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NASZE DZIECI!

Takie Rzeczypospolite będą,
jakie jej młodzieży chowanie – mówił Stanisław Staszic. I jest to ogólnie znana
prawda. Dzisiaj, możemy to
zdanie nieco sparafrazować:
Taka będzie Rzeczypospolita, ile będziemy mieć dzieci
i jak je wychowamy.
Pierwsze pytanie, jakie
powinniśmy sobie zadać,
brzmi: Czy w ogóle chcemy
mieć dzieci? Coraz więcej
młodych nie chce ich mieć
wcale lub najwyżej jedno,
czasami dwoje. Czy naprawdę nie stać nas na więcej? Sami sobie wprowadziliśmy politykę jednego
dziecka i będziemy musieli
ponieść tego konsekwencje.
Od wielu już lat mamy za
mało dzieci. Niszczenie
płodności stało się ogólnie akceptowanym stylem
życia. Poczęcie dziecka,
zwłaszcza kolejnego, często jest traktowane jako
działanie zupełnie nieodpowiedzialne. Większość
tzw. nowoczesnych środków niszczących płodność
działa też wczesnoporonnie,
czyli zabija poczęte
dziecko

w pierwszych tygodniach
jego rozwoju. Bardzo wiele
młodych małżeństw cierpi
na bezpłodność, której się w
praktyce nie leczy, jako jedyne rozwiązanie proponując „in vitro”, które przecież
wcale terapią nie jest. NaProTechnologia ciągle jest
mało znana, mało dostępna
i bardzo kosztowna.
Wielu młodych nie chce zawrzeć związku małżeńskiego i założyć rodziny. Mamy
już całe pokolenie tzw. singli oraz ludzi żyjących w
wolnych związkach. Brak
stabilizacji rodzinnej powoduje, że decyzja o urodzeniu dziecka jest odsuwana
w czasie. Oczywiście zawsze są wymieniane bardzo
ważne przyczyny, ale fakt
pozostaje faktem. Pierwsze
dziecko rodzą coraz starsze
matki, często po trzydziestym roku życia, co z biologicznego punktu widzenia
jest bardzo niekorzystne.
Mamy jeszcze sporo rodzin
wielodzietnych, które po-

dejmują
trud
zrodzenia i wychowania następnego pokolenia.
Niestety zostawiamy
je samym sobie, traktując
ich dzietność, jako sprawę
prywatną tych rodziców.
Więcej, są oni okradani
przez społeczeństwo, gdyż
nie mogą rozliczać podatku
razem ze swymi dziećmi
i muszą płacić VAT, np. za
ubranka dziecięce, proszek
do prania i produkty spożywcze, których zużywają więcej, chociaż dochód
mają taki sam jak inni, a
często niższy, gdyż matka wielodzietnej rodziny
zwykle nie jest w stanie
pracować poza

domem. Ich dzieci, gdy
dorosną będą musiały płacić wysokie podatki, aby
utrzymać tych, którzy dzieci mieć nie chcieli. Tymczasem to głównie rodziny
wielodzietne ponoszą trud
zrodzenia i wychowania
następnego pokolenia. Jedna trzecia polskich dzieci
wychowuje się w licznych
rodzinach. Nierzadko są one
bardzo ubogie, a pomoc dla
nich jest bardzo mała lub
nie ma jej wcale. Nasz kraj
jest w tej dziedzinie na szarym końcu w UE. Każdy z
nas zresztą może pomagać
takiej rodzinie, wystarczy
się rozejrzeć dookoła siebie.
Możliwości jest wiele. Pomyślmy o tym.
Polska zaczęła wymierać,
ponieważ od wielu już lat
więcej ludzi umiera niż się
rodzi. Nie mamy reprodukcji prostej! Społeczeństwo
się nie odnawia. Na dodatek ponad 2 mln. Polaków,
najczęściej młodych, wyemigrowało szukając pracy
i lepszych warunków życia.
Najwięcej polskich dzieci
rodzi się obecnie w Londynie!

Musimy sobie wreszcie
uświadomić, że już nie będzie nas 40 milionów. Liczba mieszkańców Polski maleje. Za kilkanaście lat puste
przestrzenie wypełnią imigranci z krajów, gdzie rodzi
się dużo dzieci. Kto wówczas zamieszka nad Wisłą?
Postęp medycyny i poprawa
warunków życia spowodowały, że żyjemy dłużej.
Rośnie liczba ludzi starych i
znacznie przewyższa liczbę
dzieci. Obecnie mamy poważny problem z systemem
emerytalnym i z opieką
medyczną. Ten problem będzie narastał, gdyż brakuje
młodych, którzy wypracują
konieczny dochód. Czy nie
nadchodzą czasy, że tylko
ci będą mieli zapewnioną
opiekę na starość, którzy
mieli dużo dzieci i dobrze je
wychowali?
Zastanówmy się więc nad
wychowaniem
naszych
dzieci. Czy potrafimy przekazać im miłość do ojczyzny, wiarę i chrześcijański
system wartości? Czy robimy to w rodzinach? Nie
możemy pozwolić, aby
ukradziono nam dzieci. Mu-

simy je chronić.
I musimy to robić
skutecznie! Ciągle pojawiają się nowe pomysły: obowiązek szkolny
już dla 6-latków, usunięcie
historii Polski ze szkół, demoralizująca edukacja seksualna już od 4. roku życia.
Wprowadzenie kilku godzin
tygodniowo takiej „edukacji” od pierwszej klasy
szkoły podstawowej zasadniczo zmieni światopogląd
naszych dzieci. Chodzi o to,
aby wychować je w nowej,
agresywnej ideologii genderowej. Jest ona oparta na
założeniu, że płeć można
sobie wybierać zależnie od
zachowań społecznych. Nie
ma wówczas wierności, stałości, wartości rodzinnych.
Nie ma też mamy i taty. Nasze dzieci w imię równości
będą uczone, że homoseksualizm jest w pełni akceptowalną normą społeczną,
którą można sobie wybrać,
związek partnerski jest dobrym rozwiązaniem, a rodzina i wiara przeżytkiem.
Jeśli teraz zdecydowanie
nie sprzeciwimy się takim
pomysłom, już niedługo
polskie społeczeństwo bardzo się zmieni. I warto się
zastanowić czy za kilka lat
nasze dzieci, gdy dorosną,
w ogóle założą rodziny
i będą chciały mieć dzieci?
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ROSJA BRONI ŚWIĘTOŚCI
MACIERZYŃSTWA I RODZINY
Od ponad dwudziestu lat podróżuję na Wschód z misją
obrony życia. Moje wyprawy
do Rosji zawsze były bardzo
fascynujące. Szkoliliśmy liderów obrony życia, dzieląc
się naszym polskim doświadczeniem. Dzisiaj, wszędzie
mamy przyjaciół, którzy sami
prowadzą to trudne dzieło i
mają wiele sukcesów. Czasami wydaje mi się, że teraz
to oni powinni więcej dzielić
się z nami swoim bogatym
doświadczeniem. Rosja jest
pierwszym krajem na świecie,
który dekretem Lenina z 1920
roku, zalegalizował aborcję i
programowo niszczył rodzinę. Oni przeszli długi okres
potwornej ateizacji i prześladowań za wiarę. Obecnie, wielu ludzi na Wschodzie szuka
Pana Boga, wiara się odradza.
Ale do nich także przychodzi
globalna konfrontacja skierowana przeciwko rodzinie i
życiu.
Późną jesienią 2012 roku zostałam zaproszona na II Kongres Świętości Macierzyństwa.
Dane mi było uczestniczyć
także w pierwszym, który
odbył się dwa lata wcześniej
w Moskwie. Kongres ten był
znakomicie zorganizowany,
na najwyższym międzynarodowym poziomie. Zjechali się
liderzy organizacji rodzinnych
z około 80 regionów. Fundacja
„Świętość
Macierzyństwa”
pod przewodnictwem Natalii
Jakuniny, podejmuje liczne
programy prorodzinne na terenie całej Rosji, na Syberii
i na Dalekim Wschodzie, i na
Uralu, i w części europejskiej
– już znacznie bliżej – tylko
tysiąc, dwa tysiące kilometrów
od Moskwy.
Tym razem Kongres Świętości Macierzyństwa odbywał
się w historycznym Niżnym
Nowogrodzie, ok. 400 km od

