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Nowa fala ataków na Kościół
w Polsce i na świecie
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Chrystus Królem

Oddany
Bogu
i Ojczyźnie

Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Lublin, 20 października
2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał przewodniczącemu Episkopatu
wyróżnienie „Deo et Patriae
deditus” - „Oddany Bogu
i Ojczyźnie”. Abp Józef Michalik odebrał je w niedzielę
20 października podczas
inauguracji roku akademickiego na KUL. Przewodniczył też Mszy św. i wygłosił
homilię.
– Przychodzimy tu uczyć się
od naszych przyjaciół […]
Dziękuję za trud, który ten
uniwersytet, który wszystkie
uniwersytety w naszej Ojczyźnie kładą, by Polska mogła oddychać tymi najpiękniejszymi
ideałami, które nieustannie
przypomina Chrystus i Kościół – powiedział w krótkim
wystąpieniu podczas uroczystości przyznania wyróżnienia

KUL Metropolita Przemyski.
Decyzję o uhonorowaniu
przewodniczącego KEP podjął Senat KUL 25 kwietnia.
W uzasadnieniu uchwały napisano m.in., że abp Michalik od
dziesięcioleci „wzywa do kultywowania związków polskiej
kultury z chrześcijaństwem
i do opierania życia społecznego na trwałych zasadach
moralnych, apeluje o ochronę
instytucji rodziny, o uznanie
godności życia ludzkiego na
każdym etapie jego rozwoju”,
„promuje postawę przebaczenia opartego na prawdzie,
a także z troską angażuje się
w formację młodzieży”. Motywy decyzji Senatu Akademickiego KUL o wyróżnieniu
Arcybiskupa przedstawił też
w laudacji dziekan KUL ks. dr
hab. Piotr Stanisz. „Podstawowym znakiem oddania Bogu
i Ojczyźnie jest poświęcenie

stawiania sobie „pytania czy
dziś absolwenci uczelni stają
się bardziej dojrzali duchowo,
szlachetniejsi, lepsi, czy na
polskich uczelniach wykłaAbp Michalik przed uroczy- dowcy mają aspirację a także
stością przyznania mu wyróż- odwagę, aby pytać studentów
nienia, przewodniczył Mszy o dobro i zło”.
św. z okazji inauguracji roku
akademickiego Katolickiego - Myślę, że niewielu jest luUniwersytetu Lubelskiego dzi, którzy byliby tak oddani
i wygłosił homilię. - Nieza- Bogu, Kościołowi i Ojczyźleżność uniwersytetu to jego nie jak Ksiądz Arcybiskup
wielka wartość, zwłaszcza - powiedział Wielki Kanclerz
niezależność w poszukiwaniu KUL abp Stanisław Budzik na
dróg do prawdy o Bogu i czło- początku Eucharystii.
wieku – mówił w kościele Abp Michalik zwrócił uwagę
akademickim. W homilii za- na brak autentycznego diauważał też, że obecnie „wielu logu i agresywny język, jaki
jest takich, którzy nie chcą towarzyszy atakom na Kościół
zrozumieć albo udają, że nie katolicki w Polsce. Podkreślił
rozumieją, że Kościół nigdy również, że nauczanie Kośnie akceptuje grzechu, chociaż cioła jest niewygodne zarównie przekreśla grzesznika, no dla pewnych środowisk
zachęcając go do nawróce- i stowarzyszeń, jak i dla osób
nia”. Zachęcał do odważnego indywidualnych.
im swojej życiowej posługi.
Cecha ta jest wyraźnie widoczna w życiu ks. abpa Józefa
Michalika” - podkreślał.
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Laudacja wygłoszona z okazji nadania abp. Józefowi Michalikowi
tytułu „Deo et Patriae deditus”
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20 października 2013 r. Tekst laudacji wygłoszonej przez dziekana
KUL ks. dr. hab. Piotra Stanisza z okazji nadania Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi tytułu Deo et
Patriae deditus.
Przypadł mi w udziale zaszczyt
przedstawienia motywów decyzji Senatu Akademickiego
naszego Uniwersytetu o wyróżnieniu Księdza Arcybiskupa
Józefa Michalika tytułem Deo
et Patriae deditus. Realizacja
tego zaszczytnego zadania wiąże się z istotną trudnością. Mam
to bowiem uczynić w krótkich
słowach, w ramach wyznaczonych programem dzisiejszej
uroczystości. Wynika stąd konieczność skoncentrowania się
na kwestiach najistotniejszych,
których wybór – wobec bogactwa nauczania i działalności
Laureata – nie jest zadaniem
łatwym. Nie uda się niestety
należycie podkreślić codziennej, wytrwałej posługi Księdza
Arcybiskupa, trzeba jednak
pamiętać – o czym On niejednokrotnie przypomina – że
prawdziwa obecność Kościoła
w społeczeństwie wyraża się
i realizuje w takiej właśnie
posłudze, a nie w skomplikowanych strategiach czy błyskotliwych wystąpieniach.
Próbując sprostać postawionemu przede mną zadaniu,
chciałbym najpierw krótko
przedstawić drogę życiową
Księdza Arcybiskupa, a następnie ukazać Go jako promotora
idei pojednania naszego narodu
z sąsiednimi narodami, z którymi dzielimy trudną historię
oraz promotora idei opierania
życia, zarówno poszczególnych ludzi, jak i tworzonych
przez nich wspólnot, na trwałych wartościach wynikających
z Ewangelii.
1. Curriculum vitae
Dzisiejszy Laureat urodził się
w Zambrowie, 20 kwietnia
1941 r. W 1958 r. wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, gdzie po
sześciu latach przyjął święcenia
kapłańskie. Przez kolejny rok
pełnił posługę duszpasterską
w Jelonkach koło Ostrowi Mazowieckiej. W 1965 r. został
skierowany na studia z zakresu teologii dogmatycznej

w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach
1969-1972 kontynuował studia
w Papieskim Uniwersytecie
Angelicum w Rzymie. Przygotował tam i obronił rozprawę
doktorską poświęconą myśli
teologicznej Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. W 1973 r.
wrócił do Polski, obejmując
w macierzystej diecezji urząd
wicekanclerza Kurii Biskupiej
i podejmując wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym.

został zaangażowany w prace
różnorodnych komisji i rad
Konferencji Episkopatu Polski.
W 1989 r. został konsultorem
Papieskiej Rady ds. Świeckich,
a następnie członkiem Kongregacji ds. Biskupów. W 1992
r., w związku z reorganizacją
struktur kościelnych w Polsce,
został pierwszym biskupem zielonogórsko-gorzowskim. Natomiast rok później Jan Paweł
II ustanowił Go arcybiskupem
metropolitą przemyskim.

W 2004 r. ks. abp Józef MichaW 1978 r. ks. dr Józef Micha- lik został wybrany przewodnilik przyjął propozycję pracy czącym Konferencji Episkopatu
w Papieskiej Radzie ds. Świe- Polski, a po pięciu latach pono-

ckich, gdzie został pierwszym
odpowiedzialnym za Biuro
ds. Młodzieży i uczestniczył
w przygotowaniu I Światowych
Dni Młodzieży w Rzymie.
W tym czasie powierzono Mu
również stanowisko rektora Papieskiego Kolegium Polskiego
w Wiecznym Mieście. Podczas
niemal dziesięciu lat rzymskiej
posługi nie tylko nauczył się
myśleć kategoriami Kościoła
powszechnego, ale i osobiście
poznał wiele osób, których
działalność wywarła istotny
wpływ na współczesne oblicze
naszej kościelnej wspólnoty.
W 1986 r. dzisiejszy Laureat
przyjął święcenia biskupie
i został ustanowiony biskupem gorzowskim. Za dewizę
biskupią przyjął zawołanie
Numine Tuo Domine. Od razu

wiono ten wybór na kolejną kadencję. Od dwóch lat pełni też
funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Konferencji Biskupów
Europy.
2. Promotor idei pojednania
W ciągu dobiegającego powoli
do końca dziesięciolecia posługi Księdza Arcybiskupa jako
Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski dał się On
poznać jako promotor idei
pojednania polskiego narodu
z innymi narodami, z którymi
Polacy dzielą trudną historię. Niejednokrotnie wyrażał
przekonanie, że „budowanie
[…] bezpiecznych perspektyw współistnienia naszych
narodów jest niemożliwe bez
uzdrowienia relacji z sąsiadami” (słowa wypowiedziane

