe rozwią-

zania umożliwią skuteczne ściganie uczestników groźnego procederu. Będą też miały skutek prewencyjny. Surowe 

kary powinny odstraszyć od zawierania bulwersujących transakcji, w których dziecko jest „żywym towarem”.  

Biuro Komunikacji i Promocji 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

www.gov.pl 
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Ponad ćwierć miliona Polaków poparło inicjatywę “Stop Pedofilii” 
 

Ponad 263 tys. podpisów pod obywatelskim projektem 

ustawy “Stop Pedofilii” złożyli w środę w Sejmie przedstawi-

ciele Fundacji Pro-prawo do życia. Celem projektu – argu-

mentują wnioskodawcy – jest wprowadzenie ochrony dzieci 

przed przemocą seksualną ze strony aktywistów LGBT oraz 

uniemożliwienie nakłaniania dzieci i młodzieży do rozwią-

złości płciowej. Parlament ma teraz trzy miesiące na pod-

danie projektu pod głosowanie. 

W środę 17 lipca zakończyła się trwająca trzy miesiące 

zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop 

Pedofilii, który powstał z inicjatywy Fundacji Pro-prawo do życia. Projekt poparło ponad 263 tys. Polaków  

a zebrane podpisy zostały dzisiaj złożone w Sejmie RP w celu poddania ustawy pod obrady parlamentu. 

“Wobec agresywnej promocji homoseksualizmu, rozwiązłości seksualnej i nieczystości wśród dzieci i młodzieży, 

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”. 

Szczególną rolę, wskazują członkowie Fundacji Pro-prawo do życia, na tym polu odgrywają aktywiści LGBT  

i powiązani z nimi “edukatorzy” seksualni, którzy oswajają dzieci z treściami niszczącymi poczucie ich wstydu, 

będącego naturalną ochroną przed wykorzystywaniem seksualnym. – Tego typu działania są wspierane przez 

władze kolejnych miast, m.in. Warszawy, Gdańska i Krakowa. Nasz projekt sprzeciwia się temu – dodał Dzierżaw-

ski. 

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 

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

szkoły lub placówki oświatowej, będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Podpisy pod projektem ustawy były zbierane w całym kraju. Uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez 

działaczy LGBT, którzy próbowali uniemożliwić Polakom wyrażenie poparcia dla zmiany prawa. 

“Ataki na naszych wolontariuszy, utrudnianie zbiórki podpisów, blokowanie ludziom dostępu do naszych zgro-

madzeń, kradzież kart podpisowych, niszczenie mienia, dewastacje samochodów, nawoływanie do przemocy  

i wandalizmu w mediach społecznościowych. To tylko niektóre z aktów agresji ze strony środowisk LGBT, z jakimi 

musieliśmy zmierzyć się w ostatnich miesiącach” – mówi Dawid Wachowiak, członek Fundacji i jeden z koordyna-

torów akcji Stop Pedofilii. Dziękuję wszystkim, którzy pomimo trudnych warunków zaangażowali się w akcję i nie 

dali się zastraszyć – dodaje Wachowiak. 

Sejm ma teraz trzy miesiące na poddane projektu pod głosowanie. Fundacja Pro-Prawo do życia zapowiada jed-

nak, że akcja nie zakończy się wyłącznie na procedurach parlamentarnych. Akcja Stop Pedofilii będzie nadal trwać 

w całym kraju. W jej ramach będziemy uświadamiać Polaków w jaki sposób na Zachodzie promuje się patologie 
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seksualne w szkołach i przedszkolach a także informować o powiązaniach aktywistów LGBT i “edukatorów”  

seksualnych z pedofilią – mówi Mariusz Dzierżawski. To otwiera oczy tysiącom osób, które włączają się następnie 

w obronę dzieci przed zgorszeniem – tłumaczy Dzierżawski. 

W ramach akcji Fundacja wydała również bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. “Jak powstrzymać 

pedofila?”, w którym informuje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej  

i Ameryki oraz radzi w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. 

Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl 

www.ekai.pl 

 

 

Projekt ustawy przeciwko obchodzeniu prawa rodzinnego przez ruch LGBT  
 

Zdaniem Instytutu Ordo Iuris, w polskim prawie istnieją przepisy, które bywają 

wykorzystywane przez ruch LGBT do podważania konstytucyjnej ochrony  

rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Prawnicy Instytutu 

przygotowali projekt zmian prawnych zapobiegających obchodzeniu prawa  

rodzinnego. Dokument ma trafić do ministerstwa sprawiedliwości. 

Proponowanie zmiany mają na celu wzmocnienie w polskim prawie gwarancji 

poszanowania wyrażonej w Konstytucji RP tożsamości małżeństwa jako męż-

czyzny i kobiety oraz statusu prawnego rodziny wynikającego z art. 18 ustawy 

zasadniczej. 

Chodzi także o eliminację tych ustawowych przepisów, które są lub mogą być wykorzystanie do osłabienia  

lub wręcz zakwestionowania konstytucyjnego standardu ochrony małżeństwa i rodziny. Instytut Ordo Iuris wska-

zuje, że realność takiego ryzyka istnieje. 

Art. 18 Konstytucji RP i polskie prawo chroni tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz  

nie kwestionuje oczywistego faktu, że ojcem dziecka jest mężczyzna a matką kobieta. 

Jednak środowiska LGBT od wielu lat podejmują próby – zarówno przed organami krajowymi, jak i międzynaro-

dowymi – aby podważyć obowiązujący w Polsce porządek prawny – podkreślają eksperci prawni Ordo Iuris,  

określając tę taktykę mianem tzw. litygacji strategicznej. 

„Organizacje te dostrzegły, że nie będąc w stanie przeprowadzić ustaw podważających tożsamość rodziny  

i instytucji małżeństwa drogą parlamentarną, decydują się na drogę sądową poprzez wszczynanie postępowań  

o charakterze precedensowym. Jest to taktyka małych kroków” – wyjaśnił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu 

Ordo Iuris podczas poniedziałkowej prezentacji zmian prawnych. 

Ekspert przytoczył przykłady skuteczności realizacji tej strategii jest kilka wyroków sądów administracyjnych  

z ostatnich miesięcy. 
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Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2018 r. nakazał transkrypcję aktu urodzenia, w którym 

jako rodzice widnieją dwie kobiety i tym samym otworzył drogę do wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego 

dwóch kobiet jako rodziców. Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 4 czerwca 

br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 stycznia 2019 r. stwierdził, że z art. 18 Konstytucji 

nie wynika zakaz rejestracji jako małżeństwa relacji dwóch mężczyzn. 

Zdaniem Ordo Iuris, wszystkie te wyroki są efektem wieloletnich działań aktywistów LGBT, którzy zapowiedzieli, 

że skoro nie mogą zmienić polskiego prawa rodzinnego zwykłą drogą, to wykorzystają do tego sądy. W większości 

przypadków podstawą postępowań są wadliwe, zbędne i wewnętrznie sprzeczne rozwiązania wprowadzone  

w 2014 r. ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego, która otworzyła furtkę dla tych orzeczeń. 

Instytut Ordo Iuris przygotował projekt nowelizacji kilku ustaw, w tym ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, 

ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o cudzoziemcach, m.in. przepisy odnoszące się do zmian, 

jakie mogą nastąpić w efekcie Brexitu. Projekt ma „zapobiec dalszemu podważaniu konstytucyjnej tożsamości 

małżeństwa i rodziny oraz zabezpieczyć dobro dzieci” – napisano w petycji przedstawiającej proponowane zmiany 

w prawie. 

Główne punkty projektu to likwidacja tzw. transkrypcji obligatoryjnej, czyli nakazu przepisywania aktów stanu 

cywilnego powstałych zagranicą, anulowanie transkrybowanych aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim 

prawem i zniesienie instytucji zaświadczenia o stanie cywilnym. 

„Na podstawie tego zaświadczenia kierownik USC może wydać dokument, który poświadcza stan cywilny danej 

osoby. Dokument może być potencjalnie wykorzystany zagranicą w celu ułatwienia wstąpienia w tzw. związek 

małżeński z osobą tej samej płci” – wyjaśnił dr Marcin Olszówka z Ordo Iuris. 

Projekt proponuje też wprowadzenie do ustawy Prawo prywatne międzynarodowe zapisu wykluczającego „ponad 

wszelką wątpliwość” możliwość stosowania przepisów prawa obcego, które dotyczy związków osób tej samej płci 

w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Postuluje też ujednolicenie sposobu rozumienia rodziny w ustawie 

o cudzoziemcach z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Samą petycję można podpisać na stronie maszwplyw.pl, a projekt ustawy został wysłany ministerstwu  

sprawiedliwości z apelem o jego procedowanie jako projektu rządowego, który trafiłby pod obrady Sejmu. 

„Liczymy, że petycja spotka się z szerokim odzewem społecznym, co byłoby dodatkowym argumentem  

dla ministra sprawiedliwości, aby kontynuował prace nad zmianą prawa. Liczylibyśmy na rządowy projekt ustawy. 

Jest on przygotowany kompleksowo, wraz z uzasadnieniem, nic nie stałoby więc na przeszkodzie, aby podjęła  

go także grupa posłów. Pierwszym wyborem jest oczywiście minister sprawiedliwości” – powiedział KAI dr Marcin 

Olszówka. 

„Do końca kadencji parlamentu zostało jeszcze trochę czasu, liczymy zatem, że projekt zostanie uchwalony, 

szczególnie że wiceminister sprawiedliwości jakiś czas temu publicznie mówił, że w ministerstwie toczą się prace 

nad zmianami prawa przeciwdziałającymi tym negatywnym trendom. Jest to nasze wsparcie jako organizacji po-

zarządowej dla ministerstwa” – dodał ekspert prawny Instytutu Ordo Iuris. 

www.ekai.pl 
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Polacy niechętni “małżeństwom” i adopcji dzieci dla osób homoseksualnych 

 

Mniej więcej co trzeci Polak (36%) zna osobę homoseksualną, ale tylko 29% godzi się na zawieranie przez nie 

“związków małżeńskich” i publicznie pokazywanie swojego stylu życia (28%), a tylko co jedenasty (9%) przyzwo-

liłby na adopcję dzieci. Ponad połowa Polaków uważa, że homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, 

ale należy go tolerować – wynika z najnowszego badania CBOS. 

W komunikacie CBOS poinformowano, że badanie zostało zrealizowano “w trakcie sporu o miejsce tożsamości 

psychoseksualnej i identyfikacji płciowej w przestrzeni publicznej, szkołach i świadomości dzieci”. Chodzi głównie 

o podpisaną 18 lutego przez prezydenta Warszawy deklaracją zwaną kartą LGBT+ i debatę na ten temat. 

Zdaniem CBOS, na opinie o prawach osób homoseksualnych istotnie wpływa bezpośrednia znajomość przynajm-

niej jednego geja lub lesbijki. Prawdopodobnie poznanie historii konkretnej osoby powoduje, że nie myśli się  

o tym zjawisku jak o abstrakcyjnym problemie społecznym, ale patrzy się na nie przez pryzmat znajomej lub 

znajomego. 

Z tegorocznego badania wynika, że więcej niż co trzeci badany (36%) ma w swoim otoczeniu osobę o orientacji 

homoseksualnej. “Odsetek ten rośnie od dziesięciu lat, co może świadczyć o społecznym oswajaniu homoseksu-

alizmu i mieć związek ze skalą coming outów” – czytamy w komunikacie CBOS. 

Znajomość z kimś o orientacji homoseksualnej częściej niż pozostali deklarują najmłodsi badani (55% osób  

w wieku 18-24 lat i 49% w wieku 25-34 lat), mieszkańcy największych miast (64% respondentów z tych powyżej 

500 tys. mieszkańców), ankietowani z wyższym wykształceniem (56%), kadra kierownicza i specjaliści (57%) oraz 

pracujący na własny rachunek (55%). 