Moskwy. Łączą się tam dwie
wielkie rzeki: Oka wpada do
Wołgi. Z dojazdem nie było
problemu, ponieważ organizatorzy swoich gości w Moskwie
wsadzili do super ekspresowego pociągu, który zapewnia
komfort jazdy podobny do
samolotu. Cztery godziny w
miłym towarzystwie i już jest
się na miejscu.
Pierwszy dzień kongresu
odbywał się w wielkiej auli
tamtejszego, historycznego
Kremla, czyli w samym sercu
miasta. Przyjechało wielu znanych polityków, posłów i biznesmenów zaangażowanych w
problematykę ochrony rodziny. Tym razem cały kongres
był poświęcony polityce prorodzinnej. Wsparcie dla rodziny staje się sprawą podstawowej wagi, gdyż Rosja od wielu
już lat doświadcza poważnego
kryzysu demograficznego.
Wyludnia się już nie tylko
Daleki Wschód i Syberia, ale
cały ten wielki kraj. Pomimo
programowej pomocy państwa, związanej z urodzeniem
kolejnego dziecka, co trochę
poprawiło sytuację, przyrost
naturalny nadal jest ujemny.
Pomysły na politykę prorodzinną mogą być bardzo
różne. Już podczas otwarcia
kongresu, przysłuchując się
wystąpieniom oficjalnych gości, zauważyłam, że niektórzy
usiłują swoje zaangażowanie
w programy antyrodzinne interpretować jako działania
na rzecz rodziny. Najbardziej
charakterystycznym tego przykładem jest batalia dotycząca
zabierania dzieci z ubogich
rodzin, co skrótowo nazywają
tam „prawem juwenalnym”.
Jedynym powodem zabierania dzieci z licznych rodzin
jest w tym przypadku bieda.
Wiadomo, że rodzice licznych
rodzin często zmagają się

Divjejevo - modlitwa przy grobie św. Serafina Sarowskiego

z ubóstwem. Są to z reguły rodzice prawosławni, wierzący
i praktykujący, których Kościół prawosławny usilnie
przekonuje, że nie powinni
niszczyć płodności, ale mieć
tyle dzieci, ile Pan Bóg im
daje. Zamiast pomóc materialnie, państwo pozwala ukraść
im dzieci. Coraz częściej dzieją się tam sceny mrożące krew
w żyłach, gdy pracownicy socjalni wyrywają noworodka
karmiącej matce i rozrywają
rodziny.
Dano mi możliwość wygłoszenia wykładu, więc postarałam się zdefiniować, czym jest
polityka prorodzinna i jakie
są jej cele, a czym na pewno
nie jest. Trzeba było zobaczyć
poruszenie wśród uczestników
kongresu, gdy wymieniłam
„prawo juwenalne” jako przykład polityki antyrodzinnej,
której celem jest niszczenie
i rozbijanie rodziny.
Fundacja „Świętość Macierzyństwa” prowadzi liczne
programy, praktycznie we
wszystkich regionach Rosji,
które mają na celu ochranianie wartości i tradycji rodzinnych. Finansują domy dla
samotnych matek, wspierają
rodziny wielodzietne, organizują wiele imprez dla dzieci,
finansują rodzinne i parafialne
zespoły muzyczne, organizują
konkursy dla dzieci oraz występy znakomitych regionalnych chórów. Matki licznych
rodzin otrzymują odznaczenia
i dyplomy. Robią to wszystko
przy dużym wsparciu ze strony Kościoła prawosławnego,
który zdecydowanie opowiada się za ochroną życia i
rodziny, a także nieustannie
upomina się o przestrzeganie
fundamentalnych zasad moralnych. W rewanżu za ten
chrześcijański głos rozsądku
oraz nieustępliwość w sprze-

ciwianiu się złu nasilają się
krzykliwe i agresywne ataki
na Patriarchę Cyryla. To nie
przypadek, że pierwszy atak
radykalnych feministek z Pussy Riot miał miejsce właśnie
w symbolicznej, narodowej
cerkwi Chrystusa Zbawiciela.
Warto tutaj przypomnieć, że
tę świątynię wysadzili komuniści, w tym miejscu planując
budowę kolosalnego posagu
Lenina. Jednak z powodu zapadania się gruntu odstąpiono
od tych planów i wybudowano
tam otwarty, ogrzewany basen.
W czasie pierestrojki natychmiast rozpoczęto odbudowę
tej historycznej świątyni, a
pieniądze na ten cel składali
zwykli obywatele. Ta cerkiew
jest symbolem odzyskanej
wiary narodu rosyjskiego
oraz odrodzenia się tak bardzo prześladowanego Kościoła prawosławnego. Niedługo
później półnagie aktywistki
FEMEN-u ścięły krzyż w centrum Kijowa. W Rosji za akt
profanacji sąd skazał je na dwa
lata wiezienia. Zobaczycie –
mówili spotkani na kongresie
liderzy – te feministyczne czarownice na pewno zaatakują
także i was. Byli rozżaleni, że
Zachodnia Europa tak bardzo
ich broni. I mieli rację.
Organizatorzy kongresu przygotowali dla uczestników bardzo szczególną niespodziankę.
Otóż po zamknięciu konferencji zorganizowano wycieczkę
do Divjejeva. To bardzo szczególne miejsce dla prawosławia.
Jest to wielkie, prawosławne
sanktuarium maryjne, prowadzone przez mniszki. Jego
powstaniu patronował św. Serafin Sarowski. Był on eremitą, mnichem, który przez wiele
lat mieszkał samotnie, modlił
się klęcząc na kamieniu, z nikim nie rozmawiał. Na starość
zamieszkał przy klasztorze w
Sarowie i wówczas przyjeż-

Niżny Nowogród - rozpoczęcie „Kongresu Świętości Macierzyństwa”

dżało do niego mnóstwo ludzi,
którym mówił prawdę w oczy,
gdyż widział ich wnętrza. Często przyjeżdżał do Divjejeva
i opiekował się kobietami,
które chciały założyć klasztor.
Jako ojciec duchowny czuł się
za nie odpowiedzialny. Przepowiedział, że powstanie tutaj
wielki klasztor poświęcony
Bogurodzicy, do którego będą
licznie przyjeżdżać pątnicy.
I tak się stało. Nadanie ziemi
nastąpiło zaledwie cztery lata
przed jego śmiercią. Zarówno
przed wybuchem Rewolucji
Październikowej, jak i dzisiaj,
jest to największy prawosławny klasztor żeński w Rosji.
Dawniej na jego terenie mieszkało ok. 1700 osób, a dla porównania sąsiednia wieś miała
zaledwie 500 mieszkańców.
Do klasztoru należały trzy cerkwie, dzwonnica, pola uprawne i sady oraz około 30 budynków mieszkalnych, w których
mieściły się różne dzieła.
W 1927 roku komuniści skasowali zakon i wyrzucili zakonnice.
Odnowa zakonu rozpoczęła się
razem z pierestrojką w 1988
roku. W 1991 r. do katedry
Św. Trójcy w Divjejevie przewieziono relikwie św. Serafina
Sarowskiego, które wcześniej
bolszewicy
przechowywali
w muzeum historii religii w
ówczesnym Leningradzie (St.
Petersburgu).
Dla mnie odwiedzenie Divjejeva było wielkim wydarzeniem. Absolutnie nie byłabym
w stanie wybrać się tam sama.
Pojechaliśmy razem dużą grupą specjalnie zamówionym
pociągiem, a potem jeszcze
kawał drogi wynajętymi autobusami. Wielu uczestników
kongresu odwiedzało to sanktuarium po raz pierwszy w
życiu, gdyż taka wyprawa jest
znacznie trudniejsza dla osoby mieszkającej na dalekiej
Syberii, niż nawet dla mnie.
Gdy wysiedliśmy z pociągu,
Galina z Moskwy, która także
uczestniczyła w tym kongresie, powiedziała: – Teraz jesteś