podczas nabożeństwa za zmarłych w klasztorze oo. Bazylianów w Warszawie, 27 czerwca
2013 r.).
Wśród inicjatyw, które ukazują dzisiejszego Laureata jako
promotora idei pojednania, na
szczególną uwagę zasługują te,
które odnoszą się do naszych
relacji z narodami niemieckim,
rosyjskim i ukraińskim. Wykorzystując słowa, które Ksiądz
Arcybiskup wypowiedział do
członków delegacji Synodu
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej można stwierdzić, że
Jego inicjatywy i gesty stanowiły prawdziwe „znaki profetyczne”, które „zapadają głęboko
w serca pokorne, prawe i czyste” (por. przemówienie wygłoszone 28 czerwca 2013 r.).
Ks. abp Józef Michalik nie miał
przede wszystkim trudności ze
zrozumieniem znaczenia słów
wypowiedzianych w 1965 r.
przez Polskich Biskupów, którzy – kierując się świadomością
zbliżających się uroczystości
millenijnych – „mieli odwagę
wypowiedzieć słowa skruchy
i przebaczenia oraz rozpocząć
nowy rozdział w dziejach”
narodów polskiego i niemieckiego (por. powoływane dalej oświadczenie z 2009 r.).
Jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski był
sygnatariuszem wspólnych
oświadczeń, przyjętych wraz
z kolejnymi Przewodniczącymi Niemieckiej Konferencji
Biskupów (kard. Karlem Lehmannem oraz ks. abp. Robertem
Zollitsch’em). Pierwsze z nich
zostało wydane w 2005 r. z okazji 40. rocznicy wymiany listów
z roku 1965, natomiast drugie
przyjęto w 2009 r. z okazji
70. rocznicy rozpoczęcia II
wojny światowej. W obu tych
dokumentach podejmuje się na
nowo i odnosi do współczesnej
rzeczywistości uzdrawiające
słowa: „Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”.
dokończenie na str. 4
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Laudacja wygłoszona
z okazji nadania abp. Józefowi Michalikowi tytułu
„Deo et Patriae deditus”
dokończenie ze str. 3

Kolejne inicjatywy, które podejmował lub w które włączał
się Ksiądz Arcybiskup w celu
promowania idei pojednania,
miały już charakter niemal
pionierski. Owocem takich
działań jest Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji,
podpisane w ubiegłym roku
przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz
Patriarchę Moskiewskiego
i Całej Rusi Cyryla. Jak o tym
świadczą czyny i wypowiedzi,
punktem wyjścia przy opracowywaniu tego przesłania
było dla Księdza Arcybiskupa
poczucie odpowiedzialności
za teraźniejszość i przyszłość
Kościoła w Polsce i polskiego
narodu. Wraz z patriarchą
Cyrylem podkreślili, że celem
podejmowanych wysiłków jest
też zbliżenie obu Kościołów,
a przez to stanie się „bardziej
wiarygodnymi świadkami
Ewangelii wobec współczesnego świata”.

siedemdziesięciu lat uznali oni
za „kolejną okazję, aby zwrócić się z apelem do Polaków
i Ukraińców o dalsze kroki na
drodze do braterskiego zbliżenia, które jest niemożliwe bez
szczerego pojednania”, a ono
jest wyrzeczeniem się nienawiści, pomimo znajomości
historii.
3. Promotor idei opierania
życia na trwałych wartościach

Myśląc o Europie ks. abp Józef
Michalik apeluje o pamięć
o jej chrześcijańskim dziedzictwie. Podkreśla, że wobec
rozpowszechnionego dziś odrzucania historycznej prawdy
o chrześcijańskich korzeniach
naszego kontynentu Kościół
nie może milczeć. „Gdzie
żyją chrześcijanie, […] tam
jest miejsce dla Pana Boga,
dla świadectwa dawanego
Ewangelii i Chrystusowi”,
a „negacja wiary, negacja
chrześcijaństwa jest samozniszczeniem” (wypowiedź
przy okazji sesji plenarnej
CCEE w Bratysławie, 2013
r.). Odcinając się od swojego
dziedzictwa – jak zauważa
dzisiejszy Laureat – „Europa
zaprzecza sama sobie”, a lekceważenie zdrowej hierarchii
wartości prowadzi do zagubienia prawdziwego człowieczeństwa i zniekształcenia relacji
międzyludzkich. Nie mogą
więc dziwić apele formułowane przez Księdza Arcybiskupa
zarówno w imieniu własnym,
jak i wspólnie z innymi (w tym
również przedstawicielami
innych Kościołów chrześcijańskich). W apelach tych
wyraża się przekonanie, że
jedyną właściwą drogą jest
dla człowieka powracanie
do niezmiennych i trwałych
wartości, do których należy
w szczególności ludzkie życie
(od poczęcia do naturalnej
śmierci), ludzka godność,
właściwie pojmowana wolność oraz rodzina, rozumiana
jako trwały i otwarty na życie
związek kobiety i mężczyzny.

Zdając sobie sprawę z bolesnych doświadczeń przeszłości
Ksiądz Arcybiskup jest również zwolennikiem wytrwałego starania się o lepsze jutro,
rozświetlone nauką Chrystusa.
Jak mówi, „nie wystarczy
ubolewanie nad przeszłością
jeśli nie staramy się wyciągać wniosków na przyszłość”
(przemówienie wygłoszone
podczas spotkania z delegacją
Kościoła Greckokatolickiego
na Ukrainie, 28 czerwca 2013
r.). Jest więc promotorem idei
opierania życia zarówno pojedynczych ludzi, jak i rodzin
oraz większych społeczności,
na trwałych wartościach, rozpoznawanych dzięki EwanKs. abp Józef Michalik ma gelii.
również znaczące zasługi dla
pojednania pomiędzy naro- Odnosząc się do wyzwań, któdami polskim i ukraińskim. re stoją przed Kościołem we
W 2005 r., wraz z ówczesnym współczesnej Polsce i Europie,
zwierzchnikiem Ukraińskiego Ksiądz Arcybiskup podkreśla,
Kościoła Greckokatolickiego, że priorytetem jest w naszych
kard. Lubomyrem Huzarem, czasach troska o prawdziwą
odmówili modlitwę pojedna- wiarę. Tym przekonaniem
nia i podpisali wspólny List. uzasadnia poczucie odpowieWezwali w nim członków dzialności za przekaz tej wiaobu narodów, aby wznieśli się ry, a więc za przypominanie
„ponad polityczne poglądy o Bogu i o Jego planie wzglę- W wypowiedziach Księdza
i historyczne zaszłości, ponad dem człowieka. Widać jasno, Arcybiskupa oraz kierowanego
[…] kościelne obrządki, nawet że to poczucie odpowiedzialponad […] narodowość – ukra- ności stale towarzyszy Księdzu
ińską i polską”. Zwrócili też Arcybiskupowi i powoduje,
uwagę na potrzebę kultywo- że stara się On identyfikować
wania świadomości, że wszy- źródła współczesnych kryscy jesteśmy dziećmi Jednego zysów i szukać właściwych
Boga. Kontynuację tej inicja- rozwiązań, bez względu na fortywy stanowiła deklaracja, mułowane wobec tej postawy
którą w 70-tą rocznicę zbrodni oceny. Jak przypomina, „ludzie
wołyńskiej Ksiądz Arcybiskup wiary i sumienia nie mogą się
przyjął wraz z reprezentantami wymawiać od zaszczytu zaKościoła Greckokatolickiego angażowania w rozeznawanie
w Polsce i na Ukrainie oraz współczesnej rzeczywistości”
przedstawicielem Kościoła ła- (przemówienie wygłoszone
cińskiego na Ukrainie (a więc podczas uroczystości nadaksiężmi arcybiskupami: Janem nia doktoratu honoris causa
Martyniakiem, Światosławem UKSW, 21 lutego 2013 r.)
Szewczukiem i Mieczysławem Inaczej mogliby być zasadnie
Mokrzyckim). Przypomnienie posądzeni o dezercję.
tragicznych wydarzeń sprzed

przezeń polskiego Episkopatu
szczególnie często znajduje
swój wyraz troska o rodzinę.
Często wyraża On niepokój,
jaki budzą ataki na rodzinę
oraz próby przedefiniowania
pojęcia małżeństwa. Podkreśla
też, że potrzebne jest właściwe
prawo, które będzie wspierać
rodzinę, szczególnie wielodzietną.
Za jedno ze swoich najważniejszych zadań uważa Ksiądz
Arcybiskup obronę życia nienarodzonych. Za Janem Pawłem II przypomina, że „miarą
cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą
wszystkie kultury – jest jej szacunek do życia. Cywilizacja,
która odrzuca bezbronnych,
zasługuje na miano barbarzyńskiej” (Kalisz, 1997).
Konkluzje
Podstawowym znakiem oddania Bogu i Ojczyźnie jest
poświęcenie im swojej życiowej posługi. Cecha ta jest
wyraźnie widoczna w życiu
ks. abpa Józefa Michalika.
Dzisiejsza uroczystość uhonorowania Go tytułem Deo
et Patriae deditus stanowi dla
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
możliwość wyrażenia własnego przywiązania do Boga
i Ojczyzny. Natomiast samo
nadanie tego tytułu Księdzu
Arcybiskupowi, postrzegane
przez pryzmat Jego postawy
życiowej, jawi się po prostu
jako dostrzeżenie faktów,
które przemawiają same za
siebie.
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„Bądźmy wrażliwi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie
ochrony dzieci i młodzieży
Dzieci i młodzież są wielkim
skarbem całego narodu i nadzieją na jego dobrą przyszłość.
Większość rodzin z wielką
troską podejmuje trud ich wychowania. Jednakże w ostatnich
miesiącach wielokrotnie media
informowały o maltretowaniu
dzieci, kaleczeniu ich, próbach
zabójstwa dziecka przez rodziców, a nawet pozbawianiu
ich życia. Wśród tych krzywd
wołających o pomstę do nieba,
jakich doznają dzieci, jest też
i pedofilia. Jest ona jednym
z najcięższych przewinień.
Negatywna ocena tej krzywdy
przez Kościół jest jednoznaczna, podobnie jak mocne i jed-