Częściej niż pozostali znają kogoś o orientacji homoseksualnej badani o poglądach lewicowych (55%) i w ogóle 

nieuczestniczący w praktykach religijnych (54%). 

O ile przybyło w stosunku do poprzedniego badania osób bezpośrednio znających kogoś o orientacji homosek-

sualnej, o tyle opinie dotyczące postrzegania homoseksualizmu niewiele się zmieniły. Prawie co czwarty respon-

dent – tyle samo co w 2017 – uważa, że homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować (24%). 

Ponad połowa Polaków uważa, że homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz należy  

go tolerować (54%). 

Tak jak w badaniu sprzed dwóch lat – czytamy w komunikacie CBOS – na postrzeganie homoseksualizmu wpływa 

osobisty kontakt z osobami o tej orientacji. Ci, którzy znają geja lub lesbijkę, częściej niż pozostali postrzegają 

tę orientację seksualną jako coś normalnego i mówią o potrzebie tolerancji, natomiast osoby nieznające osobiście 

nikogo o odmiennej orientacji seksualnej wyraźnie częściej traktują homoseksualizm jako dewiację, której nie 

powinno się akceptować. 

Opinia, że homoseksualizm to rzecz normalna, jest szczególnie bliska najmłodszym badanym (21% w wieku  

18-24 lat), mieszkańcom ponadpółmilionowych miast (25%), pracującym na własny rachunek (21%), uczniom  

i studentom (22%) oraz gospodyniom domowym (25%). Chodzi zwłaszcza osoby, które określają swoje poglądy 

polityczne jako lewicowe (31%) oraz w ogóle nieuczestniczące w praktykach religijnych (26%). 
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Obecnie mniej niż co trzeci badany zgadza się, że pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozosta-

jących ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie (29%) oraz publicznie 

pokazywać swój sposób życia (28%), a co jedenasta osoba (9%) przyzwoliłaby tym parom na adopcję dzieci. Istotne 

statystycznie zmiany dotyczą oceny publicznego pokazywania sposobu życia par homoseksualnych – niechęć 

wobec niego wzrosła z 62% do 67%. 

Znajomość kogoś o orientacji homoseksualnej zauważalnie zwiększa aprobatę prawa do zawierania małżeństw 

przez związki jednopłciowe, a także publicznego pokazywania przez nie swojego sposobu życia. Wpływa również 

na stosunek do adopcji dzieci przez pary gejów i lesbijek, choć nawet wśród znających osobiście osobę  

homoseksualną niemal trzy czwarte badanych (74%) wyraża sprzeciw wobec możliwości adoptowania dzieci przez 

pary jednopłciowe. 

Badanie przeprowadzono w dniach 4–11 kwietnia na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej  

dorosłych mieszkańców Polski. 

www.ekai.pl 

 

 

 

Duszpasterstwo Rodzin na Kongresie Poradnictwa 

W dniu 1 lipca w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres  

Poradnictwa z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.  

W kongresie wzięło udział ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

samorządu terytorialnego i organów centralnych. Główną ideą Kongresu było  

zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatel-

skiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowot-

nego. 

Prezydent Andrzej Duda przysłuchiwał się głównej sesji plenarnej, podczas której podjęto rozmowy na temat 

współpracy i integracji usług poradniczych. W swojej wypowiedzi Prezydent zwrócił uwagę na rolę edukacji  

i informacji w systemie usług poradniczych.  „Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świad-

czone przez organizacje pozarządowe” – podkreślił Andrzej Duda. CAŁE WYSTĄPIENIE >> 

W głównej sesji plenarnej wybrzmiał również głos Duszpasterstwa Rodzin. Beata Choroszewska, Krajowa  

Doradczyni Życia Rodzinnego, jako przedstawiciel poradnictwa rodzinnego, podjęła kluczowe zagadnienia  

dotyczące standaryzacji zawodu doradcy życia rodzinnego oraz finansowania katolickich poradni rodzinnych. 

Zwróciła również szczególną uwagę na potrzebę wzmocnienia systemowej pomocy małżeństwom przeżywającym 

kryzys. „Wydaje się być ważne stworzenie sieci współpracy pomiędzy doradcami życia rodzinnego, a mediatorami, 

którzy będą prowadzić mediacje pojednawcze, zmierzające w kierunku wzmocnienia więzi, a nie w kierunku roz-

wodu, a także stworzenie sieci współpracy pomiędzy prawnikami oraz psychoterapeutami, którzy pomogą mał-

żeństwu przepracować konflikt, znaleźć przyczynę kryzysu.” Podkreśliła także potrzebę stworzenia systemowej 

pomocy kobietom będącym w tzw. nieplanowanej ciąży oraz parom zmagającym się z niepłodnością.  

Zaproponowała również konkretne rozwiązania dotyczące integracji określonych nurtów poradnictwa obecnych 

na Kongresie. 
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Reprezentantami Duszpasterstwa Rodzin w równoległych tematycznych sesjach panelowych byli: 

ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, Dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu oraz ks. dr Stanisław  

Paszkowski Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Wrocławskiej. ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz podczas 

sesji „W stronę wspólnych standardów poradnictwa” podkreślił potrzebę odniesienia się do dobrych podstaw  

antropologicznych w procesie pomagania. ks. dr Stanisław Paszkowski Diecezjalny Duszpasterz Rodzin  

Archidiecezji Wrocławskiej, reprezentował Duszpasterstwo Rodzin podczas sesji „Wspieranie organizacji obywa-

telskich świadczących różne formy poradnictwa”. 

W Kongresie Poradnictwa wzięli udział Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego oraz Diecezjalni Duszpasterze  

Rodzin z różnych diecezji w całej Polsce. 

Kongres zorganizowany był przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – 

CRSO. W wydarzeniu z ramienia KPRP wzięli udział ministrowie: Halina Szymańska, Paweł Mucha, Andrzej Dera  

i Błażej Spychalski; doradcy: Zofia Romaszewska i Marek Rymsza oraz Dyrektor Generalna Grażyna Ignaczak-

Bandych. 

Oglądaj: Panel z przedstawicielami różnych nurtów poradnictwa 

www.kodr.pl 

 

 

'In vitro - problemy prawno-etyczne' - nagranie z konferencji Ordo Iuris  

Ustawa o „leczeniu niepłodności” wciąż wywołuje liczne kontrower-

sje etyczne. Instytut Ordo Iuris zgłaszał wobec niej wiele zastrzeżeń 

już na etapie jej powstawania w 2015 r. Z okazji czwartej rocznicy 

uchwalenia ustawy miała miejsce konferencja prasowa z prezentacją 

broszury poświęconej zapłodnieniu pozaustrojowemu. 

Oglądaj: "In vitro - problemy prawno-etyczne" - konferencja Ordo 

Iuris 

www.ordoiuris.pl 

 

 

 

 
 
 
 

 

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco! 

 

ZAPRASZAMY!!!  
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Drugie dziecko we włocławskim oknie życia 

 

W oknie życia zainstalowanym w Domu Generalnym Zgroma-

dzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi  

pozostawiono noworodka – małą dziewczynkę. Jest to drugie 

dziecko znalezione we włocławskim oknie życia. W 2015 r. rów-

nież była to dziewczynka. Wydarzenie, o którym dziś poinfor-

mowano, miało miejsce 16 lipca po godz. 21. 

Zgodnie z procedurą, na miejsce zostały wezwane Policja i Po-

gotowie Ratunkowe. Lekarz określił stan dziewczynki jako dość 

dobry. Jeśli uda się odnaleźć matkę dziecka, a ta zrzeknie się 

praw rodzicielskich, sąd rodzinny zdecyduje o umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej. Matka ma jednak 

sześć tygodni na zmianę swojej decyzji. 

Siostry Wspólnej Pracy opiekujące się oknem życia nazwały małą Miriam Agata. „Tak się składa, że 16 lipca  

obchodziliśmy Święto Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel. Modlimy się o tę dziewczynkę oraz o jej rodziców. 

Musiała to być dla nich bardzo trudna decyzja” – mówi wikaria generalna, siostra Agata Błaszczyk. Siostry odwie-

dzają noworodka w szpitalu, a tuż po znalezieniu same fachowo zajęły się dziewczynką. 

Włocławskie okno życia im. św. Jana Pawła II, znajduje się w Domu Generalnym Sióstr Wspólnej Pracy, od strony 

ul. Wojska Polskiego. Powstało ono w 2011 r. jako inicjatywa związana z obchodami jubileuszu 600-lecia konse-

kracji włocławskiej katedry. Poświęcił je biskup włocławski Wiesław Mering w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 

25 marca 2011 r. 

www.ekai.pl 

 

 

 

Kraków: Msza św. na Wawelu w intencji rodziców dzieci utraconych  
 

W 620. rocznicę śmierci Elżbiety Bonitacji, jedynej córki królowej  

Jadwigi i króla Władysława Jagiełły, w katedrze na Wawelu została  

odprawiona Msza w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci. 

Inicjatorkami nabożeństwa były siostry jadwiżanki wawelskie wraz  

z Sodalicją Świętej Jadwigi Królowej. 

Królewna Elżbieta Bonitacja żyła trzy tygodnie. Sześć dni po śmierci 

została pochowana w katedrze wraz z matką, królową Jadwigą, która 

odeszła cztery dni po niej. Spoczęły przy pradziadku Jadwigi – królu 

Władysławie Łokietku. 

Mszy przewodniczył ks. prof. Jacek Urban. – Ktoś napisał: „Trzymać w rękach dziecko to tak, jakby mieć w ramio-

nach cały świat”. A co powiedzieć, kiedy ktoś utraci dziecko? Czy wtedy nie jest tak, że cały świat rozsypuje mu 

się w gruzy? – pytał w homilii. – Tak się dzieje, gdy odchodzą dzieci – czy to jeszcze z łon swoich matek, czy już 

z ich ramion – dodał. 
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Kapłan podkreślił, że naszym zadaniem jest być razem z rodzicami w ich bólu. – Dla nich jest to tajemnica Piety, 

tajemnica Matki, która bierze w ramiona martwe ciało swojego Syna, zdjęte z krzyża – stwierdził kaznodzieja. 

Przypomniał, że ten moment zapowiedział Maryi prorok Symeon, gdy mówił o mieczu przenikającym Jej duszę. – 

Jest rzeczą niewyobrażalnie trudną uleczyć ranę po mieczu. Próbuje tego medycyna, psychologia, próbuje także 

teologia. Chce pomóc, chce być jak Samarytanin – podkreślił. 

Kapłan zauważył także, że aby poznać miłość Jezusa, należy starać się rozumieć ludzi i ich potrzeby, zwłaszcza 

potrzeby tych, którzy „po ludzku utracili wszystko”. – Oby zobaczyli w nas miłosiernego Samarytanina, a przez 

niego – samego Boga – mówił. 

Elżbieta Bonifacja to pierwsza królewna z rodu Jagiellonów. Przyszła na świat 22 czerwca i zmarła 13 lipca 1399 

roku. Była jedynym dzieckiem królowej Jadwigi i pierwszym dzieckiem króla Władysława Jagiełły. 

Swoje pierwsze imię odziedziczyła po babce Elżbiecie Bośniaczce, a drugie otrzymała na cześć papieża Bonifacego 

IX, który był jej ojcem chrzestnym. Jej imię otwiera listę królewskich potomków dynastii Jagiellonów – dynastii, 

która w swoim szczytowym okresie stała się jedną z najpotężniejszych w Europie. 

www.ekai.pl 

 

 

 

Kalisz: Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego  
 

– Trzeba trzymać się ręki Jezusa: to bardzo ważna podpowiedź św. Józefa z Kalisza. Trzymać się z ufnością, mając 

Ewangelię za codzienną instrukcję, a krzyż za źródło nadziei na zbawienie – mówił bp Piotr Sawczuk, który 4 lipca 

przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin  

i obrony życia poczętego. 