w rosyjskiej „głubinkie”. A co
to takiego – zapytałam. Okazało się, że jest to określenie najbardziej zapadłej dziury, jaką
sobie można wyobrazić.
Kiedy dotarliśmy do Divjejeva
byłam pod wrażeniem. Odremontowana dzwonnica, trzy
przepiękne cerkwie i mnóstwo
budynków, w których mieści
się nie tylko klasztor, ale także
szkoła i inne instytucje. Czysto
i przestronnie. Widać kobiecą
rękę. Rozpoczęto też budowę
kolejnej dużej cerkwi poświęconej Matce Bożej, której powstanie prorokował św. Serafin. Włożyłam więc na głowę
chustkę, aby okazać szacunek
temu miejscu i poszłam pokłonić się św. Serafinowi. Moja
babcia zawsze wkładała mi
chustkę na głowę, gdy szłam
do kościoła, chociaż byłam
jeszcze bardzo mała. Szkoda,
że ten zwyczaj u nas zaniknął.
Otwarto grobowiec św. Serafina i rozpoczęła się modlitwa,
oczywiście pięknie śpiewana.
Dla mnie odwiedzenie tego
miejsca miało szczególne znaczenie. To właśnie św. Serafin Sarowski, niedługo przed
swoją śmiercią, powiedział do
jednej z mniszek, że aby Rosja
wróciła do wiary po trudnym
okresie prześladowań Kościoła, trzeba się modlić za pośrednictwem Ikony Częstochowskiej. Te słowa stały się jedną
z przyczyn, dla której razem
z prawosławnymi obrońcami
życia rozpoczęliśmy peregrynację „Od Oceanu do Oceanu”.
Przy ołtarzu, w pobliżu grobowca jest umieszczona przepiękna ikona Matki Bożej,
zwana „Umilenije”. Przedstawia Maryję, bez Dzieciątka, w
akcie zachwytu Bogiem podczas Zwiastowania, gdy wypowiada ona słowa „Oto ja służebnica Pańska…” Ikona ta
należała do św. Serafina, przez
całe życie się przed nią modlił,
przed nią skonał. Nazwał ją
„Radość wszystkich Radości”.
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Siostry zaprosiły nas na posiłek w olbrzymim refektarzu
– kaplicy. Na ścianach zawieszono wspaniałe haftowane
ikony, wykonane przez mniszki. Divjejevo od lat słynie z
pracowni hafciarskiej. Tylną
ścianę pokrywał przepiękny
ikonograficzny fresk. Aż trudno było uwierzyć, że to jest
świeżo odbudowane, bo przecież bolszewicy zniszczyli tutaj prawie wszystko.
Dano nam też możliwość
przejścia drogą pielgrzymów
nad „świętym kanałem”, który
otacza znaczną część sanktuarium. Św. Serafin twierdził,
że Matka Boża osobiście obeszła całą poświęconą Jej ziemię. Mówił, że Ona przychodzi tutaj każdej nocy. Aby Jej
ślady nie uległy zniszczeniu
polecił wykopać kanał głęboki i szeroki na 3 arszyny (125
cm). Poniżej był piasek, więc
w kanale nie stała woda. Zaczął go kopać sam, ale był już
zbyt stary i schorowany, więc

zastąpiły go siostry i okoliczni
mieszkańcy. Kopali ten kanał
niestrudzenie i latem, i zimą
przy trzaskających mrozach,
bo św. Serafin ponaglał, mówiąc, że jego życie się kończy.
Kopanie kanału zakończono
na prawosławne Boże Narodzenie w 1833 roku, tuż przed
jego śmiercią. Zgodnie z zaleceniem św. Serafina wielu
pątników wędruje wałem po
śladach Matki Bożej wzdłuż
„świętego kanału” i stara się
odmówić 150 razy „Zdrowaś
Maryjo”.
Na zakończenie wizyty było
spotkanie z miejscowym biskupem oraz przełożoną mniszek – siostrą Siergieją Konkovą. Jako autentyczny świadek
tamtych wydarzeń opowiadała
ona historię renowacji zakonu.
Obecnie w klasztorze mieszka i pracuje ok. 600 mniszek,
w tym większość młodych.
Tutaj otrzymują one formację, aby w przyszłości mogły
odnowić kolejne zniszczone

domy zakonne. Siostra Siergieja opowiadała, jak wróciła do Divjejeva w 1988 r.
Z kilkoma siostrami nie miały nawet gdzie mieszkać.
Dano im jedno pomieszczenie
w dzwonnicy. Poniżej mieściła się lokalna milicja. Toaleta
w tym budynku była tylko
jedna i to w złym stanie. Wytrzymały jednak i dość szybko,
krok po kroku zaczęły odnawiać całe sanktuarium. Kolejno remontowano i poświęcano
zaniedbane, zniszczone cerkwie. Najwięcej problemów
było z odnowieniem „świętego kanału”. W wielu miejscach
był on zasypany, a co gorzej
wypełniono go śmieciami
i gruzem. Na dnie umieszczono
rury systemu kanalizacyjnego
dla całej okolicy. Miejsce kanału wyznaczały jedynie stare
topole. Jednak cierpliwością
i wielką determinacją sióstr
udało się kanał odkopać już
w 2004 roku i uporządkować
cały teren. W miejscu, gdzie
św. Serafin nie pozwolił ko-

pać kanału i wyznaczył je pad
wielką cerkiew Zwiastowania,
właśnie położono fundamenty.
Wałem nad kanałem siostry
i pątnicy z gorącą modlitwą
codziennie przechodzą w procesji śladami Matki Bożej.
Divjejevo jest niezaprzeczalnie jednym z największych
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sanktuariów maryjnych na
świecie, chociaż tak mało
o nim wiemy. Zniszczone
przez komunizm, obecnie odradza się z popiołów z nową
siłą witalną wiary. W ten sposób spełniają się słowa św.
Serafina Sarowskiego: - Ona
zawsze będzie naszą tarczą
i obroną.

3

Już ogłoszono, że w dniach
12-14 września 2014 roku
VIII Światowy Kongres Rodzin odbędzie się w Moskwie
– pierwszy dzień na Kremlu, dwa kolejne w sali synodalnej w Cerkwi Chrystusa
Zbawiciela. To znak zupełnie
nowych czasów. Może ktoś
z Was zechce się wybrać?

Divjejevo – wejście do sanktuarium

Antoni Szymański,

Socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

GROŹNA KONWENCJA
PRZECIWKO MAŁŻEŃSTWU I RODZINIE
W ubiegłym roku miała miejsce ostra dyskusja i protesty
dotyczące Konwencji Rady
Europy w sprawie przemocy
wobec kobiet. Polska jednak
ją podpisała w grudniu 2012
roku. Warto przypomnieć, że
przeciwko temu protestowalo
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin
oraz liczne organizacje kobiece i prorodzinne. Obecnie w
ministerstwach trwają prace
przygotowujące
konieczne
zmiany prawne, aby ta Konwencja mogła zostać ratyfikowana. Gdyby do tego doszło,
weszlibyśmy w rewolucyjne
zmiany, jakie niesie ideologia
genderowa, którą ta konwencja
jednoznacznie definiuje i obligatoryjnie wprowadza w życie.
Przed jej podpisaniem przez
rząd wiedza o zagrożeniach, jakie ona niesie, nie była wielka.
Dzisiaj jednak lepiej zdajemy
sobie z tego sprawę, gdyż niektóre jej założenia już są proponowane. Przykładem może
być propozycja wprowadzenia
do polskich szkół permisywnej, obowiązkowej edukacji
seksualnej od pierwszej klasy
szkoły podstawowej, a nawet
już w przedszkolach od czwartego roku życia. Wprowadzenie do edukacji naszych dzieci
kilku godzin tygodniowo antychrześcijańskiej indoktrynacji
ideologicznej w stylu gender,
musi w szybkim czasie doprowadzić do zasadniczej zmiany
poglądów Polaków i ich stylu
życia.