noznaczne są słowa Chrystusa:
„kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu
byłoby lepiej kamień młyński
zawiesić u szyi i utopić go
w głębi morza” (Mt 18,6). Dlatego też apelujemy o większą
wrażliwość na krzywdę wyrządzaną dzieciom i młodzieży.
Nie bądźmy obojętni na zło
i nieprawość, jaka ich spotyka.
Problem pedofilii dotyka całe
społeczeństwo. Dane statystyczne w tym względzie są
alarmujące. Każdego dnia
w Polsce zapadają średnio dwa
prawomocne wyroki z tytułu pedofilii. W 2012 roku orzeczono
ich 615, a blisko jedna trzecia
skazanych to osoby w wieku od
17 do 21 lat. Co drugie dziecko
drogą elektroniczną otrzymało
nieprzyzwoite zdjęcia. W Internecie jest bardzo wiele stron
z pornografią dziecięcą, a wiele
dzieci jest w związku z tym
szantażowanych i zmuszanych
do dalszego udziału w tym

procederze. Problem pedofilii
pojawia się w szkołach, klubach sportowych, placówkach
związanych z edukacją i wychowaniem, a także, co z bólem
stwierdzamy – w środowiskach
kościelnych. Przepraszamy
za tych duchownych, którzy
skrzywdzili dzieci. Robimy
wszystko, co w naszej mocy, by
w przyszłości takie sytuacje się
nie powtórzyły. Skrzywdzonym
dzieciom i młodzieży niesiemy
i będziemy nieść nadal pomoc
duszpasterską i terapeutyczną.
Z całą mocą podkreślamy –
nie ma żadnej tolerancji dla
pedofilii. Takie stanowisko
zajmuje cały Kościół w Polsce
– tak duchowni, jak i świeccy
katolicy. Społeczeństwo powinno przejść gruntowną edukację w zakresie ochrony dzieci
i młodzieży. Ufamy, że taka sytuacja przyniesie dobre owoce
w postaci większej wrażliwości
wszystkich ludzi dobrej woli
na krzywdę dzieci, młodzieży
oraz ich najbliższych.
Kierujemy nasz apel również do
ludzi dobrej woli o solidarność
i współpracę w reagowaniu
na wszelką krzywdę i przemoc, których ofiarami stają się
najmłodsi. Nie możemy być
obojętni na sygnały i oznaki ich
cierpienia. Prosimy również ludzi ze świata mediów nie tylko
o informowanie o przemocy, ale
także o pomoc w edukowaniu
społeczeństwa na temat wyrządzanej dzieciom krzywdy,
w tym wielu zagrożeń, jakie
niosą najnowsze technologie
komunikacyjne. Apelujemy
o to, aby nie epatować nieustannie społeczeństwa obrazami
ukazującymi przemoc wobec
dzieci. Chodzi o wrażliwość
odpowiedzialnych za media
co do czasu i pory, w których
najmłodsi stykają się z tymi
przekazami, zwłaszcza w telewizji, w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych.
Bombardowanie w mediach
elektronicznych tą tematyką
prowadzi również do osłabienia
wrażliwości na krzywdę dzieci.
Demoralizujące są te programy
telewizyjne, które wykazują

charakter praktycznej instrukcji
w zakresie zachowań pedofilskich. Ponadto, nagłaśnianie
w mediach pedofilii nie może
naruszać godności dzieci i ich
najbliższych oraz ich prawa
do prywatności. Nie może też
krzywdzić osób trzecich, rodzin, szkół, parafii oraz ogółu
duchownych.
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nota kościelna, społeczeństwo,
instytucje państwowe a także
media – zróbmy wszystko,
byśmy byli bardziej wrażliwi
na cierpienie dzieci i reagowali
na najmniejsze nawet przejawy
i oznaki krzywdy, która ich
dotyka.
Biskupi zgromadzeni na
363. zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Przemoc wobec dzieci i ich
krzywda nigdy nie powinny
zaistnieć. Wspólnie - wspól- Warszawa, 9 października 2013 r.

Abp Michalik: pedofilia to wielki grzech, wykorzystanie dziecka jest straszne i obrzydliwe
- Ile trzeba złej woli, żeby
wmawiać Kościołowi, który
zna przykazania Boże, że pozwala na krzywdzenie dziecka,
że pedofilia jest tolerowana.
Nieprawda. To jest wielkie
bluźniercze kłamstwo. Chrystus
powiedział, że kto jedno małe
dziecko zgorszy, lepiej, żeby
mu uwiązali kamień młyński
do szyi i wrzucili w głębinę
morską. Jest to wielki grzech
i trzeba chronić dziecko przed
wykorzystaniem, które jest
straszne i obrzydliwe – mówił
w homilii abp Józef Michalik.
Podkreślał też, że trzeba szukać przyczyn tych przestępstw
i możliwości uzdrowienia.
Metropolita Przemyski przypomniał, że szykanowany i fałszywie oskarżany był kiedyś
ks. Popiełuszko i wielu innych
kapłanów. Stwierdził, że przez
lata zmieniały się formy ata-

ków, ale od wieków jest ten
sam nieprzyjaciel – „ojciec
kłamstwa, szatan”.
– Kościół jest atakowany, bo
musi być niewygodny, jeśli
przypomina, że życia trzeba
bronić, a nie zabijać – powiedział przewodniczący KEP.
Odnosząc się do aborcji, homoseksualizmu, czy łamania
czystości przedmałżeńskiej abp
Michalik stwierdził, że są to
grzechy, o czym Kościół mówi,
ale nie potępia grzesznika, tylko
zachęca do nawrócenia.
– Na dzisiejsze czasy trzeba odpowiedzieć naszym większym
zaangażowaniem. Nie przemogą Kościoła wrogowie, my
sami będziemy go wzmacniać
albo osłabiać – podkreślił abp
Michalik.
Na pdst.: KAI
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Poparcie dla Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika
Od kilu tygodni jesteśmy
świadkami zmasowanych ataków na Kościół, w tym na naszego Pasterza Archidiecezji
- jednocześnie przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski Abpa Józefa Michalika.
Wielu przeciwników Kościoła
z pełną premedytacją zmienia znaczenie wypowiedzi
ks. Abpa aby osiągnąć efekt
medialny wyrażający niechęć
zwłaszcza do księży i biskupów. Jest to między innymi
zakamuflowana realizacja
dyrektyw unijnych, które mówią, że znaczenie Kościoła
w Polsce jest zbyt duże. Głów-

nym celem kampanii jest więc
oddzielenie dzieci i młodzieży
od Księzy czyli od Kościoła
oraz osłabienie pozycji społecznej i finansowej Parafii
w Polsce. Efekty już są widoczne: na przykład w porównaniu
z rokiem ubiegłym mamy
dużo mniej dzieci w kościele,
w tym wyraźnie zmniejsza się
liczba ministrantów i lektorów, a nawet liczba kleryków
w Seminariach. Zdarza się już,
że ministranci są wyśmiewani
przez rówieśników, a niekiedy
zniechęcani przez rodziców.
Zauważalna jest też spadająca
ilość ofiar i dystansowanie

się dużej ilości wiernych od
brania odpowiedzialności za
wiarę przyszłych pokoleń.
Rzeczą znamienną jednak jest,
że w tym samym czasie wraz
z odchodzeniem od Pana Boga
zauważamy ogromny kryzys
rodzin.
W tej sytuacji nie możemy być
obojętni. Musimy bardziej niż
kiedykolwiek zdawać sobie
sprawę z wagi świadectwa
swojego życia. Ale też powinniśmy czynnie przeciwstawiać
się negatywnej kampanii medialnej. Wydaje się, że na tym
tle wyjątkową wartość będzie

miała jedność w obronie naszego Abpa niesłusznie atakowanego za obronę wartości,
za obronę Ewangelii, Księży
i całej instytucji Kościoła.
Dlatego w dniu dzisiejszym
przed kościołami zbieramy
podpisy (w tym wypadku wystarcza czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis)
pod apelem podpisanym już
przez Księzy i biskupów pomocniczych oraz przedstawicieli różnych wspólnot naszej
Archidiecezji.
ks. Andrzej Surowiec
Archiprezbiter jarosławski

Przemyśl, dnia 18 października 2013 r.