Temat lipcowego spotkania brzmiał: „Życie ludzkie jest święte  

i nienaruszalne”. Rozważano słowa zaczerpnięte z przemó-

wienia papieża Franciszka z dnia 25 maja 2019 r. „Każde 

dziecko, które zapowiada się w łonie matki jest darem zmie-

niającym historię rodziny: ojca i matki, dziadków i rodzeń-

stwa… to dziecko potrzebuje tego, by je przyjąć, kochać i le-

czyć – zawsze”. 

W homilii bp Piotr Sawczuk wskazał, że z obrazu św. Józefa 

Kaliskiego płynie przesłanie, że należy trzymać się Jezusa. – Trzeba trzymać się ręki Jezusa – to bardzo ważna 

podpowiedź św. Józefa z Kalisza. Trzymać się szczerze, z ufnością, z miłością, mając Ewangelię za codzienną 

instrukcję, a krzyż za źródło nadziei na zbawienie, ale i siły na zmaganie się z codziennością – powiedział kazno-

dzieja. 

Odwołując się do Ewangelii mówiącej o odpuszczeniu grzechów paralitykowi podkreślał, że bez przebaczenia nie 

da się żyć. – Jak ważna jest wrażliwość sumienia, wzajemna pomoc i ofiarowanie daru przebaczenia w codziennym 
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życiu rodzinnym i małżeńskim. To przecież jedna z twarzy prawdziwej miłości. Nie da się zbudować i utrzymać 

wspólnoty bez przebaczenia. Nie da się dobrze wychować dzieci bez przebaczenia – stwierdził celebrans. 

Zaznaczył, że ważną intencją comiesięcznej modlitwy w Sanktuarium św. Józefa jest ta, aby młodzi małżonkowie 

w naszej ojczyźnie jeszcze szerzej otworzyli się na życie, by poczuli się zaproszeni do współpracy z Bogiem,  

do dzielenia się otrzymaną miłością. – Polskie państwo robi ostatnio bardzo dużo, aby stworzyć rodzinom jak 

najlepsze warunki do życia, do rozwoju. Widzimy to i doceniamy. Oby w ślad za prorodzinną polityką instytucji 

państwowych, w jeszcze większym stopniu szła też zmiana ludzkiej świadomości, odkrywanie piękna małżeń-

skiego i rodzinnego powołania – mówił duchowny. 

Ubolewał, że ciągle są ludzie, którzy z różnych powodów nie są gotowi na przyjęcie swego poczętego dziecka. – 

Gdy badania prenatalne wskażą na możliwość wystąpienia u dziecka jakiejś wady, popadają w prawdziwą panikę 

i czasem podejmują złe decyzje, szukając przy tym usprawiedliwienia w przepisach ułomnego prawa – zauważył 

hierarcha. 

Zachęcał wiernych, aby św. Józefowi polecali poczęte życie. – Niech wstawiennictwo św. Józefa pomoże nam zrobić 

następny krok na drodze prawnej ochrony życia poczętego i wszystkich zapali prawdziwą, ofiarną miłością – 

powiedział bp Sawczuk. 

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci 

nienarodzone. 

W swoim przemówieniu biskup kaliski Edward Janiak dziękował rodzicom, którzy wychowują chore dzieci otacza-

jąc je ogromną miłością i troską. 

Odniósł się do sytuacji Vincenta we Francji, gdzie trwa walka o jego życie. – Zauważmy co robi władza we Francji, 

rodzice wstawiają do wszystkich organizacji świata, aby podtrzymać życie Vincenta, a lekarze zaprzestali poda-

wania wody i pokarmu. W kraju, gdzie nie szanuje się życia życie staje się piekłem. Tak czy inaczej Francja jeżeli 

nie będzie szanować życia, będzie zabijać ludzi, stanie się dla tych ludzi piekłem. My jesteśmy wdzięczni Panu 

Bogu, że mamy w Polsce taki rząd, który popiera rodzinę i życie – akcentował ordynariusz diecezji kaliskiej. 

Wcześniej w konferencji Anna i Bogdan Michalscy z synkiem Wojciechem dali świadectwo na temat troski rodziców 

o życie i rozwój chorego dziecka. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, proboszcz parafii NMP 

Wniebowziętej w Ostrzeszowie. 

Mszy św. przewodniczył bp Piotr Sawczuk, biskup drohiczyński nominat. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski 

Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Teofil Wilski, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z die-

cezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów bolesławieckiego, pleszewskiego, zdunowskiego oraz pielgrzymi z całej 

Polski. 

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej. 

www.ekai.pl 
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Lubliniec-Kokotek: Zakończył się Festiwal Życia 

 

W niedzielę zakończył się w Kokotku – dzielnicy Lublińca – siedmiodniowy Festiwal Życia.  

W ewangelizacyjnym spotkaniu młodych z 5 śląskich diecezji oraz z duszpasterstw i parafii księży oblatów wzięło 

w sumie udział około 1000 zarejestrowanych uczestników. Kolejnych 1,5 tys. uczestniczyło w koncertach  

i wydarzeniach specjalnych. 

Festiwal Życia, jak podkreślają organizatorzy, “to największe 

plenerowe wydarzenie chrześcijańskie w regionie, pełne rado-

ści, entuzjazmu, poznawania sensu życia, odkrywania Boga po-

przez relacje z innymi, spotkanie, muzykę, warsztaty i ewan-

gelizację”. 

Od poniedziałku uczestnicy brali udział konferencjach z zapro-

szonymi gośćmi, warsztatach, nabożeństwach i Mszach Świę-

tych czy koncertach. Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu byli 

m.in. Tomek Cichy, Kuba Badach, Małe TGD, ks. Kuba Bartczak, 

Arka Noego, wspólnota braci z Taize, Monika i Marcin Gomuł-

kowie, a także Wspólnota św. Tymoteusza. 

Festiwal rozpoczęła Msza święta pod przewodnictwem  

bp. Marka Solarczyka. – Kiedy szukasz, kiedy próbujesz odna-

leźć to, co jest w twoim życiu, zobacz, gdzie jest Chrystus.  

Dotknij się Go. Może bezpośrednio w tym wszystkim, co jest  

w sakramencie, może w tym, co jest spisane w całym doświad-

czeniu Bożego Ducha. A może dotknij się tych, którzy Go niosą 

i są świadkami Jego życia – zachęcał w homilii przewodniczący 

Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP. 

W programie ostatniego dnia był czas na świadectwa uczestników. Najczęściej powtarzający się motyw to do-

świadczenie wspólnoty. Młodzi opowiadali też o uzdrowieniach. Jedna dzieląca się świadectwem osoba, która 

obwiniała siebie za rozwód swoich rodziców, na festiwalu pierwszy raz poczuła się potrzebna i pozbyła się po-

czucia winy. Nie brakło też młodych, którzy na festiwalu znaleźli się przez przypadek, albo przyjechali specjalnie 

na jeden punkt programu – koncert, musical czy bieg. Czego się nie spodziewali, po tygodniu wyjechali mocno 

poruszeni duchowo i z wieloma nowymi znajomościami. Może odpowiedź na pytanie, czy warto organizować tego 

typu wydarzenia w Kościele. 

Po drugim festiwalu cieszą też liczby. Przez cały tydzień w festiwalu brało udział niespełna 1000 młodych.  

To znaczny wzrost w stosunku do poprzedniej edycji, w której udział wzięło 700 uczestników. Dodatkowo  

w poszczególnych dniach i wieczorach wzięło udział w sumie 2500 osób. 

„Festiwal Życia to ogromne przedsięwzięcie, w które włącza się wiele instytucji i osób. To wyzwanie, które po 

ludzku przekracza nasze możliwości, a jednak kolejny raz odbyło się i jesteśmy ogromnie zadowoleni. Liczymy 

na to, że festiwal na stałe zagości w kalendarzu młodych z całego kraju” – podsumował wydarzenie Krzysztof 

Zieliński, jeden z członków ekipy organizacyjnej. 
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Festiwal Życia odbył się po raz pierwszy w lipcu ub. roku, gromadząc ponad 700 uczestników z całej Polski.  

Od tego roku organizowany jest wspólnie przez 5 diecezji województwa śląskiego i misjonarzy oblatów. Zaplecze 

wydarzenia zapewnia Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA. 

Festiwal ma już jednak 16-letnią tradycję. Przez 15 lat festiwale odbywały się w Kodniu na Bugiem przy sanktua-

rium Matki Bożej Kodeńskiej. Zapoczątkowany został przez o. Ryszarda Sierańskiego OMI, Misjonarza Oblata  

Maryi Niepokalanej. 

Kokotek to dzielnica Lublińca położona w południowej części miasta, która znajduje się w środku pięknego lasu. 

Na pobliskim terenie znajdują się trzy stawy. Przy nich położone jest Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA,  

którego główną funkcją jest działalność rekolekcyjna dla młodzieży. 

www.ekai.pl 

 

 

 

W Skawinie odbył się piknik „Rodzina Sercem Małopolski”  

 „Rodzina Sercem Małopolski” – pod tym hasłem odbył się piknik rodzinny w Skawinie. Dla dzieci była to okazja 

do zabawy, a dla rodziców możliwość skorzystania z informacji i fachowej pomocy w ramach programu Rodzina 

500 plus.  

Piknik w Skawinie to wiele atrakcji dla dzieci i okazja na wspólne spędzanie czasu z rodziną. Nie bez powodu 

piknik w Skawinie odbył się pod hasłem „Rodzina Sercem Małopolski”. 

– Hasło, które my promujemy w Małopolsce to „Rodzina Sercem Małopolski”, bo chcielibyśmy żeby rodzina była 

sercem Małopolski, by była sercem naszej Ojczyzny – wskazał Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. 

 

Dlatego rodzina może liczyć na wsparcie ze strony rządu. Podczas pikniku rodzice mogli odwiedzić miasteczko 

„500 plus” przygotowane przez ministerstwo rodziny i zasięgnąć informacji o programie. 

– Spotykamy się z mieszkańcami Małopolski, aby informować o programie i o zmianach, jakie zaistniały od 1 lipca 

– tłumaczył wojewoda.  

Zmianach, dzięki którym z programu Rodzina 500 plus może korzystać każda rodzina bez względu na liczbę 

dzieci. Do tej pory wpłynęło już ponad 150 tys. wniosków, a to dzięki prostym procedurom i szerokiej akcji 

informacyjnej. 

– Akcja informacyjna o programie dała efekty i ludzie wiedzą, co i kiedy mają zrobić, chociaż wciąż warto powta-

rzać, żeby nie czekać zbyt długo, a najważniejsze – najpóźniej wniosek złożyć do końca września – mówił Jacek 

Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.  

A formalności nie są skomplikowane. 
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– Formularz jest tak prosty, że samo przygotowanie wniosku trwa dosłownie kilka minut – wyjaśnił Jacek Kowal-

czyk. 

Wielu rodziców z niecierpliwością oczekuje już na rozpatrzenie wniosku. 

– Na pewno będzie to duża pomoc i całkiem inaczej można patrzeć na budżet rodzinny – powiedział Jarosław 

Kupiec, ojciec dwójki dzieci.  

Takie wsparcie finansowe pozwoli polskim rodzinom podnieść jakość życia. 

– Ten program przywrócił poczucie godności. Poczucie, w którym nie ma tego lęku, co z najbardziej potrzebnymi 

opłatami – mówił Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 

TV Trwam News/RIRM 

www.radiomaryja.pl 

 

Piknik Rodzinny alternatywą dla Marszu Równości w Białymstoku  

Piknik Rodzinny, który 20 lipca odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku będzie alternatywą 

dla Marszu Równości, który tego dnia ma przejść ulicami miasta – powiedział w czwartek (11 lipca) marszałek 

województwa podlaskiego Artur Kosicki. 