Środowiska
feministyczne
zaciekle atakują sprawdzone
i dobrze funkcjonujące wychowanie prorodzinne, obecne
w programach szkolnych i dotychczas dobrze funkcjonujące.
Żądają rewizji podręczników
szkolnych, głównie do biologii, wiedzy o społeczeństwie
i wychowania do życia w rodzinie pod kątem „przedstawiania
w nich problematyki LGBT
i tzw. treści homofobicznych”
oraz upowszechniania ideologii gender. (LGBT – skrót od
słów „lesbijki, geje, biseksualiści i transwestyci”) Oczekują
także zmiany podstaw programów szkolnych w celu wprowadzenia do nauczania szkolnego problematyki LGBT oraz
ideologii genderowej, przy
jednoczesnym eliminowaniu
treści
odzwierciedlających
polską historię, tradycję, kulturę i religię. W Ministerstwie
Edukacji już marginalizuje się
rzeczoznawców opiniujących
podręczniki, którzy mają krytyczny stosunek do ideologii
gender. Powoduje to różnego
rodzaju protesty społeczne,
głównie rodziców, przeciwko
seksualizacji dzieci.
Ojciec Święty Benedykt XVI,
podsumowując rok 2012
w swym przemówieniu do
Kurii Rzymskiej, wskazał na
poważne niebezpieczeństwa
dla współczesnej ludzkości
ze strony ideologii gender. To
zagrożenie bezpośrednio łączy się z ratyfikacją Konwencji Rady Europy w sprawie
przemocy wobec kobiet. Tytuł
oczywiście jest celowo mylący. Nie należy odbierać tej
konwencji tylko przez pryzmat

jej tytułu, który ma wywoływać pozytywne skojarzenia,
bowiem wszyscy jesteśmy za
przeciwdziałaniem przemocy
wobec kobiet. Gdyby jej tytuł
miał być adekwatny do treści,
powinna się nazywać: „Konwencja ds. walki z tradycyjnym małżeństwem, rodziną,
wychowaniem dzieci, religią
i kulturą”.
Fundamentem tej konwencji
jest ideologia genderowa. Łączy ona przemoc w rodzinie z
tzw. stereotypami w dziedzinie
płci, które zgodnie z postulatami wynikającymi z tej ideologii, koniecznie należy zlikwidować. Na tym ideologicznym
fundamencie ma być konstruowane prawo poszczególnych
państw. Rewolucja społeczna,
jaka za tym idzie, niesie tak
dramatyczne konsekwencje dla
rozwoju ludzkości, że ostrzeżenie Ojca Świętego powinniśmy potraktować z największą
powagą.

jęcie męskości lub kobiecości
oraz rodzina, oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny.
W ten sposób dokonuje się rozkładu społecznego, zakładając, że nic nie jest trwałe i nie
ma charakteru obiektywnego.
Skoro ciągle można zmieniać
swoje orientacje życiowe, nie
można być wiernym niczemu.
Takie podejście jest zasadniczo
niszczące małżeństwo i rodzinę.
Ostatnio rząd wiele mówi o polityce rodzinnej, a jednocześnie
podpisuje tę konwencję. Jest to
rażąca sprzeczność. Z jednej
strony mamy deklaracje prorodzinne, np. słuszne wydłużenie urlopów rodzicielskich,
a z drugiej forsowanie ideologii genderowej zawartej w tej
bardzo szkodliwej konwencji.
Ponieważ rząd bagatelizuje powagę następstw ratyfikacji tej
konwencji, wymienię krótko
kilka z nich:

Ideologia genderowa zakłada,
że tym co definiuje człowieka
w zakresie płci, nie jest jego
dziedzictwo biologiczne. Płeć
jest traktowana jako zjawisko
kulturowe, w związku z czym
może być przedmiotem wyboru i ewentualnej zmiany. W ten
sposób odrywa się człowieka
od własnego ciała, które jest
przecież męskie lub kobiece.
Zgodnie z tą ideologią wszystko, co w życiu robimy, jest
swego rodzaju stereotypem.

- konwencja wprowadza genderową definicję płci. Odtąd
dowolnie określone role społeczne będą uznawane za płeć
i będzie ich więcej niż dwie.
Oznacza to odejście od utrwalonej w tradycji europejskiej
definicji płci, uwzględniającej
biologiczną odmienność kobiety i mężczyzny, która stanowi podstawę prawa rodzinnego
i osobowego, które będzie musiało zostać dostosowane do
tych założeń;

Według ideologii genderowej
stereotypy są tym, co ludzi
zniewala. Do najważniejszych
stereotypów, które koniecznie
należy zwalczać, należy po-

- tak zmieniona definicja płci
uderza w więzi rodzinne chronione przez 18 artykuł Konstytucji RP, który nakazuje
wspierać małżeństwo kobiety

i mężczyzny, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo – niewątpliwie ochrona tych podstawowych wspólnot zostanie
osłabiona po ewentualnym
wprowadzeniu konwencji;
- konwencja ta, nakazując
uznawanie dowolnie określanych ról i zachowań za wyznacznik płci, otwiera furtkę
do instytucjonalizacji tzw. nowych form rodzinnych, w tym
związków tej samej płci;
- marginalizuje i odpowiedzialnością za przemoc obarcza
małżeństwo i rodzinę. Zamiast
przeciwdziałać
konkretnym
przypadkom przemocy, zmierza do rozbicia tych podstawowych wspólnot;
- wprowadza nadzór ponadnarodowej organizacji nad
kwestiami moralnymi i rodzinnymi, co oznacza utratę
suwerenności w tym zakresie;
- obsługa administracyjna tej
konwencji oznacza znaczne
koszty materialne;
- spowoduje nasilenie się walki
z tzw. stereotypami w podręcznikach i programach szkolnych
oraz nacisk na tzw. bezpłciowe
wychowanie dzieci. Przygotowanie do roli ojca czy matki
będzie uznawane za dyskryminujące. Wyeliminowane zostanie też wychowanie prorodzinne, jakie obecnie funkcjonuje
w szkołach, a na jego miejsce
zostanie wprowadzona edukacja seksualna;
- konwencja łamie standardy
równego traktowania kobiet
i mężczyzn uznając, że dla jej

realizacji można je naruszać;
- ogranicza zjawisko przemocy wobec kobiet jako jej ofiar,
ale pomija i nie dostrzega,
że ofiarami bywają również
dzieci i coraz częściej także
mężczyźni;
Konwencja, podważając znaczenie małżeństwa i rodziny,
pogłębi takie zjawiska, jak
coraz późniejsze zwieranie
związków małżeńskich, wzrost
liczby konkubinatów, rozwodów, a także zmniejszy motywacje do posiadania dzieci.
Rodzice będą mieli poczucie,
że mają mały wpływ na ich
wychowanie. Co najważniejsze, osłabiając małżeństwo
i rodzinę, de facto konwencja
nie przyczyni się do zmniejszenia problemu przemocy.
Obecnie najważniejszym
problemem jest czy konwencja ta zostanie ratyfikowana
w Polsce.
Zależy to od głosowania
w Sejmie, ale także od tego
czy nasze społeczeństwo zrozumie, że mniejszość o skrajnych poglądach chce narzucić
większości swoją bardzo kontrowersyjną ideologię, od której po ratyfikacji konwencji,
trudno będzie uciec. Dotknie
ona każdego z nas, poprzez
zmiany w kulturze i edukacji.
Osłabi nasze rodziny, a przez
to całe społeczeństwo. Kryzys
demograficzny, który już jest
poważnym problemem, stanie
się dramatyczny. Ludzie będą
samotnikami cierpiącymi na
depresję, coraz bardziej uzależnionymi od różnych instytucji państwa.
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MARSZ DLA ŻYCIA
W RZYMIE Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM
Ulicami Rzymu w dniu 12 maja
przeszedł 3. Narodowy Marsz dla
Życia. Jak podały włoskie media,
wzięło w nim udział ok. 40 tysięcy
uczestników. Obok kilkudziesięciu
tysięcy Włochów, uczestniczyło
w nim wiele delegacji z różnych
krajów, m. in. z: Malty, Holandii,
Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Marsz rozpoczął się przy Koloseum, a zakończył w okolicach
Zamku Anioła. Grupa, reprezentująca Polską Federację Ruchów
Obrony Życia oraz Katolickie
Stwowrzyszenie „Civitas Christiana“ ze Szczecina niosła m. in.
stumetrowy pas materiału z zapisanym tekstem dokumentu „Donum
vitae“ o szacunku dla rodzącego
się życia ludzkiego i godności jego
przekazywania.
Gdy uczestnicy zbliżali się do Placu Świętego Piotra, z bram Pałacu
Apostolskiego wyjechał otwarty
papamobile, a w nim uśmiechnięty papież Franciszek. Służby watykańskie były przygotowane na
wyjazd Ojca Świętego do maszerujących obrońców życia. Barierki
do kontrolowania tłumu ustawiono
tak, aby papieski samochód mógł
bez przeszkód wydostać się z Placu Świętego Piotra na prowadzącą
doń ulicę Via della Conciliazione.
Ojciec Święty podjechał do idącej
ulicą marszowej kolumny i przez
chwilę był wśród uczestników.
Osobiście pozdrawiał idących. Dla
uczestników manifestacji była to
prawdziwa niespodzianka! Ojca
Świętego powitano entuzjastycznie. Radość i wdzięczność obrońców życia z całego świata jest
ogromna!
Przed południową modlitwą maryjną ponownie rozległ się mocny
głos papieża Franciszka w obronie
życia. Ojciec Święty poparł europejską inicjatywę „Jeden z nas”.