J.E. Ks. Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Moderatorzy stowarzyszeń, wspólnot i duszpasterstw zgromadzeni na dorocznym spotkaniu, pragniemy
wyrazić słowa poparcia dla Ks. Abpa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski.
Jako duszpasterze jesteśmy zaniepokojeni falą oszczerstw, manipulacji i przeinaczeń, którą inspirują i podsycają środki masowego przekazu.
Z całym przekonaniem solidaryzujemy się ze słowami naszego Arcypasterza o potrzebie zwrócenia uwagi
na wieloaspektowość zagrożeń dla życia moralnego w naszym kraju, o wielorakich zagrożeniach, które dla
życia rodziny stanowi ideologia gender, promocja praktyki in vitro i żądania możliwości adopcji dzieci
przez pary homoseksualne.
Osobę księdza Arcybiskupa polecamy modlitwie przemyskiego Kościoła.
W wigilię wspomnienia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki pragniemy zachęcić także do modlitwy za tych, którzy
sieją nienawiść.
Zachęcamy duszpasterzy i ludzi świeckich do wyrażenia poparcia przez złożenie swojego podpisu.

Otrzymują:
1. Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski;
2. Sekretariat KEP
3. Księża Dziekani Archidiecezji;
4. Redakcja „ Niedzieli”w Częstochowie;
5. Radio „Fara”
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Prawdziwa miłość dotyka nieskończoności
Tekst homilii abp. Józefa Michalika wygłoszonej 16 października 2013 r. we Wrocławiu, podczas Mszy św. jubileuszowej z okazji 90. urodzin kard. Henryka Gulbinowicza.
Można by, a nawet trzeba pytać,
czy my chrześcijanie współcześni potrafimy dosłyszeć
nauczanie naszego Nauczyciela – Chrystusa? Ten jest Jego
uczniem, więcej, bratem, siostrą i matką, kto słucha słowa
Bożego i wypełnia je (por. Mk
3, 31nn).

Najdostojniejszy i Drogi Księże
Kardynale Jubilacie,
Drogi Arcybiskupie Józefie –
Gospodarzu archidiecezji,
Czcigodni Konfratrzy i Bracia
w posłudze,
Drodzy Bracia i Siostry
Święta Jadwiga Śląska, patronka dnia dzisiejszego to niezwykła niewiasta. Córka bawarskiej
arystokracji wychodzi za mąż
za Henryka Brodatego, dziedzica Księstwa Śląskiego; ma
16 lat, ale do życiowych zadań
jest dobrze przygotowana. Troską macierzyńską obejmuje nie
tylko męża i siedmioro dzieci,
ale uczy się języka polskiego,
aby być bliżej ludzi i to tych
najbiedniejszych, dla których
będzie miała otwarte dłonie
i serce. W niełatwych, wojennych czasach stanie obok syna
Henryka Pobożnego, aby bronić
granic przed najazdem mongolskim (1241r.) a swoją mądrość
i siłę charakteru umacnia wiarą,
z której czerpie natchnienia do
codziennej ofiary z życia na
rzecz innych.
I może to, co najważniejsze
w jej życiu to atmosfera przywiązania do Kościoła, jaką
żyła i jaką przekazała Śląskowi ta matka i zakonnica,
wychowawczyni i opiekunka
ubogich, niewiasta niezwykłej
odwagi, mądrości i czynów,
które budziły uznanie u Boga
i ludzi, bo były zakorzenione
w miłości.
Przez całe życie czuła się córką
Kościoła i wierną uczennicą
Chrystusa, którego nauczanie
brała na serio. To On, nasz
Zbawiciel, wskazywał jej drogę
do świętości.

czenie.

dziś miłość ofiarna do kolejnego dziecka, bo powszechnie już
uważamy, że dziecko to trud,
rezygnacja z wygodniejszego
życia, a rodzina wielodzietna
jest często w opinii sąsiadów
ostro piętnowana. To nie jest
myślenie chrześcijańskie, Chrystusowe.

Tak. Prawdziwa, wielka, czysta
i bezinteresowna miłość jest
i dzisiaj możliwa, skoro św.
Maksymilian Kolbe poszedł do
bunkra śmierci za ojca rodziny,
a Beretta Molla podobnie jak
polska sportsmenka odmówiła
przyjmowania lekarstw, aby poPrzed chwilą usłyszeliśmy wraz częte dziecko mogło się urodzić Rodzina w Polsce cieszyła się
zawsze najwyższym szacunz apostołami, że Panu Jezusowi za cenę jej życia.
kiem, a i dzisiaj stawiana jest
zależy na nas, że każdy z nas
jest Mu potrzebny: Nie wyście Taka miłość dotyka nieskoń- wśród priorytetów życiowych
mnie wybrali, ale ja was wybra- czoności i mimo, że jest bardzo przez 82% ankietowanych
łem i przeznaczyłem was na to, konkretna i wymierna staje się młodych ludzi, ale w praktyce
abyście szli i owoc przynosili. świadectwem tęsknoty człowie- potem 30% zawartych mał… To wam przykazuję, abyście ka za nieskończonością, tęsk- żeństw rozpada się, bo zaposię wzajemnie miłowali (J 15, noty za trwałym sensem życia, mniano, że prawdziwa miłość
ubogaconego a nie odartego to nie egoizm we dwoje, ale
16 nn).
przez cierpienie, trud i ofiarę. wierność, czystość, ofiara, to
szukanie radości współmałżonA zatem chrześcijanie są wybrani i przynoszą owoc trwały, Takiej miłości potrzebuje dzisiaj ka i własnych dzieci. Trzeba
potrzebny światu, jeśli miłują świat, potrzebują nasze rodziny, przywrócić ludziom miłość
Boga i wzajemnie się miłują. młodzi ludzie na progu decyzji prawdziwą, aby nie więdło ich
życiowych i starcy zmierzający człowieczeństwo, aby rozwijało
się szczęście i radość w sercach
Świat i ludzie, i każdy z nas po- do kresu swoich dni.
dzieci.
trzebuje miłości. Tęsknimy za
szczęściem i miłością, ale jakże Gustaw Thibone, zmarły niełatwo wpadamy w pułapki mi- dawno francuski myśliciel Wiele dziś się mówi i słusznie
łości zafałszowanej, udawanej mówił, że Francja poradzi sobie o karygodnych nadużyciach
i bierzemy za szczere złoto coś, bez generałów i prezydentów, dorosłych wobec dzieci. Tego
co się zaledwie świeci, błyszczy bez noblistów i polityków, ale rodzaju zła nie wolno toleroz daleka, ale nie ma należytego nie poradzi sobie bez świętych. wać, ale nikt nie odważy się
ciężaru i rozmywa się w słońcu Czyli, że potrzebni są święci pytać o przyczyny, żadna stacja
rodzice i politycy, święci woj- telewizyjna nie walczy z pornoprawdy.
skowi i uczeni, święci kapłani grafią, z promocją fałszywej,
Jaka zatem miłość jest praw- i młodzież, bo tylko tacy lu- egoistycznej miłości między
dziwa? Odpowiem z całym dzie pełnego człowieczeństwa ludźmi. Nikt nie upomina się
przekonaniem, że taka, jakiej otwierają się na łaskę Bożą za dziećmi cierpiącymi przez
przykład dał nam Jezus, jakiej i ratują poprawność myślenia brak miłości rozwodzących się
nauczał nas słowami i życiem. i czynów godnych i trwałych. rodziców, a to są rany bolesne
i długotrwałe.
Miłość prawdziwa jest ofiarna Święci stają się prorokami
maksymalnie, aż do końca, współczesnych czasów, bo Na naszych oczach następuaż do oddania siebie; Nikt nie mają odwagę głosić prawdę, je promocja nowej ideologii
ma większej miłości od tej, przestrzegać przed katastrofą gender. Już kilkanaście najgdy ktoś życie swoje oddaje zakłamania. O takich świętych ważniejszych uniwersytetów
za przyjaciół swoich. A zatem trzeba się dzisiaj modlić i ta- w Polsce wprowadziło wykłady
– nie ma prawdziwej miłości kim ludziom trzeba pomagać z tej nowej i niezbyt jasnej
egoista, który szuka własnej w pełnieniu ich misji, skoro wi- ideologii, której programokorzyści, przyjemności, czy dzimy jak łatwo dziś karmieni wą radę stanowią najbardziej
wygody nie zważając na Boga jesteśmy kłamstwem łatwych agresywne polskie feministki,
ani drugiego człowieka i to nie obietnic i nieodpowiedzialnych które od lat szydzą z Kościoła
i etyki tradycyjnej, promują
jest miłość prawdziwa, trwała, decyzji.
aborcję i walczą z tradycyjnym
bezpieczna.
Polska dziś słabnie i wymiera, modelem rodziny i wierności
Miłość według Pana Jezusa jest bo milionowa już emigracja małżeńskiej.
uprzedzająca, On oddał za nas młodych, wykształconych ludzi
życie, zanim się nawróciliśmy. zostawia pustkę a liczba umiera- Ideologia gender budzi słuszny
On ciągle gotów jest przebaczać jących, rejestrowanych w księ- niepokój, jako że odchodzi od
i przebacza ilekroć zwracamy gach parafialnych przekracza
dokończenie na str. 8
się do Niego z prośbą o wyba- liczbę ochrzczonych. Umiera
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Prawdziwa miłość dotyka dzie dla Przewodnika Ka- stał biskupem w Białymstoku, Także Europa Wschodnia nie
tolickiego Ksiądz Kardynał skąd po siedmiu latach w roku mogła być obojętna dla kresonieskończoności
dokończenie ze str. 7

praw natury, promuje tzw.
związki małżeńskie między
osobami jednej płci, walczy
o prawo legalizacji adopcji dziecka przez takie pary,
a ostatnio wkracza do przedszkoli i szkół z instrukcją
o tym, że należy od najmłodszych lat wygasić w dziecku
poczucie wstydu i pouczyć
je o możliwościach czerpania cielesnych przyjemności
wbrew etyce naturalnej, a nawet o możliwościach manipulowania płcią, aż do dowolnego wyboru obranej płci.

zaraz na początku wyznaje, że
jest wdzięczny Panu Bogu za
swoją, katolicką i polską rodzinę oraz za swoją „kresową”
mentalność, która odznaczała
się patriotyzmem i ciepłem
uczuć a także przywiązaniem
do tradycji – tych wielkich
polonijnych, ale i tych codziennych, domowych.