 Piknik organizuje Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego. 

 W ramach pikniku przygotowano m.in. koncerty, za-

bawy i atrakcje dla dzieci, miasteczko ruchu drogowego, 

sprzęt wojskowy i policyjny, a patronatem honorowym 

wydarzenie objęli metropolita białostocki abp Tadeusz 

Wojda oraz prawosławny ordynariusz diecezji biało-

stocko-gdańskiej abp Jakub. 

 Kosicki pytany czy piknik organizowany jest w kontrze 

do Marszu Równości, powiedział, że „jest to alternatywa 

dla tego marszu”. 

Piknik organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pierwotnie Kosicki chciał, aby piknik odbył się 

20 lipca na placu przed białostocką katedrą, złożył taki wniosek do białostockiego magistratu. 

Jak mówił na początku tego tygodnia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wniosek nie będzie podlegał 

rozpatrywaniu, dlatego, że nie spełnia wymogów formalnych. Wyjaśnił, że w tym miejscu jest pas drogowy i – jak 

wtedy podkreślał – jest zasada o szczególnym wykorzystaniu dróg i pasów drogowych i wniosek musiałby być 

złożony na minimum 30 dni przed planowanym eventem, a wniosek marszałka wpłynął do urzędu 2 lipca. Dodat-

kowo na ten dzień planowany jest Marsz Równości, którego trasa biegnie przez ten plac. 

www.portalsamorzadowy.pl 
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Białystok: Abp Wojda protestuje przeciwko Marszowi Równości 

 

„Wobec takiej postawy mówimy stanowcze „nie” i powtarzamy za kard. Ste-

fanem Wyszyńskim «Non possumus»” – napisał abp Tadeusz Wojda  

w związku z planowanym na 20 lipca Marszem Równości w Białymstoku. 

“Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bez-

karnie obrażano nasze uczucia religijne” – podkreślił metropolita biało-

stocki w odezwie do wiernych. Skierowaną do prezydenta miasta petycję 

protestacyjną podpisało już kilkanaście tysięcy osób. 

“Ewangelia uczy nas szacunku i miłości do każdego człowieka i to staramy 

się czynić, ale nie godzimy się na szydzenie z naszej wiary i deprawację 

najmłodszych – napisał abp Wojda. 

Hierarcha wskazuje, że planowany na 20 lipca marsz środowisk związanych z LGBT (lesbijek, gejów, biseksuali-

stów i transseksualistów) jest inicjatywą obcą podlaskiej ziemi i społeczności, która – jak zaznacza – “jest mocno 

zakorzeniona w Bogu, zatroskana o dobro własnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci”. 

Abp Wojda zwraca uwagę, że uczestnicy podobnych marszów w innych miastach polski szydzili z wartości  

chrześcijańskich, profanowali święte symbole i wypowiadali bluźnierstwa przeciw Bogu. “Marsz, chociaż zakłada 

przeciwdziałanie domniemanej dyskryminacji wspomnianych środowisk, w rzeczywistości sprzyja dyskryminacji 

innych – tych, których sumienie jest wyczulone na dobro społeczne, chrześcijańskie i obyczajowe, a także jest 

miejscem obrażania i robienia parodii z treści, które są dla wierzących najwyższą wartością” – czytamy w odezwie. 

“Wobec takiej postawy mówimy stanowcze „nie” i powtarzamy za kard. Stefanem Wyszyńskim „Non possumus” – 

nie możemy się na to zgodzić! Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bezkarnie 

obrażano nasze uczucia religijne” – apeluje abp Wojda. Przywołując zapisy konstytucji podkreśla, że “Kościół, 

rodziny chrześcijańskie i środowiska mają prawo do publicznej ochrony dziecka i wyrażania sprzeciwu wobec 

niebezpieczeństwa demoralizacji najmłodszych”. 

Metropolita białostocki zwraca się do wszystkich wiernych o modlitwę “w obronie chrześcijańskiej wizji człowieka, 

rodziny i najwyższego jej dobra, jakimi są dzieci”. Informuje też, że 20 lipca w archikatedrze białostockiej od 8.45 

do 16.00 odbędzie się modlitewne czuwanie w tej intencji a obok archikatedry, o godz. 14.00 planowany jest 

„Piknik Rodzinny”, który będzie “piękną manifestacją i publicznym świadectwem o naszym pozytywnym, radosnym 

rozumieniu rodziny opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci”. 

Organizatorem planowanego na 20 lipca Marszu Równości jest stowarzyszenie „Tęczowy Białystok” skupiające 

osoby LGBT i ich przyjaciół, które w Białymstoku działa od 10 miesięcy. Przez ten czas w spotkaniach uczestniczyło 

ponad 80 osób. Od początku swej działalności członkowie stowarzyszenia zapowiadali, że będą dążyć do zorga-

nizowania w Białymstoku Marszu Równości, który ma być wyrazem walki o prawa człowieka, które przysługują 

każdej osobie bez względu na płeć czy orientację seksualną. 

Marsz od początku wzbudzał sprzeciw środowisk prawicowych i katolickich. Na dzień marszu do białostockiego 

magistratu zgłoszono do tej pory ok. 50 innych pikiet, manifestacji oraz marszów. 
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Do prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego trafiła petycja przeciwko zorganizowaniu w Białymstoku 

marszu środowisk LGBT. Podpisało ją już kilkanaście tysięcy osób. Podpisy cały czas są zbierane przez Akcję 

Katolicką Archidiecezji Białostockiej m.in. w białostockich parafiach. Akcja jest także prowadzona w internecie, 

gdzie petycję „NIE dla marszu środowisk LGBT+ w Białymstoku” podpisało ok. 8 tys. osób. 

Przeciwnicy Marszu argumentują w petycji do prezydenta miasta, że w wydarzeniu mają w nim uczestniczyć  

“nie tylko dorośli aktywiści LGBT+, ale także dzieci i młodzież, ściągnięci z innych miejscowości z kraju  

i z zagranicy, aby w ten sposób wywrzeć większy wpływ na świadomość i umysły młodego pokolenia Polaków  

z naszego regionu”. 

Na czerwcowej sesji Rady Miasta Białegostoku radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli przyjęcia negatywnego sta-

nowiska w sprawie Marszu. Ich postulat nie został jednak włączony do porządku obrad. „Rada Miasta Białystok 

krytycznie podchodzi do wszelkich prób nachalnego narzucania przez środowiska LGBT ideologii podważającej 

fundamentalne znaczenie wartości rodziny i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie,  

a także manifestujące brak poszanowania dla innych wartości, którymi kierują się mieszkańcy miasta” – napisali 

w projekcie stanowiska radni. 

Apelowali również, by „mając na względzie duże prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań prowokacyjnych  

i niepożądanych, obrażających uczucia religijne mieszkańców naszego miasta, jak również mogących zagrażać 

zdrowiu ludzi oraz ich mieniu, a przede wszystkim stanowiących zagrożenie dla poszanowania porządku publicz-

nego” rada miasta skierowała do prezydenta apel o rozważenie możliwości podjęcia decyzji o „zakazaniu prze-

prowadzenia marszu równości” w Białymstoku. 

www.ekai.pl 

 

 

Śniadowo: w niedzielę Spotkanie Matek i Teściowych 

 

Doroczne, Diecezjalne Spotkanie Matek i Teściowych 

odbyło się w Śniadowie w diecezji łomżyńskiej.  

Tego dnia Kościół wspomina bł. Mariannę Biernacką, 

męczennicę z okresu II wojny światowej – teściową, 

która oddała życie za swoją ciężarną synową. Podobne 

spotkania teściowych organizowane są również w Lip-

sku nad Biebrzą w diecezji ełckiej. Tam do dziś mieszka 

ocalona przed 76 laty synowa błogosławionej – Anna 

Biernacka. 

“Chcemy łamać stereotypy i mówić o teściowych, które 

są darem z nieba, choć często z nich drwimy” – podkre-

śla ks. Tomasz Wilga, organizator spotkania w Śniado-

wie. 
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Spotkanie odbędzie się 14 lipca (w niedzielę) w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie. 

Początek o godzinie 11. 00. W programie między innymi konferencja i modlitwa różańcowa w intencji uzdrowienia 

relacji rodzinnych. Centralnym punktem będzie Msza święta o godzinie 12.00. 

Ideą spotkania jest podkreślenie wartości płynących ze zdrowych relacji w rodzinie oraz roli teściowych w oparciu 

o życie bł. Marianny Biernackiej. “Postawa błogosławionej męczennicy staje w opozycji do współczesnego myśle-

nia. Ci, którzy pragną powrotu do normalnych relacji rodzinnych, mogą śmiało kierować do niej prośby o wsta-

wiennictwo” – zachęca ks. Wilga. 

Podobne spotkania jak w Śniadowie w diecezji łomżyńskiej odbywają się też w Lipsku nad Biebrzą w diecezji 

ełckiej, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Bazylianki. Właśnie w tej miejscowości urodziła się i tam 

mieszkała bł. Marianna Biernacka. Wraz z mężem Ludwikiem miała sześcioro dzieci. Po śmierci męża zamieszkała 

u swego syna Stanisława i synowej Anny. 

Na przełomie czerwca i lipca 1943 roku doszło do masowych aresztowań mieszkańców Lipska i okolic. Były one 

odwetem hitlerowców za zabicie niemieckiego policjanta przez partyzantów. Na liście osób, które miały być aresz-

towane, znalazł się również syn bł. Marianny i jego żona. 

Aresztowanie Biernackich nastąpiło rankiem 1 lipca. Bł. Marianna padła do stóp niemieckiego żołnierza i błagała, 

aby oszczędził jej synową, która była wówczas w dziewiątym miesiącu ciąży. „Panie, a gdzież ona pójdzie?  

Zostawcie ją, ja pójdę sama za nią”. Niemiecki żołnierz się zgodził. Po dwutygodniowym pobycie w więzieniu  

w Grodnie, Mariannę, jej syna i innych aresztowanych wywieziono do fortów w pobliskiej miejscowości Naumo-

wicze i tam 13 lipca 1943 roku zostali rozstrzelani. Uratowana synowa Anna dożyła 98 lat, zmarła 4 sierpnia 2014 

roku. 

13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II ogłosił Mariannę Biernacką błogosławioną wraz z innymi męczennikami II wojny 

światowej. Beatyfikacja przyniosła wzrost zainteresowania jej życiem nie tylko w diecezji ełckiej, ale także w całej 

Polsce i poza jej granicami. Coraz więcej kobiet, zwłaszcza wdów, teściowych i synowych, zwraca się do niej, jako 

do swej patronki i orędowniczki. Bł. Marianna Biernacka jest też patronką życia poczętego oraz rodzin. 

Duchowość bł. Marianny przybliża modlitewnik dla teściowych pt. „Ja pójdę za nią” wydany w maju br. staraniem 

Caritas Diecezji Ełckiej. Imię patronki teściowych nosi prowadzony przez tę kościelną organizację charytatywną 

Dom Samotnej Matki w Ełku otwarty pod koniec sierpnia 2013 r. Jest to wotum wdzięczności za heroiczną po-

stawę, oddanie życia za synową w stanie błogosławionym. 

www.ekai.pl 

 

 

 

Siedlce: Dzień rodziny w zakładzie karnym  
 

To był dzień pełen ciepłych słów, wzruszeń i niezapomnianych emocji. W sobotę, 29 czerwca, w Zakładzie Karnym 

w Siedlcach zorganizowano „Dzień Rodziny”. Osadzonych odwiedzili najbliżsi, których codzienny brak rekom-

pensują tego rodzaju wydarzenia organizowane w ramach programu Caritas Diecezji Siedleckiej „2 KROKI”. 
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Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. Mateusz Czubak, kapelan Zakładu Karnego. W homilii 

kapłan nawiązał do postaci św. Apostołów Piotra i Pawła, których uroczystość przypadała właśnie w tym dniu. 