Nad brzegiem Atlantyku

IKONA CZĘSTO
Z Papieżem Franciszkiem grupa z Polski

Oficjalnie powitał również uczestników rzymskiej manifestacji
pro-life. Pozdrawiam uczestników
Marszu dla Życia, który odbył się
rano w Rzymie – powiedział Ojciec
Święty. – Zachęcam do nieustannego koncentrowania uwagi na tak
ważnym temacie, jakim jest ochrona życia ludzkiego od momentu
jego poczęcia. W tym kontekście
chciałbym też przypomnieć o odbywającej się dziś w wielu włoskich
parafiach zbiórce podpisów pod
europejską inicjatywą «Jeden z
nas». Chodzi w niej o zapewnienie
prawnej ochrony embrionu, czyli
ochronę każdego ludzkiego życia
od pierwszej chwili jego istnienia.
Wypowiedź papieża Franciszka
potwierdza jego wielką wrażliwość na powszechne, niezbywalne
i przyrodzone prawa człowieka,
poczynając od prawa do życia.
Polski Duch Marszowy coraz bar-

dziej daje się zauważyć również
poza granicami naszej ojczyzny,
szczególnie w krajach zachodniej
Europy. Obrońcy Życia z Polski
są oczekiwani i przyjmowani z
ogromną życzliwością wszędzie
tam, gdzie obrona życia w przestrzeni publicznej napotyka na
ogromne trudności i agresywną
wręcz barierę mentalną wielu ludzi. Dało się to zauważyć w sposób szczególny w Berlinie i Paryżu. Ale Polacy, którzy byli obecni
również na Marszach dla Życia
w Budapeszcie, Rzymie i Pradze,
usłyszeli od organizatorów, że:
Polacy dodają im odwagi, a ich
determinacja w obronie fundamentalnych wartości przynosi nadzieję
na zwycięstwo cywilizacji życia
nad cywilizacją śmierci. Jak widać, przykład rozwijającego się w
Polsce ducha marszowego staje się
iskrą, która może rozpalić ogień na
świecie.

Zakończył się pierwszy etap peregrynacji Ikony Częstochowskiej
„Od Oceanu do Oceanu” z Matką
Bożą przez świat w obronie życia. Trasa objęła 65 tys. km przez
24 kraje, 75 katedr, ok. 50 cerkwi
prawosławnych, 73 sanktuaria (w
tym Lourdes i Fatimę) oraz ok. 400
miejscowości na trasie od Władywostoku do Fatimy. Matkę Bożą
w Ikonie Częstochowskiej spotkało ok. 4 miliony ludzi. Rozdano ok.
250 tys. ulotek.
W Dzień Świętości Życia, 8 kwietnia Matka Boża stanęła na portugalskim brzegu Oceanu Atlantyckiego. W ten sposób zakończył
się pierwszy etap peregrynacji.
W Sanktuarium Fatimskim Matka
Boża Częstochowska zawitała w
miejscu objawienia oraz przeszła w
procesji przez cały plac z tradycyjną
pieśnią „Ave, Ave, Ave Maryja…”
Kolejnego dnia w nadmorskiej wiosce Nazaré, która należy do rodziny
sanktuariów nazaretańskich, witał
Ją miejscowy proboszcz i liczni
mieszkańcy tej rybackiej miejscowości. Zwłaszcza kobiety, ubrane
w tradycyjne, krótkie spódnice żon
rybaków, były bardzo uszczęśliwione tą wizytą. Dzień zapowiadał się
szary, deszczowy i pochmurny, ale

gdy Ikona stanęła nad oceanem,
wyszło słońce. Od razu woda zrobiła się błękitna, a piasek prawie
biały. Jak podkreślił miejscowy
proboszcz jest to miejscowość
otwarta ku morzu. Przez wieki
tutejsi mieszkańcy żyli z morza
i często na morzu ginęli, a także
właśnie stąd wyprawiali się na zachód w daleki świat. Matka Boża
stojąc nad samym oceanem patrzyła już na Zachód. Kolejny etap
Jej podróży to będzie Ameryka.
Będzie tam witana już w sierpniu,
rozpoczynając od stanu Maryland
w USA, gdzie wylądowali piersi katoliccy misjonarze i założyli pierwszą parafię, która istnieje do dzisiaj.
Ikona przeszła już zadziwiająco
długą drogę: z Częstochowy, przez
Mińsk, Moskwę, Kazachstan do
Władywostoku. Tam 15 czerwca
2012 roku rozpoczęła się właściwa
peregrynacja od Oceanu Spokojnego do Atlantyckiego. Matka Boża
przejechała Daleki Wschód i syberyjskie drogi. Pływała motorówką po Jeniseju. Wędrowała przez
Rosję, Białoruś, Ukrainę, Łotwę
i Litwę. Następnie przez dwa tygodnie podróżowała po Polsce. Dalej
kolejno odwiedzała: Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Słowe-

M. B. Częstochowska w Fatimie – Różaniec w Kaplicy Objawień
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Chór z rybackiej wioski Nazaré śpiewa dla Matki Bożej
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Katolicy i prawosławni razem – gratulacje z okazji zakończenia I etapu peregrynacji

OCHOWSKA JUŻ NAD ATLANTYKIEM
nię, Chorwację, Włochy, Austrię,
Lichtenstein, Szwajcarię, Niemcy,
Belgię, Wielką Brytanię, Irlandię,
Francję, Hiszpanię i Portugalię. Po
raz pierwszy w historii Ikona Częstochowska przemierzyła trasę ze
Wschodu na Zachód. Ze Wschodu,
który po okresie przymusowej ateizacji i prześladowań, szuka wiary
– na Zachód, gdzie obecnie wielu
ludzi wiarę traci. To, co wydawało
się zupełnie niemożliwe, stało się
faktem.
Pielgrzymka ta jest inicjatywą świeckich liderów

ruchów obrony życia z 24 krajów,
zarówno katolików, jak i prawosławnych, którzy zmagają się z
potężnym atakiem kultury śmierci,
skierowanym przeciwko fundamentom moralności chrześcijańskiej, rodzinie i życiu. Zgodnie ze
starą chrześcijańską tradycją, tam
gdzie ludzkie życie jest najbardziej
zagrożone, linią frontu przenoszono świętą ikonę. Podobnie, jak
w Starym Testamencie noszono