Trzeba jeszcze dodać, że Wilnianie wzrastali i na szczęście
nigdy nie wyrośli z miłości
do Matki Bożej Ostrobramskiej. I to dlatego prawdziwy
„Wilniuk” nawet na 90-tą i na
setną rocznicę urodzin jedzie
podziękować i pokłonić się
Matce Bożej w Wilnie, mieście
najpiękniejszych kościołów,
mieście świętej Faustyny i Miłosierdzia Bożego.

Jest wiele innych fundamentalnych zagrożeń, które trzeba
rozeznać i odrzucić. I dlatego
potrzebni są dzisiaj prorocy
prawdy Bożej, bo tylko taka
A Ksiądz Kardynał Jubilat ma
służy człowiekowi.
za co dziękować. Przyszedł
Na szczęście nie brak i dzisiaj świadków Bożej prawdy.
Sam Chrystus ich wypatruje,
wybiera i posyła; Nie wyście
mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to,
abyście owoc przynosili. Jesteśmy tu, aby dziś popatrzeć
na takiego wybrańca Bożego
i podziękować za jego piękne,
dziewięćdziesięcioletnie już
życie, bo w dniu jutrzejszym
nasz Jubilat rozpocznie 91
na świat w mocnej katolickiej
rok życia.
rodzinie i to jak widzimy dłuKsiądz Kardynał Henryk Gul- gowiecznej. Otrzymał od Pana
binowicz na Dolny Śląsk przy- Boga wiele darów, zdolności
szedł jak św. Jadwiga i jak i talentów, co złożyło się na
wielu ludzi spoza tego regionu, jego niebagatelną osobowość.
ale tu się niezwykle dobrze Kiedyś tu, w tej katedrze móodnalazł i tu właśnie spędza wił, że początkowo pragnął
najpiękniejszy i najważniejszy być chyba artystą, może akokres swego życia. Urodził się torem i poetą, - do dziś jego
w Wileńskich Szukiszkach na przemówienia odznaczają się
Kresach Wschodnich, gdzie piękna polszczyzną, ale wybrał
mądrość serca przenikała co- kapłaństwo i po święceniach,
dzienne życie mieszkańców które przyjął w 27 roku życia
tamtej ziemi niezwykle płodnej rozpoczął pracę kapłańską.
w ludzi o wybitnych talentach. Szczególne piętno wywarł na
To przecież Kresy dawnej Rze- młodzieży akademickiej jako
czypospolitej ubogacały naszą ich duszpasterz. Po studiach
historię poetami i wieszczami uwieńczonych doktoratem
narodowymi, budziły miłość z teologii moralnej podjął podo zniewolonej zewnętrznie, sługę profesora w Seminarium
ale duchowo wolnej i wol- w Białymstoku i Olsztynie,
ność kochającej Ojczyzny. To gdzie przez kilka lat był także
przecież spod Wilna i Lwowa, rektorem Seminarium DuKamieńca i Żółkwi przycho- chownego. Kleryków uczył
dzili bohaterscy i zwycięscy nie tylko teologii, ale i stylu
marszałkowie, żołnierze i po- kapłańskiego życia. W dwuwstańcy. W świeżym wywia- dziestym roku kapłaństwa zo-

1976 przeniesiony został na wej, wrażliwej duszy Księdza
prastarą stolicę archidiecezji Kardynała. Przeto uwrażliwiał
Wrocławskiej.
przyjaciół i znajomych na
potrzebę pomocy tamtejszym
Właściwie to Wrocławianie katolikom, zdobywał pomoc
wiedzą najwięcej o tych latach i otworzył pas transmisyjny
posługi swego pasterza, ja do wysyłki na Wschód modlidodam tylko, że w odbiorze tewników, egzemplarzy Pisma
zewnętrznym piękne to było Świętego i książek religijnych,
posługiwanie, ponieważ wiara aby budzić i pogłębiać wiarę
Księdza Kardynała budziła ludzi pozbawionych przez
najlepsze siły w kapłanach ateistyczne rządy dostępu do
wrocławskich i ludziach, któ- wiedzy religijnej.
rym posługiwał i z którymi się
spotykał, bo zarówno Ksiądz Po latach oryginalnych poKardynał jak i Dolny Śląsk mysłów i równie ciekawych
zna wartość wiary i wie, że i twórczych posług duszgdybyśmy przestali wierzyć, to pasterskich przyszedł czas
stracilibyśmy, co najważniej- przekazania kierowniczego
sze i najpiękniejsze w życiu. steru metropolii wrocławskiej
swemu następcy. I tu Ksiądz
Wiemy wszyscy, że prawdziwą Kardynał po raz kolejny okachorobą współczesnego świata zał całą głębie swej duchowej
jest deficyt moralności, i że kultury ukształtowanej przez
brak równowagi pomiędzy wiarę. Zachował otwartość
umiejętnościami techniczny- i pogodę ducha, którą i dalej
promieniuje, stając się dla nas
przykładem a niekiedy twórczym wyrzutem. Kochamy go
za to, jakim jest. Dziękujemy
Panu Bogu za piękno jego
człowieczeństwa, które się
ciągle rozwija aż do dziewięćdziesiątego roku życia.
I życzymy, aby i dalej promieniował Ksiądz Kardynał
dobrocią serca, pogodą ducha
i krzepił nas pokorą doświadczonej mądrości.
mi i rozwojem moralnym, to
kluczowa kwestia naszych Wiemy wszyscy, że to, co
czasów. I dlatego potrzebna najważniejsze, to jeszcze przed
i twórcza jest praca każdego Księdzem Jubilatem i dlatego
kapłana, każdego ojca i matki, wypełniamy prośbę, którą
każdego nauczyciela i wolon- zawarł we wspomnianym wytariusza nad zakorzenieniem wiadzie:, czego życzyć Waszej
wiary w codziennym życiu, Eminencji z okazji 90-tych
nad życiem z wiary.
urodzin? - zapytał redaktor
- Proszę się modlić, żebym
Nasz Ksiądz Kardynał nie umiał wykorzystać ostatni czas
tylko głosił słowo Boże i wy- jaki daje mi Pan Bóg ku Jego
tyczał kierunki pracy duszpa- chwale i pożytkowi Kościoła
sterskiej we Wrocławiu, gdzie świętego. I bym umarł po Bowykazywał wrażliwość wobec żemu: żeby to nie była nagła
potrzebujących pomocy i od- śmierć, żebym umiał się do niej
wagę udzielając schronienia przygotować. Mocne i piękne
prześladowanym w czasie to słowa, ale wypowiedzieć je
stanu wojennego, ale był też potrafi tylko człowiek żywej
przez wiele kadencji promoto- wiary. Życzymy zatem, żeby
rem ogólnopolskiego duszpa- jeszcze długo mógł Ksiądz
sterstwa akademickiego oraz Kardynał pełnić wolę Bożą na
duszpasterstwa świata pracy, tej ziemi i uczyć nas podobnej,
promując wymagania etyki radosnej postawy w codzienspołecznej Kościoła w środo- ności naszego życia i w oczewiskach robotniczych boleśnie kiwaniu na nasze ostateczne
doświadczanych w czasach spotkanie z Chrystusem.
tzw. Polski Ludowej.
Amen.
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„W trosce o naszą tożsamość”
Lublin, 20 października 2013 r. Homilia abp. Józefa Michalika wygłoszona podczas inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego
czynu – (otrzymał) od Boga pismo natchnione, pożyteczne do
nauczania, do przekonywania,
do poprawiania, do kształcenia
w sprawiedliwości… (Tm 3,16
nn.)

Bożemu. Znamy te słowa: Kto
słucha Słowa Bożego i wypełnia
je, ten jest mi matką, siostrą
i bratem (Mk 8, 21).
Żyjemy w czasach wielkich
cywilizacyjnych i kulturowych
przemian. Dla jednych - to powód do zmartwień, dla innych
- wielka i radosna inspiracja do
działania. Bez względu na to,
jak dany nam czas oceniamy,
jest to jedyny czas, jaki dobry
Pan Bóg nam daje. Innego
czasu nie będzie. Mamy tylko
tu i teraz, aby zapracować na
wieczność.