Podkreślił, że przeżywając teraz swoje ojcostwo za murami więzienia, mogą się zmieniać dla najbliższych,  

stać się lepszymi i godnymi zaufania. 

Wizyta bliskich w siedleckim zakładzie karnym trwała cztery godziny. Było miło i rodzinnie, została uroniona 

niejedna łza. Zwyczajna zabawa w odbijanie kolorowego balona staje się najpiękniejszym wydarzeniem w życiu 

małego człowieka, bo uczestniczył w nim tata. 

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „2 KROKI” realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Program 

skierowany jest do więźniów zakładów karnych oraz ich rodzin i realizowany pilotażowo przez Caritas Diecezji 

Siedleckiej przy współudziale i finansowaniu przez Caritas Polska. To pierwszy tego typu program, obejmujący 

kompleksową pomocą więźniów i ich rodziny. Projekt rozpoczęty w kwietniu 2017 r. jest kontynuowany w 2019 

r. i propagowany w Caritas diecezjalnych. Uzyskał też honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich i wsparcie 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Na terenie zakładu karnego w Siedlcach uczestniczyło w nim ponad 100 osadzo-

nych. 

www.ekai.pl 

 

 

Walka klas, walka ras, walka płci. Eksperci w Radiowej Trójce o homorewolucji  

Za sprawą „tęczowych” ruchów spod znaku LGBT  

tradycyjna rodzina, rodzice i dzieci oraz szkoła poddawani 

są presji kulturowej, żądaniom rewolucyjnych zmian  

w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży.  

O wynikających z kulturowej i seksualnej rewolucji  

zagrożeniach mówili na antenie Radiowej Trójki Kazimierz 

Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny, Agnieszka  

Marianowicz-Szczygieł, wiceprezes Fundacji Instytut Ona 

i On oraz ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego 

Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

Psycholog Agnieszka Marianowicz-Szczygieł ukazała 

przykład Stanów Zjednoczonych i Niemiec, gdzie jej zda-

niem można upatrywać źródeł obserwowanej dzisiaj re-

wolucji seksualnej. 

– Wiedzieliśmy już o tym dużo wcześniej, że to nadchodzi (…) wielu ludzi nie dowierzało kiedy o tym mówiłam, 

twierdzili, że to nieprawda, że to przesada. Tam już wcześniej mieliśmy do czynienia z tym, że ludzie np. płacili 

odszkodowania w wysokości 150 tys. dolarów, jeżeli nie chcieli obsłużyć osoby, która chciała usługi związanej 

np. z weselem homoseksualnym (…) to tam mieliśmy do czynienia z tym, że były osoby zwalniane ze studiów,  

z miejsc pracy, że np. pracowniczka urzędu stanu cywilnego czy jakiś pastor lub ksiądz byli więzieni. W Niemczech 
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mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie rodzice niezgadzający się z posyłaniem dzieci na zajęcia z edukacji sek-

sualnej lądowali w więzieniu. Te przykłady można mnożyć – mówiła. 

Ks. dr Przemysław Drąg podzielił się doświadczeniami z Hiszpanii, gdzie prowadził działalność duszpasterską. – 

Widziałem naprawdę dobrze zaplanowaną i rozwiniętą strategię. Polegała ona na tym, że do środowiska, które 

było jeszcze w miarę konserwatywne wprowadzano pewne wzorce; poprzez audycje radiowe, programy telewi-

zyjne, seriale, poprzez publikacje – zaznaczał. 

– Co więcej, kiedy weszły związki partnerskie w Hiszpanii, jedna z moich znajomych pracująca w urzędzie miasta 

dostała zapewnienie, że konstytucja gwarantuje jej wolność sumienia, w związku z tym nie będzie miała  

obowiązku uczestniczyć przy zawieraniu „związków partnerskich” w magistracie w urzędzie miasta. Bardzo 

szybko okazało się, że wielu urzędników powołując się na przysługujące im prawo nie chciało uczestniczyć  

w takich obrzędach i w związku z tym zaczęło brakować urzędników chcących asystować przy zawieraniu takich 

„małżeństw” przez osoby tej samej płci. W związku z tym w majestacie prawa stwierdzono – ponieważ są urzęd-

nikami państwowymi i złożyli przysięgę na służbę państwu – że nie mają prawa powoływać się na klauzulę  

sumienia i mają obowiązek uczestniczyć w takich celebracjach – mówił duchowny. 

Ksiądz dr Drąg nawiązując do sytuacji w Hiszpanii wskazał na promocję nowych modeli rodziny – m.in. rodzin 

patchworkowych, których życie wcale nie jest takie „kolorowe” jak pokazują mainstreamwe media. Dzieciom wy-

chowywanym w takich „rodzinach” towarzyszy ciągłe „uczucie niepewności”. 

– Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam. Słynne trzy pytania antropologiczne, na które każdy w swoim 

życiu będzie musiał odpowiedzieć. Te dzieciaki nie znają odpowiedzi na takie pytania. Kiedy w jednym tygodniu 

mieszkam u jednego taty, w drugim u drugiego, później u cioci itd., to ja nie wiem, kim jestem, nie mogę się 

normalnie rozwijać. Pojawiają się zaburzenia dotyczące tożsamości płciowej – stwierdza. 

Z kolei Kaziemierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny stwierdził, że wprowadzenie do Konstytucji 

RP definicji małżeństwa jako związku jednej kobiety z jednym mężczyzną jest wyjątkiem i dzisiaj z perspektywy 

czasu wygląda jak działanie opatrznościowe. Bo na podstawie tego zapisu możemy legalnie odpierać wszelkie 

przejawy uderzającej  w rodzinę rewolucji. 

– Sojusz Lewicy Demokratycznej, mający wtedy większość parlamentarną, mimochodem stał się autorem jednej  

z najbardziej konserwatywnych konstytucji obowiązujących w Europie, która właśnie stoi na straży małżeństwa  

i która gwarantuje nam wiele wolności (…) w porównaniu do Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, która 

o wolności dużo mówiła, ale w wielu wymiarach – głównie wymiarach dotyczących rodziny czy autonomii rodzi-

cielskiej wolność tę ogranicza – podkreślał. 

Kazimierz Przeszowski przypomniał słowa prof. Marka Regnerusa wygłoszone w Warszawie, gdzie stwierdził,  

że „monogamiczny związek jednej kobiety z jednym mężczyzną stanowi najtrwalszy fundament społeczeństwa”, 

ponieważ minimalizuje rywalizacje o partnerów i zapewnia stałe i stabilne wychowanie dzieci. 

– Trzeba zapytać, komu zależy na tym, aby wprowadzać taki model rodziny – zaznaczył Przeszowski. Podkreślił, 

że wytworzenie sytuacji niepewności otwiera ogromną przestrzeń do zagospodarowania pod względem komer-

cyjnym (psychologowie, aborcja, antykoncepcja itd.) 
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Wiceprezes CZiR odniósł się także do silnie odpieranych przez środowiska LGBT zarzutów o promowanie wzorców 

sprzyjających pedofilii. Przypomniał wyniki badania Departamentu Sprawiedliwości USA, jednoznacznie stwier-

dzające, że w rodzinie, w której opiekunowie są biologicznymi rodzicami, prawdopodobieństwo wystąpienia  

sytuacji patologicznych jest dwudziestokrotnie mniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego wzorca rodzin-

nego. „Każdy inny model rodzinny zwiększa kilkudziesięciokrotnie ryzyko wystąpienia sytuacji patologicznych” – 

podkreślł. 

Przeszowski przypomniał, że edukacja seksualna prezentując jako alternatywę związki homoseksualne, milczy  

na temat negatywnych stron zaangażowania w takie relacje. Do tematu nawiązała Agnieszka Marianowicz- 

Szczygieł. „Statystyki pokazują, że są to związku szalenie krótkotrwałe – trwają średnio 2 do 4 lat” – wskazała. 

„Homoseksualiści żyją średnio o 8 do 20 lat krócej – dlaczego? Okazuje się, że homoseksualiści – zwłaszcza 

mężczyźni – są wiodącą grupą wśród zarażonych wirusem HIV. 70 – 80 proc. nowych przypadków HIV to  

są mężczyźni homoseksualni (…) podobnie jest z kiłą. 70 – 80 proc. nowych przypadków zakażenia kiłą to także 

są mężczyźni współżyjący z mężczyznami. O tych danych nie mówi się dzieciom” – dodała. 

„Paradoksalnie środowiska LGBT chcą edukować seksualnie całe społeczeństwo, a prawda jest taka, że mają ele-

mentarne braki w edukacji dotyczącej tzw. bezpiecznego seksu, skoro nawet na stronie jednej z wiodących grup 

lobbingowych na rzecz LGBT jest podane, że najprawdopodobniej co piąty homoseksualista umrze na AIDS (…), 

to nie są stwierdzenia sprzed wielu lat, ale dzisiejszy stan badań” – podsumował Kazimierz Przeszowski. 

Prowadzący audycję Wojciech Reszczyński w swojej refleksji opisał homoideologię  jako kolejne wcielenie  

odwiecznego konfliktu, mające skutkować całkowitym przeobrażeniem społeczeństwa: „Mieliśmy walkę klas, 

walkę ras, walka płci. To jest ciągle komponent walki, który ma na celu zniszczenie chrześcijaństwa”. 

Źródło: polskieradio.pl 

www.pch24.pl 
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Ze świata 

Dzień Dziadka u św. Anny   

Św. Anna jest patronką wielu miejscowości w Hiszpanii, a początki jej kultu sięgają XIII w. Szczególnie uroczysty 

charakter mają obchody w miejscowości Tudela, która leży na terytorium Nawarry. Ten dzień obchodzony jest  

w Hiszpanii także jako Dzień Dziadka. 

Mieszkańcy tego zabytkowego miasta wybrali św. Annę na patronkę już w 1530 r.  

W owym czasie zaraza dziesiątkowała ludność. Zdesperowani ludzie postanowili 

zwrócić się o pomoc do św. Anny. Co więcej, ślubowali, że jeśli zaraza ustąpi,  

to każdego roku będą uroczyście obchodzili jej święto, a procesja z jej figurą obej-

dzie miasto. Zaraza ustąpiła, a obchody ku czci św. Anny trwają do dzisiaj przez cały 

tydzień. Głównym punktem jest procesja z jej figurą. 

Wspomnienie św. Anny i św. Joachima jest również Dniem Dziadka. Z tej okazji  

organizacja pozarządowa Mensajeros de la Paz, którą założył ks. Ángel García już 

od dwudziestu lat zaprasza dziadków na obiad i wspólne świętowanie. Honorowy 

patronat objęła od początku królowa Zofia. W tym roku spotkanie odbyło się w Pla-

sencji. Jego celem jest podkreślenie znaczenia osób starszych w społeczeństwie,  

ich wkładu na różnych płaszczyznach, a także wielkiej roli w rodzinach. 

www.vaticannews.va 

 

 

Kard. Parolin: życia należy zawsze bronić 
 

Naszym obowiązkiem jest potwierdzenie, że istnieją choroby nieuleczalne, ale nie istnieją choroby, których się 

nie leczy. Leczyć bowiem nie oznacza tylko pomóc w powrocie do zdrowia, ale także towarzyszyć i opiekować się. 

Tymi słowami kard. Pietro Parolin zwrócił się do uczestników spotkania podsumowującego działalność Szpitala 

Pediatrycznego Stolicy Apostolskiej Babino Gesù za rok 2018. 

Kard. Pietro Parolin odwołując się do wymuszonej śmierci Vincenta Lamberta, a wcześniej Alfiego Evansa i Char-

liego Garda przypomniał słowa Franciszka, że jedynym panem życia, od jego początku aż do naturalnej śmierci, 

jest Bóg, a naszym obowiązkiem jest zawsze go bronić. 