Arkę Przymierza. Maryja jest „Arką
Przymierza” Nowego Testamentu.
Nawiązując do tej tradycji, obrońcy życia podjęli się przeniesienia
Ikony Matki Bożej linią frontu
największej współczesnej bitwy
o życie, od Władywostoku do Fatimy
i dalej przez cały świat.
To szczególny Boży znak, że ta
pielgrzymka przez świat wypadła
właśnie w Roku Wiary, a przecież nie było to w ogóle zaplanowane przez organizatorów.
Matka Boża w zadziwiający sposób zwiera sze-

regi tych, którzy Ją kochają
i chcą chronić wiarę chrześcijańską
oraz cywilizację życia. Jako Matka
Zbawiciela prowadzi do swojego
Syna miliony współcześnie żyjących ludzi i mobilizuje ich do dawania świadectwa swojej wiary oraz
zaangażowania w obronę życia.
Dzięki tej peregrynacji Maryja pokazuje całemu światu, że olbrzymia
liczba ludzkich serc ciągle jest pełna
wiary i nadziei. Udział w peregrynacji milionów ludzi, wypełnione po
brzegi kościoły, tłumy na ulicach,
bijące dzwony kościołów, przywitania z udziałem władz – to wszystko
pokazuje, że Kościół Chrystusowy
nadal jest żywy, chociaż wrogowie
agresywnie i sugestywnie ogłaszają
światu wielki kryzys wiary i schyłek chrześcijaństwa.
Tę peregrynację prowadzą liderzy świeccy, z błogosławieństwem
swoich biskupów, każdy w swoim
kraju. Międzynarodowy Komitet
podczas IV spotkania w Fatimie
powołał Międzynarodową Koalicję Od Oceanu do Oceanu z Matką
Bożą w Obronie Życia, której zadaniem jest kontynuacja tego dzieła
w kolejnych etapach.
Wszyscy organizatorzy podkre-

Procesja z Ikoną Częstochowską przez Sanktuarium w Fatimie

ślają, że tak wielkiej kampanii
w obronie życia, jaką przygotowała
Matka Boża, jeszcze nie było. Przejazdowi Ikony towarzyszyła nie tylko modlitwa w intencji obrony życia
i rodziny, ale także wiele tzw. imprez towarzyszących. Były to sympozja, konferencje, wykłady, panele
dyskusyjne, wywiady dla mediów,
prezentacje filmów, występy chórów, koncerty oraz stoiska z materiałami edukacji pro-life. Matka
Boża w Ikonie Częstochowskiej
odwiedzała także szpitale, więzienia, szkoły. Stawała na polnych drogach wśród rolników. Kilkakrotnie
towarzyszyła modlitwie pod kliniką aborcyjną. Przeszła w procesji
przez setki miast.
W Sali Rycerskiej na Jasnej Górze
można obejrzeć wystawę fotograficzną z I etapu peregrynacji. Będzie ona czynna do października br.
Zapraszamy!
Materiały filmowe i fotograficzne są obecnie w opracowaniu.
Więcej informacji na temat peregrynacji, która przecież nadal
trwa, można znaleźć na stronie
www.odoceanudooceanu.pl
Ewa H. Kowalewska

W Grocie Messabielskiej w Lourdes
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SZTAFETA ŻYCIA:

ROWEREM – LOTNIĄ I SAMOLOTEM

Po

raz czwarty młodzi
z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wyruszają na
Rajd dla Życia. Jego celem
jest zwrócenie uwagi na wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

I Rajd dla Życia w 2010 roku
prowadził z Międzyrzecza do
Giżycka. Blisko 672 kilometrowa trasa biegła szlakiem pierwszych polskich męczenników.
Drugi odbywał się pod hasłem
Krzyżem przez Polskę. Trasa
rajdu przyjęła kształt krzyża.
Dwie grupy przejechały wówczas trasę Zakopane – Hel (933
km) oraz Giżycko – Międzyrzecz (672 km), łącznie 1605
km. W ubiegłym roku III. Rajd
dla Życia jechał pod hasłem
Krzyżem przez Polskę Maryjną. Trasa miała kształt krzyża
św. Andrzeja, szlakiem sanktuariów maryjnych. Inicjatywa

rozpoczęła się jednocześnie w
Szczecinie i Krzeszowie, aby
zakończyć się w Suwałkach
i Krakowie. Liczyła łącznie
2120 km (Krzeszów – Suwałki: 1050 km i Szczecin – Kraków: 1070 km). IV Rajd dla
Życia odbywa się w dniach
14 - 21. lipca 2013 r. Ma on
kształt okręgu, prowadząc
z sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie do
Sanktuarium bł. Karoliny
Kózkówny w Zabawie. Dwie
grupy rowerowe pokonują
łącznie trasę 1250 km, jadąc
z relikwiami bł. Karoliny pod
hasłem W objęciach świętych.

Celem Rajdu dla Życia jest
promocja Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego, dlatego
w miejscowościach, przez które przejeżdżają, młodzi rozdają
materiały pro-life, m. in. gaze-

tę „Wybierz Życie!”. Rajd ma
charakter pielgrzymki przez
Polskę. Nie brakuje zatem
wspólnej modlitwy za dzieci
poczęte oraz świadectw. Główny cel realizowany jest przez
szereg konferencji prasowych
oraz audycji radiowych i telewizyjnych organizowanych na
trasie przejazdu. W tym roku
patronat nad Rajdem objął Radosław Pazura.

Obecny Rajd stanowi część
Sztafety dla Życia, gdyż organizowany jest w łączności
z Lotem dla Życia (www.
lotdlazycia.pl), który rozpocznie się 9 lipca w Skrzatuszu, a zakończy 13 lipca
na Jasnej Górze. Następnie
z 13 na 14 lipca Włodzimierz
Skalik - mistrz świata w lataniu precyzyjnym - przeleci z
Częstochowy do Przasnysza,
aby przekazać uczestnikom
Rajdu relikwie bł. Karoliny.
Sztafeta dla Życia odbywa się
zatem w powietrzu – samolotem i na motoparalotniach oraz
na lądzie – na rowerach. Relacje
z Rajdu można śledzić na blogu, oglądać zdjęcia w albumie Picasa oraz towarzyszyć
uczestnikom na Facebooku
oraz Twitterze. Wszystkie kanały skupione są na stronie rajdu: www.rajddlazycia.pl

LOT DLA ŻYCIA
Pielgrzymka jest zawsze religijnym przeżyciem drogi,
która staje się symbolem wędrówki w stronę nieba! Nasza
„wędrówka” będzie szczególna z kilku powodów… Po
pierwsze FORMA, bo nie
maszerujemy na nogach, ale
pokonujemy kolejne etapy
w powietrzu! Po drugie POCZĄTEK i CEL, bo ruszamy
z maryjnego (diecezjalnego)
sanktuarium w Skrzatuszu,
aby dotrzeć do (narodowego)
sanktuarium na Jasnej Górze.
I w końcu IDEA, bo „Lot
dla Życia” to z jednej strony
dziękczynienie Bogu za piękny dar życia, ale również promowanie świętości ludzkiego
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. „Lot dla Życia”,
bo wiara dodaje skrzydeł…
Za każdym razem, gdy wzbijam się w powietrze, doznaję
wciąż tego samego zachwytu
nad pięknem naszego świata,
pięknem Bożego stworzenia,
które dane jest nam oglądać
z tej przepięknej perspektywy.
Latanie to pasja, tęsknota, która sprawia, że na najmniejszy
dźwięk przelatującego samolotu zawsze zadzieram głowę
do góry i z chłopięcą radością
poszukuję znajomego kształtu
na tle błękitu nieba.