Jednakże sens przyjęcia Słowa Bożego nie polega tylko na ubogaceniu się wiedzą
i mądrością Bożą, ale na tym,
Ekscelencjo, Drogi Arcybi- że przyjmujący objawienie staje
skupie Stanisławie, Wielki się partnerem Bożych zamiaKanclerzu,
rów, uczestnikiem i współtwórDrodzy Bracia w posłudze cą Bożej historii.
pasterskiej,
Magnificencjo Księże Rek- Guardini powiedział kie- Jesteśmy na katolickim Uniwerdyś: Nie jesteśmy żadnymi sytecie, który w klasycznym
torze,
Szanowni Członkowie Senatu
i Społeczności akademickiej,
Dostojni Goście,
Drodzy Bracia i Siostry,
Drodzy Studenci,
Ksiądz Arcybiskup Kanclerz
wspomniał o 25. rocznicy od
momentu, kiedy był tu, na tym
naszym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kardynał Józef
Ratzinger i wygłosił referat,
który rozpoczął od pytania:
„Kim jest człowiek?”. Uznał, że
właściwa odpowiedź na to pytanie staje się w nowy sposób aktualna dzisiaj. Przypomniał, że
mowa o Bogu należy do mowy
o człowieku, i jako szczególnie
aktualna należy ona także do
posłannictwa uniwersytetu. Jest
ona w szczególności prawem
i obowiązkiem katolickiego
uniwersytetu - przypomniał
wybitnymi osobistościami reliKardynał.
gijnymi, lecz sługami Słowa.…
Kryzys cywilizacji chrześci- Istnieje nawet wielkie prawdojańskiej (ale nie wiary!), który podobieństwo, że poza światem
obserwujemy dziś w Europie chrześcijańskim znajdują się
w wielkiej mierze uwarunko- największe osobistości religijwany jest redukcyjnym spojrze- ne, lecz nie ma to większego
niem na człowieka i próbą po- znaczenia, tym co się liczy, jest
zbawienia go nierozerwalnego posłuszeństwo słowu Chrystuzwiązku ze Stwórcą, a przecież sa. (Kard. J. Ratzinger, Wiara,
tylko wtedy człowiek potrafi prawda, tolerancja, Kielce
w pełni w sposób twórczy 2004, s. 35 n.)
korzystać z ofiarowanych mu
Sam Pan Jezus zwrócił takniezwykłych możliwości.
że uwagę na rolę bliskości
Święty Paweł w liturgii Słowa z Nim, którą tworzy nie tyle
przypomniał dziś Tymoteuszo- pokrewieństwo ciała, co pokrewi, że powołani jesteśmy do wieństwo duchowe, uzyskane
doskonałości i aby człowiek poprzez posłuszeństwo Słowu

rozumieniu jest nie tylko zgromadzeniem mistrzów i uczniów,
pragnących i stawiających
sobie za cel poznanie wiedzy
(Alfons X Mądry, Siete partidas, II, tit. XXXI), ale także
wspólnotą upowszechniającą
Prawdę bez względu na warunki. A taka właśnie wspólnota
tworzy skuteczną atmosferę do
permanentnej formacji tego, co
ludzkie i tego, co Boże w człowieku, w mistrzu, nauczycielu
i uczniu. Pamiętajmy jednak, że
chrześcijańska koncepcja wierności Prawdzie nieodłączna jest
od miłości, bo tylko prawda
i miłość jest w stanie uformować pełnię człowieczeństwa.

To bardzo ważne zadanie, bo
dzisiaj w Polsce dominuje
wizja uniwersytetu i szkoły,
której misją ma być już tylko
kształcenie kompetentnych
i skutecznych specjalistów.
O wszystkim zaczyna decydować rynek pracy i płacy. Można
usłyszeć, że w obecnej sytuacji
gospodarczej i społecznej potrzebujemy tylko fachowców,
czyli absolwentów o zdolnościach czysto technicznych.
I dlatego pojawiła się szeroka
promocja tzw. praktycznych
kierunków akademickich.
Tymczasem jest to wizja niepełna, może nawet fałszywa, ponieważ nie ma dobrego
fachowca bez zakorzenienia
człowieka w ogólnej kulturze,
bez wrażliwości intelektualnej
i duchowej oraz bez formacji
etycznej, a uniwersytet od
swojego zarania był miejscem,
gdzie szukano prawdy o świecie i o człowieku w każdym
z jego wymiarów. Idee takiego
właśnie uniwersytetu krzewił od zawsze Kościół, który
wierzy, że Chrystus to Logos –
stwórcza siła rozumu – Słowo,
przez które wszystko się stało
(por. J 1, 3), także człowiek,
stworzony na obraz i podobieństwo Boże.
Uniwersytet nie powinien być
zamknięty na poważny, racjonalny dialog ze światem
i jego współczesnymi prądami
myślowymi czy promowanymi
ideologiami, ale otwartość na
człowieka i świat nie może niewolniczo ulegać prostej logice
rynku, co wcale nie jest łatwe,
ale chroni od postrzegania
człowieka jako zwyczajnego
konsumenta. Jeśli głównym
kryterium dla uniwersytetu
stałaby się tylko użyteczność
i pragmatyzm a synonimem
postępu i sukcesu „wiedza
i władza”, to takie normy łatwo
by prowadziły do ideologii politycznej poprawności i uzależnień, które niełaskawym okiem
patrzą na prawo do obecności
Boga w życiu publicznym,
lekceważą zdrowy rozsądek
dokończenie na str. 10
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„W trosce o naszą tożsa- posażeniem wprowadza go i wypełniać, ale usługiwać nim wznosząc nieustannie swe ręce
mość”
w życie.
innym ludziom, ubogacając ich do Ojca, a czyni to szczególdokończenie ze str. 9

i zwalczają prawa naturalne.
Niezależność uniwersytetu to
jego wielka wartość, zwłaszcza niezależność w poszukiwaniu dróg do prawdy o Bogu
i człowieku, który poprzez
obecność w świecie dąży do
wieczności.
Kard. Ratzinger uważał jako
oczywiste, że dziś - cytuję przez odłączenie religii od
odpowiedzialności przed rozumem pojawiły się patologiczne
formy religii… ale i oczywistym staje się fakt, że istnieje
też patologiczna nauka. Staje
się ona patologiczna i zagrażająca życiu, gdy uwalnia się
od związków z obyczajowym
porządkiem człowieczeństwa
i autonomicznie uznaje tylko
własne możliwości jako swój
jedyny dostępny miernik (tamże, s. 126 n.).
W czasie swojej, prawie stuletniej działalności KUL potrafił służyć wielkim ideałom.
Niekiedy płacił za to niemałą
cenę. Wymagając od siebie,
stawał się sumieniem Kościoła
i narodu ciemiężonego próbami oderwania go od wierności
swoim korzeniom, wyrosłym
z przyjęcia chrześcijaństwa
jako sposobu na życie i poszukiwanie światła w ciemności.
Iluż świętych przeszło przez
ten Uniwersytet, ilu ludziom tu
na uczelnianych salach wskazano drogę do prawdziwej, bo
integralnej, intelektualnej i duchowej wielkości?! Przecież
nawet przed niewierzącymi
i wrogami Kościoła otwierano
podwoje tej Uczelni, próbując
otwierać i ich sumienia na
głód dobra, prawdy i piękna,
który przecież każdy człowiek
nosi w sobie. Ta otwartość
i pragnienie służby jest chlubą
Katolickiego Uniwersytetu,
który ufa każdemu człowiekowi, każdego szanuje i obdarza
przyjaźnią, pamiętając jednak
o swojej tożsamości i mądrości
starożytnych, którzy przypominali, że mimo iż amicus Plato,
to jednak magis amica veritas.
Wierność prawdzie ma także
tę zaletę, że przeprowadzając
człowieka przez uczelniany
rytm, czyni go mądrzejszym
i z tym niebagatelnym wy-

Miejmy jednak odwagę postawić pytanie: czy dziś absolwenci naszych uczelni stają
się bardziej dojrzali duchowo,
szlachetniejsi i lepsi? Czy na
polskich uczelniach wykładowcy mają aspiracje a także
odwagę, aby pytać studentów o dobro i zło? Czy sami
potrafią się zmierzyć z tymi
pytaniami w sposób krytyczny
a nie relatywistyczny?
Papież Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem
poruszył ten problem, mówiąc,
że: Prawdziwym zagrożeniem, przed jakim stoimy, jest
usuwanie tolerancji w imię
tolerancji. Pamiętamy 68 rok
- zabrania się zabraniać. Ciąg
dalszy cytatu: Powstaje także
niebezpieczeństwo, bo rozum,

tzw. zachodni rozum, uważa, że
oto teraz rozpoznał rzeczywiście to, co słuszne, i w związku
z tym rości sobie prawo do
totalnego obowiązywania,
ale roszczenie to jest przecież
przeciwne wolności. Myślę,
że musimy to bardzo dobitnie
przedstawić. Nikt nie jest zmuszany, aby być chrześcijaninem. Ale też nie wolno nikogo
zmuszać, aby żył tak zwaną
„nową religią”, jako jedyną
zdolną do nadawania norm
i jedyną obowiązującą całą
ludzkość („Światłość świata”,
Kraków 2011, s. 63 n.).
Żyjemy dziś w czasach, kiedy tak często trzeba bronić
człowieka przed nim samym,
a trzeba to czynić, ilekroć
człowiek przekreśla samego
siebie, depcząc prawa natury,
ilekroć zło nazywa dobrem,
a bunt przeciwko prawom
Bożym nazywa wolnością. I tu
ujawnia się wielka i twórcza
rola Katolickiego Uniwersytetu i katolickiego laikatu,

także modlitwą, odniesieniem
do Boga, i wysiłkiem pozyskania człowieka do prawdy, na
sposób Boży, czyli pokornie
i z największym szacunkiem
do jego wolności.