Odnosząc się do przedstawionego raportu watykański hierarcha zaznaczył, że wartość osiągniętych sukcesów 

mierzy się zdolnością do polepszenia jakości leczenia i opieki. Dlatego dzieci i młodzież oraz ich rodziny są i 

muszą pozostać w sercu każdej działalności, procesu i podejmowanej inicjatywy. 

W raporcie, który przedstawiono w obecności watykańskiego sekretarza stanu wskazano, że w roku 2018 w szpi-

talu Bambino Gesù wykonano prawie 2 mln usług ambulatoryjnych, a na oddziały przyjęto 29 tys. pacjentów. 

Zaznaczono także, że jest to jedyny szpital w Europie, który jest zdolny, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby 

transplantologii. W minionym roku przeprowadzono 324 przeszczepy. Zwrócono także uwagę na działalność na-

ukową szpitala, która zaowocowała, między innymi, prawie 680 publikacjami naukowymi. www.ekai.pl 



 

Strona | 26  
 

Przykazanie miłości Boga i bliźniego staje się jedyną zasadą życia  

 

 

COMECE: godność człowieka powinna być w centrum polityki azylowej 

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wezwała państwa członkowskie Unii Europejskiej, by 

postawiły godność człowieka w centrum swej polityki azylowej. Przypomniał też, że istnieją „prawne zobowiąza-

nia, których należy przestrzegać” w stosunku do osoby, która szuka międzynarodowej ochrony w danym pań-

stwie. 

COMECE odniosła się do niedawno opublikowanego unijnego ra-

portu nt. udzielania azylu. Wynika z niego, że w 2018 r. w 28 

państwach UE złożono 664 480 wniosków o azyl, czyli 10 proc. 

mniej niż w 2017 r. Jedna trzecia próśb dotyczyła osób małolet-

nich. 

Trzy czwarte wniosków złożono w Niemczech, Francji, Grecji, we 

Włoszech i w Hiszpanii. Natomiast państwami, w których wpły-

nęło ich najwięcej w stosunku do liczby mieszkańców były: Cypr, 

Grecja, Malta, Liechtenstein i Luksemburg. Pozytywnie rozpa-

trzono 39 proc. Wniosków (7 proc. mniej niż rok wcześniej). 

– Ochrona międzynarodowa jest konkretnym narzędziem solidarności z tymi, którzy doznają prześladowań i 

przemocy we własnym kraju – przypomina COMECE. I zachęca państwa członkowskie UE do postawienia godno-

ści człowieka w centrum swej polityki azylowej oraz decyzji sądowych i administracyjnych”. 

www.niedziela.pl 

 

 

Polskie małżeństwo członkami watykańskiej dykasterii 
 

Choć pochodzimy z różnych światów, jesteśmy rodziną. Łączymy to, co pojedynczo zdarza się w innych  

rodzinach. Chyba właśnie to spodobało się w nas papieżowi Franciszkowi – mówi dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, 

która wraz ze swoim mężem, dr. Piotrem Bonarkiem, powołani zostali na członków watykańskiej Dykasterii  

ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Ekspertka opowiada o swoim małżeństwie, wychowaniu piątki dzieci i zadaniach, 

jakie małżonkom stawia w nowej posłudze Ojciec Święty. 

Marta Mastyło (UPJPII): Została Pani z mężem powołana do Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Co przyczyniło 

się do tego, że Ojciec Święty Franciszek właśnie Państwu powierzył tę funkcję?  

Dr Aleksandra Brzemia-Bonarek: Razem z mężem otrzymaliśmy informację we wrześniu ubiegłego roku. Zadzwo-

nił telefon z Rzymu, żeby nas przygotować, zanim o fakcie dowiedzielibyśmy się z prasy. Później otrzymaliśmy 

dokument podpisany przez Sekretarza Stanu. 
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Ja nawet nie wiedziałam, że jestem wśród osób nominowanych   

do tej funkcji, cała ta procedura była objęta tajemnicą, nie mam pojęcia  

skąd taki wybór. Ale co ważne – jako małżeństwo jesteśmy członkiem 

dwuosobowym. Wśród członków dykasterii są trzy pary małżeń-

skie i mamy działać jako para, oprócz nas są jeszcze członkowie 

indywidualni. 

UPJPII: Porozmawiajmy więc o Pani rodzinie, małżeństwie, życiu 

zawodowym. Wspólnie poszukajmy odpowiedzi, co mogło 

sprawić, że dokonano w Watykanie takiego a nie innego wyboru? 

– Jestem związana z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie od 2007 roku, czyli od mojego doktoratu, 

ale etatowo zatrudniona zostałam w 2011 r. Jestem prawnikiem kanonistą, skończyłam Uniwersytet Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie dwóch kierunków – prawa i prawa kanonicznego, mam dwa dyplomy. Po-

czątkowo pracowałam jako adwokat kościelny przy sądach metropolitalnych w Katowicach i w Krakowie. A od 

2010 roku jestem obrońcą węzła małżeńskiego przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Tutaj pracuję też w 

katedrze kanonicznego prawa procesowego na Wydziale Prawa Kanonicznego. 

W wieku 25 lat wyszłam za mąż, mój mąż jest biochemikiem fizycznym, pracownikiem Uniwersytetu Jagielloń-

skiego. Osiedliliśmy się tutaj w Krakowie ze względu na naukowy charakter pracy męża na uniwersytecie. W trakcie 

19 lat małżeństwa porodziły nam się dzieci: mam 18-letniego Pawła, 16-letniego Filipa, który jest dzieckiem 

niepełnosprawnym, ma autyzm i niepełnosprawność intelektualną, później urodziły się dziś 10-letnia Krysia, 5-

letni Jaś i 10-miesięczny Marcin. 

Nie udzielam się w parafii, nie należę do żadnej grupy charyzmatycznej, nigdy nie byłam w oazie. Dlatego nie w 

naszej aktywności wspólnotowej należy szukać wytłumaczenia. 

UPJPII: Szukamy dalej… Może dla wielu osób, które Państwa znają, stanowicie po prostu jakiś wzór rodziny. 

– My na pewno nie jesteśmy rodziną specyficzną, choć mamy dzieci więcej niż statystycznie. Mamy niepełno-

sprawnego syna, a to bardzo zmienia sposób funkcjonowania naszej rodziny, ponieważ musimy pod niego różne 

rzeczy ustawiać, on jest taką osią. On potrzebuje naszej opieki, jak również opieki swojego rodzeństwa. 

Często jestem pytana o czym z mężem rozmawiamy, co nas łączy, bo prawnik kanonista i biochemik fizyczny to 

są absolutnie dwa różne światy, dwie metodologie itd. Ja nie do końca rozumiem to, czym zajmuje się mój mąż, 

w sensie naukowym, mnie to po prostu matematycznie przerasta. Natomiast pochodzimy z podobnych środowisk, 

obydwoje z Górnego Śląska i wartości charakterystyczne dla tego regionu są nam wspólne. 

Myśmy się znali wcześniej z widzenia, ale poznaliśmy się dopiero na studiach, a konkretnie w pociągu. Ja jeździ-

łam z Warszawy, mąż z Krakowa, ale z Katowic do rodzinnej miejscowości podróżowaliśmy już tym samym po-

ciągiem. 

Całość: www.ekai.pl 
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Rodzice skarżą norweski Barnevernet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęło szesnaście skarg rodziców na rząd  

Norwegii. Dotyczą one pogwałcenia ich prawa do poszanowania życia rodzinnego. Wszystkie odnoszą się do 

działań tej samej instytucji – norweskiego urzędu do spraw dzieci – Barnevernet. 

Rodzice krytykują Barnevernet wskazując, że urzędnicy 

odebrali im dzieci w oparciu o niedostateczne podstawy, 

całkowicie zakazując lub radykalnie ograniczając możli-

wość utrzymywania z nimi kontaktu. Wśród poszkodowa-

nych znaleźli się m.in. rodzice, którym ograniczono kon-

takty z dzieckiem do trzech czterogodzinnych spotkań w 

roku, matka, której pozwolono na kontakt z synem jedynie 

sześć razy w roku po dwie godziny, ojciec, któremu przy-

znano możliwość tylko jednego trzygodzinnego spotkania 

w roku z jego własnymi dziećmi, czy matka, której całko-

wicie zakazano kontaktów z dwójką jej dzieci, oraz ogra-

niczono możliwość spotykania się z trzecim dzieckiem. 

Rząd norweski ma teraz możliwość przedstawienia odpowiedzi na stawiane mu zarzuty, a organizacje pozarzą-

dowe są zaproszone do składania opinii prawnych przyjaciela sądu (amicus curiae) na temat zagadnień prawnych 

wiążących się z poszczególnymi skargami. 

Instytut Ordo Iuris zamierza wystąpić do Przewodniczącego Sekcji II ETPC, która będzie rozpatrywała wspomniane 

skargi, z prośbą o dopuszczenie do udziału we wszystkich szesnastu postępowaniach i umożliwienie przedsta-

wienia jego obserwacji. Prawnicy Instytutu przekażą Trybunałowi argumenty udowadniające fundamentalne zna-

czenie więzi z rodzicami dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz zaprezentują orzecznictwo międzynarodowe 

wskazujące na odebranie dzieci ich rodzicom jako środek ostateczny, który powinien mieć zastosowanie w abso-

lutnie wyjątkowych przypadkach. 

„Przyjęte do rozpoznania sprawy dają ogromne nadzieje na zmianę norweskiego systemu opieki nad dziećmi, 

który opiera się o założenie bezwzględnego prymatu państwa nad rodziną. Opisane w nich sytuacje stanowią 

przykład stosowania zupełnie nieadekwatnych środków względem okoliczności w jakich znajdują się dzieci i ro-

dzice. W niedawnym orzeczeniu w sprawie Blondiny Jansen, Trybunał w Strasburgu wyraźnie stwierdził, że celem 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest ponowne zjednoczenie rodziny, a zatem należy podtrzymywać 

więzi emocjonalne między dzieckiem i rodzicami biologicznymi. Takie stanowisko daje podstawy do przypusz-

czenia, że i w tych szesnastu sprawach zapadną korzystne dla skarżących wyroki” – skomentował Bartosz Zalewski 

z Instytutu Ordo Iuris. 

Powody odebrania dzieci rodzicom przez Barnevernet są często błahe: „przewlekłe zmęczenie” matki, niska fre-

kwencja trzylatka w przedszkolu czy rzekome nadużywanie paracetamolu przez rodzica. Jedną z najgłośniejszych 

medialnie spraw pokazujących skrajnie antyrodzinną praktykę działania tego urzędu był przypadek rumuńsko-

norweskiej rodziny Bodnariu, którym odebrano piątkę dzieci, z których jedno miało ledwie kilka tygodni, i umiesz-

czono je w trzech różnych rodzinach zastępczych. 
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Ostatecznie Barnevernet – pod presją opinii publicznej i rządu rumuńskiego – oddał dzieci rodzicom, którzy 

wkrótce potem opuścili Norwegię. Obecnie rodzina Bodnariu wystąpiła ze skargą do ETPC, a swoją opinię w spra-

wie przedłożył również Instytut Ordo Iuris. Eksperci Instytutu przygotowują również raport opisujący z perspek-

tywy systemowej działanie Barnevernet w kontekście międzynarodowych standardów praw człowieka. 

Wcześniej reprezentowali również Norweżkę Silije Garmo, która wraz z córką otrzymała w Polsce azyl. Decyzja  

o jego przyznaniu wprost stwierdzała, że w Norwegii naruszono podstawowe prawa kobiety. 

www.niedziela.pl 

 

USA: Netflix stracił na aborcyjnym szantażu 
 

Netfilix stracił w minionym kwartale 126 tys. subskrybentów  

w USA. Obrońcy życia wiążą te wyniki z bojkotem amerykańskiego 

giganta show biznesu, po tym, jak podjął się on bezpardonowej 

walki o aborcję w stanie Georgia. 