Każdy z nas ma pasję, marzenia, które próbujemy w swoim
życiu realizować. Możemy to
robić, bo dano nam tę szansę.... pozwolono nam się urodzić. Milionom ludzi odebrano
tę szansę już na samym początku ich drogi, zanim jeszcze
zdążyli zobaczyć ten przepiękny świat własnymi oczami.
Pielgrzymowanie na Jasną
Górę na paralotniach niech
będzie dziękczynieniem złożonym Panu Bogu przez ręce naszej Matki Maryi za dar życia,
a pątniczy trud niech będzie

przebłaganiem za ból, cierpienie i śmierć, które ludzie zadają tym najbardziej bezbronnym
– dzieciom nienarodzonym.
Opowiadamy się jednoznacznie po stronie życia, na każdym jego etapie rozwoju, od poczęcia
aż do naturalnej śmierci
i chcemy dać tego świadectwo. Niech każdy człowiek otrzyma szansę, aby
się narodzić i zachwycać pięknem tego świata.
Piotr Kucharski

JEDEN Z NAS - czy już się podpisałeś?
Akcja „Jeden z nas” została zainaugurowana w maju
2012 roku we Włoszech. Jej
celem jest rozpoczęcie debaty nad stworzeniem prawodawstwa, które chroniłoby prawo do życia każdego
poczętego dziecka poprzez
ujednolicenie regulacji
prawnych Unii Europejskiej
i zaprzestanie finansowania
wszelkich działań wiążących się z prowadzeniem
badań i eksperymentów na
embrionalnych komórkach
macierzystych. Komisja
Europejska będzie musiała
wziąć pod uwagę tę inicjatywę, jeśli w co najmniej
7. państwach europejskich
do 31 października 2013 r.
zostanie zebrany łącznie
milion podpisów.
Inicjatywa ta dotyczy prawnej ochrony godności, pra-

wa do życia i integralności
każdej istoty ludzkiej od
poczęcia w obszarach kompetencji UE, w których taka
ochrona jest szczególnie
istotna. Embrion ludzki zasługuje na poszanowanie
jego godności i integralności. Zostało to potwierdzone przez ETS w sprawie
Brüstle, która uznała ludzki
embrion za początek rozwoju istoty ludzkiej. Aby
zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach
dotykających życia ludzkich embrionów, UE powinna zakazać i zakończyć
finansowanie aktywności,
które implikują niszczenie
ludzkich embrionów, w
szczególności w obszarach
badań, rozwoju i zdrowia
publicznego.

wyraziły: Stolica Apostolska, Konferencja Episkopatu Polski, a także Konferencja Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce. Ponadto wspiera je
wiele organizacji i ruchów
pro-life. Do włączenia się
w inicjatywę zachęca papież Franciszek, podobnie
jak jego poprzednik Benedykt XVI.

W tej chwili jest już zebranych ponad pół miliona
podpisów z wymaganego
miliona. Każdy może włączyć się w tę akcję. Wystarczy wypełnić odpowiedni
formularz umieszczony na
stronie internetowej

https://ec.europa.eu/
citizens-initiative/
ECI-2012-000005/public/
signup.do
Wpisać swoje imię i nazwisko, kraj oraz PESEL.

Swoje oficjalne poparcie

WSPOMÓŻ OBRONĘ ŻYCIA
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a 80-286 Gdańsk
Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
więcej informacji na stronie www.hli.org.pl

Jest to bardzo łatwe. Postaraj się! Potwierdź swoje poparcie dla życia.

W y b i e r z ¯ycie!

TRZEBA POKOCHAĆ ICH OBOJE
PAMIĘCI ŚP. BARBARY WILLKE
Międzynarodowe
środowisko obrońców życia oddaje
dziś hołd Barbarze Willke,
animatorce ruchu pro-life
w Stanach Zjednoczonych i na
świecie. Uważa się ją za matkę
chrzestną rozpoczętych w USA
działań na rzecz obrony poczętego dziecka. Barbara Willke
zmarła w niedzielę 14 kwietnia
2013 r.

Sprawie obrony życia państwo
Willke służyli wytrwale, zawsze pracując razem i wspaniale się uzupełniając. Stworzyli unikalny, nowatorski styl
prowadzenia wykładu pro-life.
Metodyka ich argumentacji
w obronie poczętego życia
była całkowicie prekursorska
i zdecydowanie najlepsza na
świecie. Zawsze też przemawiali wspólnie. To był taki
dwugłos mocno podkreślający,
że sprawy, o których mówią,
są sprawami obojga – kobiety
i mężczyzny, żony i męża. Wyszkolili setki tysięcy ludzi w
wielu krajach.

Wyszła za mąż za dra Jacka
Willke, lekarza ginekologa
-położnika, zaangażowanego
w obronę ludzkiego życia. Z
kariery zawodowej zrezygnowała, aby zostać matką „na
cały etat”.

Barbara Willke wraz z mężem
w latach 60. i 70. ubiegłego
wieku przemierzyli całe Stany
Zjednoczone ucząc ludzi troski
o dziecko poczęte i jego matkę. W czasach gorącej dyskusji
nad legalizacją aborcji w USA
(sprawa Roe vs. Wade), państwo Willke pomagali zakładać
pierwsze filie organizacji Right
to Life (Prawo do Życia). Założyli tę organizację i kierowali
nią przez 28 lat.

Urodziła sześcioro dzieci,
doczekała się dwadzieścioro
dwoje wnucząt. Była przybraną matką kilku nastolatków. W
czerwcu obchodziłaby 65 lat

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych,
p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego
¿ycia i chrzeœcijañskiej moralnoœci, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ochronê rodziny.
Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym
systemie wartoœci i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ
wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji
mi³oœci i ¿ycia.
Jedynym warunkiem przyst¹pienia do Klubu jest
zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie
formularza zg³oszenia. W odpowiedzi nadsy³amy
legitymacjê, która jest bezp³atna. Wysy³amy równie¿
bie¿¹ce informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie
dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania
w obronie ¿ycia i rodziny.

				

Zapraszamy!!!

Przyłącz się do nas!
Napisz:

zadzwoń:

Klub Przyjaciół
Ludzkiego Życia,
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdańsk

tel. (58) 341-19-11
wyślij e-maila:
klub@hli.org.pl

Wówczas nawiążemy korespondencję.
Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową
www.klub.hli.org.pl
lub www.hli.org.pl
(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia)

Barbara Willke z mężem podczas kongresu w Warszawie
Barbara Willke razem z mężem
napisała dwanaście książek na
temat seksualności człowieka
i obrony życia. Książki te przez
wiele lat stanowiły podstawową lekturę dla ruchu pro-life.
W języku polskim wydano
dwie: „Aborcja – pytania i odpowiedzi”, która miała duży
wpływ na uchwalenie ustawy o
planowaniu rodziny w 1993 r.
Drugą pozycją było: „Nowe
i stare oblicza eutanazji”. Państwo Willke wspólnie opracowali również znakomite materiały edukacyjne audio i wideo.
Ich dorobek został przetłumaczony na 30 języków. Barbara
i Jack często pojawiali się w
programach radiowych i telewizyjnych. Odwiedzili z wykładami 64 kraje świata.
W uznaniu zasług na rzecz
obrony życia pani Willke
otrzymała doktorat honoris
causa dwóch amerykańskich
uczelni: St Mary-of-the-Woods
College (stan Indiana) oraz Xa-

vier University (stan Ohio).
Polskę odwiedziła trzykrotnie, oczywiście razem z mężem. Po raz pierwszy w 1991
roku, gdy toczyła się społeczna dyskusja na temat aborcji
zalecona przez Sejm. Promocja ich książki „Aborcja – pytania i odpowiedzi” właśnie
w tym czasie przyczyniła się do wprowadzenia w
Polsce prawa chroniącego
życie. Ostatni raz była w
naszym kraju w roku 2001
z wykładem na Międzynarodowym Kongresie „O godność
dziecka”.
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ZA MAŁO DZIECI!
Sytuacja
demograficzna
w Polsce jest bardzo zła.
Mamy zbyt mało dzieci,
aby zapewnić prostą zastępowalność
pokoleń.
Od 1989 r. nieprzerwanie
utrzymuje się okres depresji urodzeniowej. Liczba
urodzeń jest o 40% niższa
w stosunku do wielkości
rejestrowanych
podczas
ostatniego wyżu demograficznego, czyli w połowie
lat 80. ubiegłego stulecia.
Demografowie
szacują,
że za 40 lat będzie nas 32
zamiast 38 i pół miliona.
W ubiegłym roku urodziło
się w Polsce tylko 386 tysięcy dzieci.

pożycia małżeńskiego.