Dzisiejsza liturgia Słowa
stara się nas przekonać, że
ufna modlitwa przynosi owoc
także w ziemskich troskach.
Ręce Mojżesza wzniesione
do modlitwy mówią nam, że
Kościół nie może znużyć się
w dawaniu świadectwa Bogu,
który jest miłością! Nie może
się zrazić i zmęczyć żadnymi
przeciwnościami, skoro szczyt
jego świadectwa wznosi się
niewzruszenie w krzyżu Jezusa
Chrystusa ponad całymi dziejami człowieka i świata (Jan
Paweł II, 16.10.1983). Kościół
służy człowiekowi i światu,

nie skutecznie, jednocząc się
z ofiarą Syna Bożego.

Zauważmy, ileż ludzkiego ciepła zawarł Pan Jezus w dzisiejszej przypowieści o sędzi, co
to się Boga nie bał i nie liczył
się z ludźmi, ale ustąpił wobec
natarczywej prośby niewiasty!
Pan Jezus zachęca, wprost nas
„buntuje” do nieustępliwości
w prośbach do Ojca, który
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą
wołają do Niego. To wielkie
i ważne przesłanie. Trzeba
się zawsze modlić, nigdy nie
ustawać. Módlcie się i kształtujecie poprzez modlitwę swoje
życie… Nie samym chlebem
żyje człowiek, ale wszelkim
słowem, które pochodzi z ust
Bożych. Jeśli zatem mamy żyć
tym Słowem, Słowem Bożym,
trzeba nie ustawać w modlitwie
(Jan Paweł II, 7.06.1979).
Także nie ustawać w modlitwie za innych ludzi i we
wszystkich sprawach. Uniwersytetowi służy nie tylko
ten, kto go wspiera ofiarą
czy pracą, ale i ten, kto się za
Uniwersytet modli. I Polskę
szczególnie skutecznie tworzy
ten, kto się za nią modli i na
modlitwie nabiera mądrości
i mocy Bożej do ochrony jej
istnienia, który na modlitwie
wypracowuje perspektywy
jej rozwoju i pomyślności
zgodnie z Bożymi a nie tylko
ludzkimi zamiarami.

który wie i chce bronić życia
od poczęcia aż do naturalnej
śmierci i broni przed tak zwaną „nową religią”, pamiętając
o prawach dziecka do przyjścia
na świat w rodzinie złożonej
z ojca i matki, i broni dziecka
przed każdym złem, krzywdą, Pamiętać przy tym warto, że
jak mówił Søren Kierkegaard,
zgorszeniem…
prawdziwa modlitwa jest nie
Jakże dziś wielu jest takich, wtedy, gdy Bóg nas wysłucha,
którzy nie chcą zrozumieć o co Go prosimy, aby uczynił,
albo udają, że nie rozumieją, ale wtedy, kiedy modląc się,
że Kościół nigdy nie akceptuje stajemy się tymi, którzy sługrzechu, chociaż nie przekreśla chają tego, czego Bóg chce.
grzesznika, zachęcając go do Życzę całym sercem – i razem
nawrócenia. Pole do pracy jest z Wami Wszystkimi, Bracia
i Siostry, pragnę dziś modlić
ciągle otwarte.
się o to, aby nasz Uniwersytet
Nasze refleksje, zwłaszcza zdołał w tym roku wypełnić
czynione w tym miejscu, były- dobrze swą misję, aby mógł
by jednak niepełne, gdybyśmy wychowywać dla naszych
rolę i misję ludzi wierzących rodzin, zakładów pracy, dla
ograniczyli tylko do służby Kościoła i Ojczyzny gigantów
Prawdzie w wymiarze poszu- myśli i ducha, czyli świętych,
kiwań a nawet w gotowości bo to są ludzie pełnego człojej głoszenia, o czym trzeba wieczeństwa, którego tak barprzypomnieć w dzisiejszą Nie- dzo świat dziś potrzebuje.
dzielę Misyjną. Przyjąć Słowo Amen
Pana to nie tylko je zrozumieć
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Chrześcijanie spychani na margines
„Arabska wiosna” przyniosła
„chrześcijańską zimę”. Ten gorzki
wniosek nasuwa się po lekturze raportu „Prześladowani i zapomniani”
przedstawionego przez brytyjski oddział międzynarodowej katolickiej
organizacji dobroczynnej Pomoc
Kościołowi w Potrzebie.
W raporcie za lata 2011-2013 przedstawionym w parlamencie Wielkiej Brytanii zanalizowano sytuację
chrześcijan w 30 różnych państwach,
m.in. w Afganistanie, Chinach, Laosie, Pakistanie, Wietnamie czy Zimbabwe. W szczególności zbadano
sytuację w krajach, w których wyznawcy islamu stanowią większość,
i w tych, w których systemy polityczne
mają wyraźnie autorytarny charakter.
Jak wynika z raportu, w latach 20112013 przemoc i zastraszanie stały się
bardziej dotkliwe dla chrześcijan.
Dokument przynosi smutny wniosek:
dla chrześcijan „arabska wiosna” stała
się w wielu przypadkach „chrześcijańską zimą”. „Chociaż przewroty
polityczne spowodowały cierpienia
ludzi wszystkich wspólnot religijnych, jednak to przede wszystkim
chrześcijanie doświadczyli najbardziej otwartej wrogości i przemocy.
Padli oni ofiarą wszelkiego rodzaju
konfliktów politycznych, ekonomicznych, społecznych i religijnych – np.
konfliktu między muzułmańskimi
sunnitami i szyitami. W rezultacie
wielu chrześcijan zostało zmuszonych
do ucieczki” – czytamy w raporcie.
Wpływy fundamentalistycznych grup
islamskich przez ostatnie 2,5 roku
znacznie wzrosły. Stanowią one prawdopodobnie największe zagrożenie

dla wolności religijnej, a ich celem
jest wyeliminowanie lub przynajmniej
ujarzmienie chrześcijan.
Ksiądz Tomasz Grzyb z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie ubolewa
nad sytuacją w krajach owładniętych
przez islam. – Po władzę sięgają fundamentalistyczne ugrupowania islamistyczne, a to wiąże się z prześladowaniami chrześcijan – wyjaśnia. Dodaje,
że obalenie jednego dyktatora sprawia,
że pojawia się kolejny. Przykładem
może być Egipt, gdzie młodzi ludzie
rozpętali rewolucję, domagając się
większej demokratyzacji kraju. Zostali
oszukani i do władzy doszło Bractwo
Muzułmańskie, miejsce jednego dyktatora zajął inny. Tak dzieje się także
w innych krajach.
Z kolei w państwach komunistycznych
nasiliło się sprawowanie kontroli nad
ludnością chrześcijańską. I chrześcijanie bywają prześladowani nie tyle z powodu wiary, ile ze względu na kontakty
z dysydentami i z Zachodem. W Korei
Północnej nie ma oficjalnego uznania
jakichkolwiek praktyk religijnych, a te,
które są tolerowane, znajdują się pod
ścisłą kontrolą. Chiny nadal starają się
umacniać swoją władzę nad wszystkim
wspólnotami chrześcijańskim, zwłaszcza nad tymi, które nie są oficjalnie
zarejestrowane w tym państwie.
Ponadto, jak stwierdzono w raporcie,
wolność religijna jest lekceważona
przez światową opinię publiczną, przez
polityków i media.