W minionym kwartale Netflix odnotował najgorsze wyniki w swej 

historii. Po raz pierwszy od ośmiu lat ubyło mu subskrybentów, 

podczas gdy prognozy przewidywały wzrost o 352 tys. 

Warto pamiętać, że pod koniec maja do bojkotu Netflixa wezwali 

obrońcy życia. Amerykańska firma szantażowała bowiem władze 

stanu Georgia, który przyjął nowe antyaborcyjne prawo. Ogranicza ono aborcję do momentu, w którym wykry-

walne jest bicie serca dziecka, czyli do ok. 6 tygodnia ciąży. Netflix zapowiedział, że jeśli prawo wejdzie w życie, 

to zaprzestanie tam swoich produkcji i wycofa inwestycje. Przemysł filmowy ma tymczasem wielkie znaczenie  

dla stanu Georgia. Zatrudnia on 92 tys. osób. 

www.vaticannews.va 

 

 

USA: batalia o tożsamość szkół katolickich 
 

Osoba żyjąca w homoseksualnym związku nie może być częścią kadry mającej formować młodzież w katolickich 

szkołach. Zatrudnianie człowieka postępującego niezgodnie z nauką Kościoła o małżeństwie, godzi w katolicką 

tożsamość. Stanowisko to wyraziła archidiecezja Indianapolis w Stanach Zjednoczonych, na której czele stoi abp 

Charles C. Thompson.  

 

Działania ordynariusza archidiecezji spotkały się z krytyką również w środowiskach katolickich. Jak podają ostat-

nie statystyki Centrum Badawczego Pew, ponad 60 proc. osób uważających się za katolików, popiera tzw. mał-

żeństwa jednopłciowe. 
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 „Prawda nie jest determinowana opinią większości” – powiedział abp Thompson. „Kościół od 2 tys. lat naucza, że 

małżeństwo z natury jest zaplanowane przez Boga jako związek jednej kobiety i jednego mężczyzny” – dodał 

hierarcha. 

Medialnego impetu nabrała natomiast sprawa Laytona Payne-Elliotta, który po 13 latach pracy został zwolniony z 

katedralnego liceum. Pozwałon archidiecezję za dyskryminację i ingerencję w kontrakt nauczycielski. 

 

Z kolei jego partner, z którym wziął cywilny ślub, wbrew woli biskupa, zachował posadę nauczyciela w innej ka-

tolickiej szkole. Prowadzona przez jezuitów Brebeuf Preparatory School, według abp Thompsona, utraciła  

 

tym samym swój katolicki status. Władze szkoły uważają jednak taki stan rzeczy za nieuprawniony i zerwały 

formalną współpracę z archidiecezją. 

Archidiecezja Indianapolis od dwóch lat wymaga, aby w kontraktach nauczycielskich znajdował się zapis, że osoby 

podejmujące pracę w placówce katolickiej są zobowiązane do zachowywania nauczania Kościoła. Na terenie  

archidiecezji jest prawie 70 szkół, w których w zakończonym niedawno roku szkolnym uczyło się 23 tys. uczniów. 

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stwierdził, że organizacje religijne dla swoich nauczycieli, doradców  

zawodowych i innych pracowników, mają prawo definiować jakie postępowanie jest niekaceptowalne i przeciwne 

temu, co mówi ich religia. 

www.vaticannews.va 

 

Irlandia Pn: biskupi przeciw aborcji i związkom jednopłciowym  
 

Decyzja ta w sposób lekkomyślny podważa fundamentalne prawa obywateli oraz tzw. porozumienie wielkopiąt-

kowe regulujące status Irlandii Północnej. W ten sposób biskupi Irlandii skomentowali uchwalenie przez brytyjską 

Izbę Gmin prawa, które legalizuje aborcję i związki jednopłciowe w tej części Wielkiej Brytanii.  

Biskupi Irlandii zaapelowali także do rządu w Londynie o ponowne rozpatrzenie uchwalonego prawa, a mieszkań-

ców Irlandii Północnej wezwali do mobilizacji w obronie praw dzieci nienarodzonych. 

www.vaticannews.va 
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Tokio: marsz pro-life ze wsparciem biskupów  
 

Głównymi ulicami Tokio przeszedł Marsz dla życia. Po raz 

pierwszy wzięło w nim udział dwóch biskupów japońskich. 

Marsz dla życia rozpoczął się Mszą św. celebrowaną w ko-

ściele Tsukiji w Tokio w intencji nienarodzonych. Mszę kon-

celebrowało 6 duchownych, w tym biskup diecezji Kagos-

hima oraz biskup pomocniczy diecezji Osaka i duszpasterz 

polonii japońskiej o. Paweł Janociński. Homilię wygłosił bi-

skup Kagoshimy Francis Xavier Hiroaki Nakano. W ulotce dla 

uczestników marszu biskup zaapelował, aby głośno wołać w 

obronie tych, którzy nie mogą się sami bronić. Aby otworzyć 

oczy duszy nie tylko na rzeczy widzialne, ale również na to, co niewidoczne. 

Ulicami dzielnicy Ginza i Hibiya, niedaleko gmachu parlamentu oraz budynków ministerstw, przeszło w sumie ok. 

300 osób, w większości cudzoziemców z Filipin, Ameryki i Europy oraz nieliczni Japończycy, w tym rodziny  

z dziećmi. Marsz szedł głównymi ulicami Tokio do parku Hibiya i trwał około godziny. Maszerujący nieśli figurkę 

Matki Bożej Fatimskiej oraz transparenty i wachlarze z napisami po japońsku i po angielsku apelujące o zaprze-

stanie aborcji. W trakcie odmawiano różaniec i śpiewano pieśni religijne. 

Aborcja uznawana jest w Japonii za temat tabu. Kraj przoduje w światowych statystykach pod względem ilości 

przerywanych ciąży wśród nastoletnich dziewcząt. Dzieci zabijane są w łonie matki do 12 tygodnia życia. W ciągu 

roku dokonywanych jest ponad 200 tys. aborcji. 

www.vaticannews.va 

 

Hiszpania: rosną uzależnienia od nowych technologii 
 

Rośnie liczba dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii, alarmuje stowarzyszenie Proyecto Hombre 

z Malagi. Powstało ono 30 lat temu przy współudziale m. in. miejscowej diecezji, aby pomóc narkomanom. Dzisiaj 

oferuje programy rehabilitacyjne dla młodzieży uzależnionej od telefonu. 

 

Średnia wieku osób, które w ubiegłym roku trafiły do ośrodka Proyecto Hombre wynosi 15 lat. Najmłodsza miała 

lat 12. „Ich profil jest bardzo podobny. Są to osoby niepewne, mające trudności w nawiązaniu kontaktów i którym 

łatwiej jest rozmawiać z innymi przez czaty pod zmienioną tożsamością” – mówi Belén Pardo, dyrektor ośrodka. 

Nieodpowiedzialne używanie nowych technologii przez dzieci i młodzież jest faktem.  

Ponieważ nie ma zasad ani kontroli rodziców, blisko 40 proc. nastolatków spędza z telefonem od jednej do dwóch 

godzin dziennie. „Objawy są widoczne, choć nie od razu. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień  

 

nastolatkowie się izolują, przestają wykonywać swoje obowiązki, zaniedbują sen, zdrowe odżywianie i higienę”. 

Zabranie telefonu czy tabletu wywołuje gwałtowną agresję. „Jest to objaw głodu”. 
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Uzależnienie od telefonu jest jednak tylko szczytem góry lodowej. „Przyczyną są prawie zawsze inne braki”. Jedną 

z nich jest rozpad rodziny. W Hiszpanii 10 proc. to rodziny mające tylko ojca lub matkę. Codzienne dyskusje 

pomiędzy rodzicami, rozwiedzionymi lub nie, na temat wychowania dzieci sprawiają, że używają one nowych 

technologii praktycznie bez ograniczeń.  

www.vaticannews.va 

 

ONZ: Rodzina jest zagrożeniem dla kobiet i dziewcząt  

Takie zjawiska jak rozwody, kohabitacja, tzw. małżeństwa jednopłciowe, dzieci rodzące się poza związkami mał-

żeńskimi czy seks wśród nastolatków mają odzwierciedlać rosnące upodmiotowienie kobiet, zaś miejscem praw-

dziwie niebezpiecznym dla kobiet i dziewcząt okazuje się rodzina. Do takich niecodziennych wniosków doszły 

autorki raportu Jednostki Narodów Zjednoczonych ds. Kobiet (UN Women). 

O tym szokującym dokumencie, który – zdaniem obrońców życia i rodziny – stanowi „kolejną zmarnowaną okazję 

do pomocy kobietom i dziewczętom na świecie”, pisze w swym biuletynie Katolicki Instytut Praw Człowieka i 

Rodziny (C-FAM) z USA. 

Raport przedstawia rodzinę jako miejsce prawdziwie niebezpieczne, w któ-

rym kobiety i dziewczęta nie otrzymują tego, co jest im potrzebne, tracąc 

tam jednocześnie własną autonomię. Rodzinę wielokrotnie określa się jako 

„ambiwalentną przestrzeń”, zaś jako źródło prawdziwego ubogacenia 

wskazuje się poligamię i związki jednopłciowe, które – według zwolenni-

ków tez zawartych w dokumencie – przyczyniają się do niszczenia patriar-

chalnej struktury rodziny. Zdaniem C-FAM, pełen błędów ortograficznych i 

gramatycznych oraz pospiesznie zredagowany raport UN Women jest świa-

dectwem niezrozumienia istoty międzynarodowego ustawodawstwa doty-

czącego praw człowieka. Autorki traktują tekst jako okazję do wyrażenia 

swych własnych poglądów lub powołują się na niewiążące prawa, jak 

choćby tzw. zasady Yogyakarty, które były próbą uwzględnienia między-

narodowych praw człowieka w stosunku do kwestii orientacji seksualnych 

i „świadomości genderowej”. 

Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Upodmiotowienia 

Kobiet (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) 

powstała w lipcu 2010 r. Jej zadaniem jest przyspieszenie tempa prac do-

tyczących praw kobiet i dziewcząt na całym świecie. 

www.info.wiara.pl 
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Watykan: Potrzebna refleksja nad działaniami prawa uderzającymi w życie 

Do natychmiastowej, poważnej i głębokiej refleksji na szczeblu międzynarodowym dotyczącej tego, co dzieje się 

w imię prawa, a co wypacza relacyjny wymiar człowieczeństwa wzywa watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Ro-

dziny i Życia. W specjalnym komunikacie dykasteria ta, kierowana przez kard. Kevina Farrella, odniosła się do 

przypadku Vincenta Lamberta, którego sąd francuski i lekarze skazali na śmierć z głodu i pragnienia. 

„Istnieje jeszcze jeden aspekt, nad którym musimy pilnie się zastanowić w poważny i odpowiedzialny sposób – 

stwierdza watykański komunikat. – W tle tych absurdalnych wydarzeń znajduje się nie tylko niezdolność do roz-

poznania prawdziwego dobra ludzkiego, ale też nieustanne oczekiwanie publicznego legitymizowania wyborów 

dokonywanych przeciwko życiu ludzkiemu, wdrażanych za sprawą przepisów ad hoc i wyroków sądowych”. 

W komunikacie przypomina się także, że prawo winno chronić ludzkie współistnienie i bycie obok siebie nieza-

leżnie od naszego stanu zdrowia, kruchości czy niesprawności. W każdym społeczeństwie obowiązkiem prawa 

jest ochrona życia, a nie negowanie go, czy przerywanie. Nigdy więc nie jest dozwolone dążenie do śmierci. 