Była dyplomowaną pielęgniarką z wyższym wykształceniem. Przez pięć lat kierowała jednym z zakładów
w Kolegium Pielęgniarstwa na
Katolickim Uniwersytecie w
Dayton (Ohio). Była świetnym
pedagogiem.

wiosna/lato 2013

Obecnie w Polsce mamy
jeden z najniższych współczynników urodzeń w krajach europejskich. Wynosi
on 1,3 dziecka na kobietę (w wieku rozrodczym
15-49 lat). Dla utrzymania
stałej liczby ludności na
kobietę powinno przypadać
co najmniej 2,3 dziecka.
Tymczasem mamy kryzys ekonomiczny, olbrzymią emigrację zarobkową
młodych małżeństw oraz
zmiany kulturowe. Liczna
rodzina często jest traktowana jak patologia społeczna lub krańcowa nieod-

powiedzialność rodziców.
Niszczenie płodności stało
się dominującym stylem
życia. Coraz więcej młodych nie chce założyć rodziny, a dzieci nie zamierza
mieć wcale. Według badań
CBOS, większość Polaków
jednak chce mieć dzieci, ale
oczekuje, aby rodzina była
w centrum zainteresowania
państwa. Decydenci jednak
nie traktują ochrony i opieki
nad rodziną jako priorytetu
swoich działań.
Jak podaje Główny Urząd
Statystyczny dzisiaj w Polsce mieszka prawie 6 milionów dzieci, co oznacza, że
stanowią one zaledwie 1/6
ludności. W latach siedemdziesiątych XX w. dzieci
stanowiły 1/4 ludności i tak
powinno być w zdrowym
społeczeństwie. W Chinach
wprowadzono drastyczną,
przymusową politykę jednego dziecka. My, Polacy
sami sobie ją sobie wprowadzamy. Skutki będą tak
samo dramatyczne. Jeśli
szybko nie zostaną wdrożone programy wspierające
dzietność i trend spadkowy
nie zostanie przezwyciężony, później depopulacja
Polski będzie nie do powstrzymania.

Pani Willke była kobietą odważną i inteligentną. Przez całe
swoje długie życie bez reszty zaangażowała się w walkę
o godność ludzkiego życia od
poczęcia do naturalnej śmierci. Jej nowatorskie podejście
do pracy poprzez nauczanie
i formację na zawsze pozostanie dziedzictwem ruchu prolife.

Drodzy Przyjaciele!
Klub Przyjaciół Ludzkiego
Życia jest wielką, najbardziej otwartą płaszczyzną
współdziałania.
Dzięki
Waszej pomocy, wspólnie
udało się nam zrobić bardzo wiele. Pomogliśmy
wielu rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom
w najtrudniejszej sytuacji
życiowej.
Podejmujemy
liczne działania edukacji
społecznej w dziedzinie
obrony ludzkiego życia.
Dzięki Wam mogliśmy rozdać za darmo tysiące ulotek i gazet pro-life, które
trafiają do rąk tych, którzy
nie są w pełni przekonani,
że trzeba chronić ludzkie
życie. „Mały Jaś” – model
dziecka w wieku 10-tygodni od poczęcia – zrobił
wyjątkową furorę. Trafił do

rąk młodych ludzi nie tylko
w Polsce, ale także w wielu krajach Wschodu, np.
ostatnio wysłaliśmy kolejne
200 modeli do Kazachstanu. Każdy z nich uratuje
życie wielu dzieci.
Żyjemy niezaprzeczalnie w
trudnym czasie. Zmiany postępują niezwykle szybko,
nasila się atak przeciwko
cywilizacji życia. Programowo podważa się małżeństwo kobiety i mężczyzny
oraz niszczy rodzinę. Wszyscy czujemy się tym zmęczeni. Coraz trudniej zorganizować coś pożytecznego
i efektywnie sprzeciwiać
się kolejnym prowokacjom.
A na dokładkę mamy kryzys
i coraz większe bezrobocie.
Narasta zwyczajna, drama-

tyczna bieda, która dotyka
coraz więcej polskich dzieci.
Od lat staramy się pomagać rodzinom wielodzietnym i kobietom w ciąży
w najtrudniejszych sytuacjach. Wiele polskich dzieci nie dojada. Największe
problemy dotyczą rodzin
wielodzietnych, w których
wychowuje się 1/3 młodego
pokolenia Polaków. A nie
są to rodziny patologiczne,
tylko liczne – podejmujące
trud wychowania następnego pokolenia Polaków. Potrzeby są ogromne i niestety
coraz większe, gdyż żywność szybko drożeje.
W tym roku jest nam niezwykle przykro, gdyż nasze
środki się wyczerpały i nie

mamy z czego nawet zrobić
tradycyjnych paczek z artykułami pierwszej potrzeby.
Dotychczas kupowaliśmy
pieluszki, leki, środki czystości i podstawowe produkty spożywcze. Wiele
dzieci, wiele matek czeka.
Liczy na tę pomoc.
Wiemy, że na Was zawsze
można polegać.
Swój dar serca można przekazać na nasze konto lub
przez stronę www.hli.org.
pl zaznaczając, na jaki cel
jest on przeznaczony, np. na
pomoc samotnym matkom
brzemiennym i rodzinom
wielodzietnym w bardzo
trudnej sytuacji życiowej.
Klub Przyjaciół
Ludzkiego Życia

8

W y b i e r z ¯ycie!

wiosna/lato 2013

„Prawo do życia” -

„Rodzi się człowiek” -

Zdzisław Arkuszyński

prof. Włodzimierz Fijałkowski

To unikalne świadectwo życia
świadka Holokaustu, który stał
się aktywnym liderem ruchu
obrony życia.

Książka „Rodzi się człowiek”
przynosi wiele szczegółowych informacji i odpowiedzi
na pytania przyszłych rodziców na temat potrzeby opieki lekarskiej, zagrożeń ciąży,
samego porodu i bólu z nim
związanym, stresu poporodowego.

Cena: 15 zł

Cena: 22 zł
„Niemy krzyk”

płyta DVD
Dokument – świadectwo dra Bernarda Nathansona (kiedyś
aktywnego działacza ruchów proaborcyjnych, następnie
znanego obrońcy życia), ukazującego za pomocą
ultrasonografu dramat dziecka zabijanego podczas aborcji.

Cena: 25 zł
Odetnij i wyślij w kopercie na adres:
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,
Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk,
lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

„Poronne działanie doustnych
środków antykoncepcyjnych”
dr Rudolf Ehmann

Zamawiam następujące publikacje:

Mechanizmy
działania
pigułki
antykoncepcyjnej w opracowaniu
szwajcarskiego ginekologa.

„Rodzi się człowiek”

Cena: 5 zł

„Niemy krzyk”
„Prawo do życia”

„Problemy planowania rodziny”

„Poronne działanie...”

dr Rudolf Ehmann

Fachowe opracowanie szwajcarskiego
ginekologa nt. szkodliwości antykoncepcji.

„Problemy planowania...”

Cena: 5 zł

Zakładka – Papież
Zakładka – „Być Mamą”
Zakładka – „Być Tatą”
Zakładki do książek

Stópki

Cena: 0,75 gr

Model „Mały Jaś”

„Czekam na Ciebie Maluszku”

Zestaw płyt CD z piosenkami

płyta CD

– 9 piosenek na 9 miesięcy –

na następujący adres:

Kołysanka, walczyk, rytmy cygańskie,
poleczka i inne.... Mama śpiewa swojemu poczętemu dziecku.

Imię
i nazwisko

Zestaw

Ulica
i nr domu

„Piosenki dla dzieci”
płyta CD

Znajdziemy tu 20 piosenek, które
polskim dzieciom śpiewały mamy
i babcie od kilku pokoleń. Można
je ofiarować dziecku w prezencie,
można też później śpiewać je razem.
Śpiewa Teresa Przeradzka.

Cena: 20 zł

Miejscowość
i kod poczt.

Stópki

E-mail

Odznaka pro-life. Stópki
10-tygodniowego poczętego
dziecka wielkości naturalnej.

Telefon
Jestem członkiem KPLŻ

Zgadzam się na przetwarzanie moich
danych osobowych.
Zobowiązujemy się nie upowszechniać
tych danych, ani nikomu ich nie
odstępować.

Podpis:

Model „Mały Jaś”

Cena: 6 zł
Wszystkie materiały
wysyłamy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesyłki
(pobraniowa ekonomiczna
15,00 zł
pobraniowa priorytetowa
19,00 zł)

Model 10- tyg. dziecka
wielkości naturalnej.

Cena: 6 zł
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