W sprawie tej głos zabrał także Włoski Ruch na rzecz Życia. W wydanej deklaracji jego członkowie napisali, że 

Vincent należy do ostatnich szeregów ludzi, zabitych z powodu obojętności lub rzekomej litości, a którym odma-

wia się prawa do życia, gdyż społeczeństwo, które na skórze człowieka rozgrywa swą śmiercionośną walkę ideo-

logiczną, uznaje ich życie za bezużyteczne. Stał się on także ofiarą nieprzezwyciężalnych i nieuzasadnionych 

działań sądowych służących kulturze odrzucenia. 

www.vaticannews.va 

 

Biały Dom: obrońcy życia mówią o cenzurze w mediach  

Liderzy organizacji pro-life w Stanach Zjednoczonych wzięli udział w szczycie poświęconym mediom społeczno-

ściowym, jaki odbył się w Białym Domu w ubiegły czwartek. Przed Donaldem Trumpem mówili o cenzurze i ma-

nipulacjach, jakie spotykają ich ze strony internetowych platform.  

Lila Rose, założycielka i prezes stowarzyszenia Live Action 

wskazuje, że Twitter wielokrotnie uniemożliwiał im publika-

cję materiałów związanych z działalnością i finansami abor-

cyjnego giganta Planned Parenthood. YouTube natomiast 

ukrył wszystkie video pro-life, a wzmocnił zasięg tych  

o aborcji – powiedziała Rose. Podobnie rzecz ma się z Face-

bookiem i Instagramem, które odmówiły stowarzyszeniu pu-

blikacji zdjęć dzieci w łonie matki. 

Pinterest z kolei zawiesił konto Live Action z powodu tego, 

że rzekomo „promuje teorie spiskowe” i rozsiewa „dezinfor-

mację”. „Unplanned” – film opowiadający o historii przemiany Abby Johnson, byłej aktywistki aborcyjnej otrzymał 

początkowo kategorię dramat, propaganda, co pokazuje w jaki sposób kreuje się rzeczywistość. Działania mediów 

społecznościowych, które wychodzą już ponad samą tylko cenzurę są bardzo irytujące nie tylko dla Amerykanów 

opowiadających się za życiem, ale każdego kto ceni sobie wolność słowa – mówiła Rose w Białym Domu.       
www.vaticannews.va 
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Pogrzeb Vincenta Lamberta 

W Longwy w północno-wschodniej Francji, 13 lipca odbył się pogrzeb Vincenta Lamberta. Uroczystość miała cha-

rakter prywatny i wzięli w niej udział zarówno ci członkowie jego rodziny, którzy opowiadali się za odłączeniem 

go od aparatury karmiącej go i nawadniającej, jak i ci, którzy byli temu przeciwni. 

42-letni mężczyzna, który po wypadku w 2008 r. był sparaliżowany, żył przez 11 lat w stanie minimalnej świa-

domości. Na wniosek żony i lekarzy, wbrew prośbom rodziców, którzy chcieli go przenieść do ośrodka opieki, 

francuski wymiar sprawiedliwości wydał zgodę na jego uśmiercenie. Zmarł 11 lipca, dziewięć dni po tym, jak 

został odłączony od sztucznego nawodnienia i odżywiania. 

W piątek 12 lipca, na wniosek prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie przyczyny śmierci Lamberta, do-

konano autopsji zwłok zmarłego. Jej wyniki mają być podane do wiadomości. Wieczorem ciało Lamberta przeka-

zano jego żonie Rachel. 

www.ekai.pl 

 

 

Kanada: Kościół anglikański chciał zmienić definicję małżeństwa  
 

Kościół anglikański w Kanadzie nie zdołał zmienić definicji małżeństwa. Opowiadała się za tym większość uczest-

ników Synodu Generalnego. Aby zmiany mogły wejść w życie wymagana była zgoda dwóch trzecich biskupów i 

tego nie udało się osiągnąć. 

Anglikańscy biskupi głównych miast Kanady nie ukrywają swego ubolewania czy wręcz oburzenia zachowaniem 

biskupów, którzy wyłamali się z poparcia dla tak zwanych małżeństw jednopłciowych.   

Biskup Toronto zarzucił im brak empatii i zapewnił, że w pełni podziela oburzenie 

wiernych. Podobne deklaracje złożyli też ordynariusze Vancouveru i Ottawy. Ten 

ostatni zapewnił jednak, że w jego regionie nadal będzie się udzielać ślubu 

parom jednopłciowym. Choć bowiem Synod nie zdołał zmienić definicji mał-

żeństwa dla całej Kanady to jednak postanowił, że samo udzielanie ślubu ko-

ścielnego takim związkom leży w gestii lokalnego biskupa. Stosunek do mał-

żeństwa i rodziny to jedna z głównych przyczyn podziałów w światowym an-

glikanizmie. Na zmiany, które dokonują się między innymi w Kanadzie, nie 

zgadzają się bowiem anglikanie w krajach afrykańskich. Jest to też poważny 

cios dla relacji ekumenicznych. W takiej sytuacji nie da się bowiem dłużej  

twierdzić, że dzielą nas jedynie sprawy „drugorzędne” czy spory teologów.  

www.vaticannews.va 
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Ukraina: Pielgrzymi modlą się o świętość rodzin  

Na Ukrainie rozpoczął się okres pielgrzymkowy. Najbardziej popularne są tutaj 

pielgrzymki piesze. W Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny, jaki przeżywa Ko-

ściół ukraiński, pielgrzymi koncentrują się na modlitwie o uświęcenie rodziny.  

Na Ukrainie wierni kościoła rzymskokatolickiego mają trzy najbardziej znane 

sanktuaria maryjne: Latyczów położony w diecezji kamieniecko-podolskiej,  

Bolszowce, na terenie archidiecezji lwowskiej i Bedyczów, pełniący funkcję sank-

tuarium narodowego, leżący w stołecznej diecezji kijowsko-żytomierskiej. W tych 

właśnie dniach rozpoczął się na Ukrainie sezon pieszych pielgrzymek.  

Do Latyczowa pielgrzymi dotarli już wczoraj, do Bolszowiec pielgrzymki  

ze Lwowa, Kamionki Buskiej i Tarnopola wyruszą już za kilka dni, tak aby dotrzeć 

ma miejsce w najbliższą sobotę. Berdyczów oczekuje pielgrzymów 21 lipca. Mówi 

ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski: 

„Teraz w szczególny sposób modlimy się za nasze rodziny i za kongres rodzin 

na Ukrainie. Jest to bardzo ważne, aby pokazać wzór rodziny. I dlatego przyjeż-

dżamy do Matki Bożej, aby Ona wspomogła nas i wyprosiła dla nas u swojego 

Syna potrzebne łaski. Świat potrzebuje modlitwy. Dlatego ludzie przyjeżdżają i przychodzą do sanktuarium.  

I widać, że coś ich tutaj przyciąga”. 

Wydarzeniem do którego Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie przygotowuje się szczególnie, będzie kongres ro-

dzin, jaki odbędzie się w dniach 20-22 września w Szargorodzie i Winnicy. Jego celem będzie promocja rodziny, 

poprzez modlitwę, świadectwa i konferencje. 

www.vaticannews.va 

 

 Włochy wymierają, za przykład wskazują Węgry i Polskę 

We Włoszech kolejny rok z rzędu ubyło mieszkańców i noworodków. Jak podał urząd statystyczny ISTAT,  

w ubiegłym roku pobito kolejny negatywny rekord. Urodziło się zaledwie 439 tys. dzieci, najmniej, od kiedy ist-

nieją zjednoczone Włochy. W ciągu jednego roku liczba noworodków spadła o 4 proc. 

Włochy cierpią już dzisiaj na skutek wtórnego niżu demograficznego. W wieku rozrodczym  

są bowiem kobiety, które urodziły się w latach 70-tych, kiedy to Włoszki przestały rodzić dzieci. Dlatego poten-

cjalnych matek jest dziś mniej i tego nie da się już zmienić. 

We Włoszech przybywa natomiast zgonów. Co roku więcej Włochów umiera niż się rodzi.  W roku 2018 różnica ta 

wynosiła 193 tys. W konsekwencji zmniejsza się liczba obywateli.  Od 2014 r. Włochy straciły 677 tys. mieszkań-

ców, czyli odpowiednik Palermo, największego miasta Sycylii. Gdyby nie napływ migrantów ubytek ten wyniósłby 

1,3 mln.  
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Jak podkreśla ks. Paolo Gentili, odpowiedzialny w episkopacie Włoch za duszpasterstwo rodzin, dane te źle rzutują 

na przyszłość kraju, a zwłaszcza młodych pokoleń, które poniosą główny ciężar tych przemian. Jego zdaniem 

zdumiewające jest przy tym, że włoskie państwo nie wyciąga z tych procesów żadnych wniosków. Od lat nie są 

podejmowane żadne działania, które wspierałyby rodziny i zachęcały do rodzenia dzieci – mówi ks. Gentili. 

“Potrzeba kompletnej przemiany sposobu myślenia. Dziś mieć dziecko to sprawa czysto prywatna. Nie dostrzega 

się, jakie ma to znaczenie dla społeczeństwa i dlatego nie wspiera się rodzin. Za wszystko płacą rodzice.  

Nie uznaje się faktu, że to dziecko służy całemu społeczeństwu, jest jego przyszłością, a ci, którzy nie otwierają 

się na życie i nie ponoszą tego kosztów, nie służą rozwojowi naszego kraju – podkreślił ks. Gentili. - Dziecko 

wydaje się wręcz problemem. A tymczasem jest ono darem dla całego społeczeństwa i wszyscy powinni je wspo-

magać. Widzimy, że inni, na przykład Francja, Niemcy, niektóre kraje Europy wschodniej bardzo inwestują dziś  

w dzieci. Włochy tymczasem ograniczają się niemalże do pomocy charytatywnej, wspierają tylko tych o najniż-

szych dochodach. Tymczasem ważne jest, aby wszystkim niezależnie od dochodów umożliwić posiadanie dwojga, 

trojga czy nawet czworga dzieci. O tym marzymy.” 

www.vaticannews.va 

 

W Egipcie odtwarzany jest „Szlak Świętej Rodziny” 
 

Władze Egiptu od dłuższego czasu angażują się w odtworzenie oraz popularyzację „Szlaku Świętej Rodziny”.  

Ministerstwo ds. starożytności tego kraju przygotowało publikację w języku angielskim i arabskim na temat drogi 

Świętej Rodziny, kiedy musiała uciekać przed okrutnym prześladowaniem ze strony Heroda. Album jest ilustro-

wanym przewodnikiem, który przybliża miejsca, jakie według tradycji przekazywanych od tysięcy lat odwiedzili: 

Maryja, Józef oraz Dzieciątko Jezus. Infomację tę podała agencja Fides. 

 

Dossier noszące tytuł: „Stacje podróży Świętej Rodziny” stanowi część inicjatywy podjętej przez władze Egiptu, 

aby doprowadzić do wpisania „Drogi” na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Album zawiera dokumentację 

oraz zdjęcia wielu miejsc, które stanowią część szlaku. Należą do nich m.in. klasztor Wadi Natrun, tzw. „Drzewo 

Maryi”, Matariya na przedmieściach Kairu, kościół poświęcony Maryi w Jabal al-Tayr (w prowincji Al-Minja  

w centralnej części kraju) oraz klasztor Deir al Muharraq w gubernatorstwie Assiut, gdzie Święta Rodzina, według 

lokalnej tradycji, zatrzymała się na ponad sześć miesięcy. Znawcy tematu podkreślają, że Święta Rodzina podczas 

swojej ucieczki do Egiptu zatrzymała się przynajmniej w 25 miejscach. 

 

www.vaticannews.va 
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