Małgorzata Pabis
Nasz Dziennik nr 247 (22 X 2013)
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Zniewolenie w imię wolności
W krajach zachodnich miliony osób protestują przeciwko skutkom wprowadzania w życie założeń ideologii
gender, o której Benedykt XVI powiedział, że jest gorsza od komunizmu. W Polsce lekceważymy to zagrożenie,
ponieważ zbyt mało o nim wiemy. Tymczasem propagatorzy gender już manipulują naszymi dziećmi.
W 2006 r. niemiecka policja
wdarła się do domu rodziny
Plett z nakazem odebrania
rodzicom dzieci i aresztowania dorosłych. Powodem
było to, że Plettowie zabrali
swoje potomstwo ze szkoły.
A zrobili to, bo nie chcieli, by
ich dzieci uczono w szkole masturbacji i tego, że warto mieć
kilku partnerów seksualnych.
A także tego, że nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś urodzi
się chłopcem, czy dziewczynką, bo płeć można zmienić
według własnego widzimisię.
W Kanadzie historyk David
Mullan napisał list do anglikańskiego biskupa, w którym
nazwał homoseksualizm „nienaturalnym”. Kiedy list został
upubliczniony, na szanowanego naukowca nałożono karę
grzywny w wysokości połowy
akademickich poborów. Za podobne stwierdzenia w Anglii
mogą być karane już pięcioletnie dzieci. Umożliwiło to
wprowadzenie do szkół tzw.
rejestrów mowy nienawiści
w ramach programów „równościowych”. Na Wyspach nie
działają też katolickie ośrodki adopcyjne, bo kierujący
tymi placówkami nie chcieli
oddawać opuszczonych dzieci parom homoseksualnym.
Niemiecka młodzieżówka
partii Zielonych chce zrobić
kolejny krok na drodze - jak
deklaruje - do równości i domaga się ustawowego uznania,
że więcej niż dwóch rodziców
może występować jako opiekun dziecka. Zielonym zależy
więc na zrównaniu statusu
małżeństw ze związkami poliamorycznymi, czyli takimi,
gdzie np. kobieta dzieli mieszkanie z jednym mężczyzną, ale
sypia z innymi mężczyznami
i kobietami. Mężczyzna w tym
związku również może mieć
wielu seksualnych partnerów
oraz partnerek. I wszyscy oni
razem mają mieć równe prawo
do wychowywania dzieci.

egzystencji - przestrzegała dr
Gabriele Kuby na konferencji
„Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”, która odbyła się
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, pod honorowym
patronatem abp. Henryka Hosera. Na spotkanie z niemiecką
socjolog i z innymi prelegentami przyjechało ponad 300 osób
z całego kraju.

śmy, i dlatego tam się znaleźliśmy - zauważyła. Uczestnikom
pierwszego spotkania genderowców pokazano książeczkę
dla młodzieży. - Był to komiks,
w którym jeden chłopiec mówił
do drugiego, że „już skończył
z tym pedałem”. Na kolejnych
stronach okazało się, że „tym
pedałem” był ksiądz - opowiadała prof. Ryś i dodała: - Kiedy
zapytaliśmy: „Dlaczego?”,
padła odpowiedź: „Bo najZdaniem dr Gabriele Kuby, większym wrogiem wdrożenia
w czasach komunizmu Pol- ideologii gender jest Kościół
ska i inne kraje naszej części katolicki”.
Europy były odcięte od zmian

[Fot. Lars Plougmann / Foter.com / CC BY-SA]

propagowanych przez wspólny
front radykalnych feministek
i homoseksualistów. - Jednak
widać, że teraz środowiska
te chcą nadrobić stracony
czas - mówiła autorka książki
„Globalna rewolucja seksualna”. - A na swoją działalność
otrzymują pieniądze z Unii
Europejskiej i ONZ. (…) Tak
więc to z naszych podatków
finansowane jest szaleństwo,
które przybiera formy przekraczające ludzkie wyobrażenia
- podkreśliła dr Kuby.
„Najgorszy jest Kościół katolicki”

Pierwsze duże spotkanie propagatorów gender miało miejsce w Polsce w 1997 r. Wśród
zaproszonych osób była znana
psycholog i wykładowczyni
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - prof.
- Dotyka nas globalna rewo- Maria Ryś, kolejna prelegentka
lucja kulturowa, która niszczy na konferencji. - Oni wówczas
fundamenty naszej ludzkiej chyba nie wiedzieli, kim jeste-

z Dalajlamą, albo pali dobre
zioło…”. Tym samym poseł
Ruchu Palikota potwierdził,
że nawet jak się zgadza z papieżem w jakieś sprawie, to nie
przestaje z niego drwić.
Od pamiętnego spotkania
w 1997 r. minęło już 16 lat.
Dzisiaj w Polsce środowiska
homoseksualne i feministyczne kształcą swoje kadry na
kilkunastu uniwersytetach
w ramach tzw. gender studies.
W Niemczech jest 47 podobnych instytutów, a pracuje
w nich ponad 170 osób
z tytułami profesorskimi. Na
tych wydziałach tworzy się
podstawy teoretyczne do lansowanych zmian.
Jednocześnie przemilcza się
wyniki badań naukowców,
którzy pokazują, jak destrukcyjne są skutki gender.
A badania te dowodzą m.in., że
młodzi ludzie, którzy odsuną
aktywność seksualną na czas
wieku dorosłego, są zdrowsi, mają wyższe osiągnięcia
w nauce. Ponadto rzadziej
popadają w biedę i częściej
tworzą trwałe związki. Nie
mówi się również o tym, że
jedynie 2 proc. homoseksualistów deklaruje chęć życia
w trwałym związku, a mimo to
na siłę przyznaje się im prawa
równe z prawami małżeństw
heteroseksualnych oraz prawa
do adopcji dzieci.

Właśnie dlatego tak często
w publicznych wypowiedziach
przedstawicieli gender lub
w wydawanych przez nich materiałach kapłani przedstawiani
są jako zboczeni, a siostrom
zakonnym przypisuje się zaburzenia osobowości. - Przekaz
taki ma spowodować utratę poczucia bezpieczeństwa wśród
osób, dla których Kościół jest - Nie podnosi się też sprzeczautorytetem - wyjaśniła prof. ności, jakie tkwią w ideologii
gender. Bo skoro twierdzi
Ryś.
się, że płeć można dowolnie
Według psycholog, poza zo- zmieniać, to jak jednocześnie
hydzaniem Kościoła jako in- można upierać się przy tym, że
stytucji, inną strategią działań homoseksualizm jest trwały? stosowanych przez środowi- pytała prof. Ryś.
ska homoseksualne jest stałe
ośmieszanie jego przedstawi- Uderzenie w dzieci
cieli. Prof. Ryś powiedziała
to w sobotę 21 września. Kil- W Polsce coraz aktywniejsze
kanaście godzin później jeden są stowarzyszenia, które upoz najbardziej znanych przed- wszechniają gender wśród
stawicieli środowiska LGBT dzieci i młodzieży. Dlaczego
w Polsce Robert Biedroń na- akurat tam najchętniej kierują
pisał na Twitterze: „Papież się propagatorzy tej ideoloFranciszek jest całkiem spoko.
Dobrze mówi. Albo więc gadał
dokończenie na str. 19
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Zniewolenie w imię wol- „równościowe”. Na tych zaję- bo wychowujemy tym, czym gę na przekaz, jaki płynie do
ciach małe dziewczynki uczą żyjemy - podkreślił w trakcie dzieci z pism młodzieżowych.
ności
dokończenie ze str. 18

gii? - Każdy, kto chce stworzyć
nową kulturę, zbudować nowego człowieka, musi zacząć
od najmłodszych - wyjaśniła
dr Kuby.

się, że mężczyźni są agresywni.
A ich problem polega na tym,
że one nie są zdecydowane.
Kiedy w przedszkolu trzeba
posprzątać, to są do tego delegowani chłopcy, a dziewczynki
się w tym czasie bawią. Ale
oczywiście nie lalkami, tylko
klockami. - Ten program to
farsa - stwierdziła Joanna Białobrzeska, pedagog i właścicielka
przedszkola. Jej zdaniem, dorośli muszą mieć świadomość,
że dzisiejsze wychowanie to
czysta ideologia.

Przedstawiciele stowarzyszeń
typu „Ponton”, „Nawigator”
czy „Jaskółka” przychodzą
do szkół i przedszkoli, gdzie
propagują treści, jakie można
znaleźć w książkach o jakże
znamiennych tytułach: „Wielka
księga siusiaków”, „Wielka
księga cipek” czy „Duża książ- - Szkoła nie uczy samodzielka o aborcji”.
nego myślenia, lecz zdawania
testów - mówiła Białobrzeska.
- W tej ostatniej można przeczy- Prelegentka podkreśliła, że
tać, że dziecko jest tylko wtedy, problemem jest również to, iż
kiedy jest chciane. A kiedy jest dzisiejsi rodzice nie zajmują się
niechciane, to jest bytem poten- wychowaniem dzieci. Bardziej
cjalnym - powiedziała prof. Ryś pochłania ich zarabianie piei dodała: - Kiedy mówiliśmy, że niędzy niż poświęcanie czasu
te treści ranią dzieci, to w odpo- dzieciom. A przecież własna
wiedzi usłyszeliśmy, że dzieci postawa może najskuteczniej
są ranione przez religię.
ochronić dzieci przed złymi
wzorcami i szkodliwą ideoloObecnie w Polsce ponad 80 gią. - Najważniejszy w wychoprzedszkoli realizuje programy waniu jest własny przykład,

konferencji ks. dr Mirosław Nowosielski. A co robić, aby dzieci
same odrzuciły taką ideologię
jak gender? - To, co jest między
ojcem a matką, wpływa na dzieci. Trzeba mieć zdrowe relacje
w rodzinie. Pokazywać, że płcie
dzieci się uzupełniają. Dorośli
winni więc wychowywać zgodnie z własną płcią - powiedział
kapłan i dodał: - Jedna dobra
rodzina może zrobić więcej niż
wykłady.

- W pismach tych dominują
trzy tematy: seks, w co się
ubrać oraz sprawy magii - powiedziała.

Znaczenie mediów w kontekście gender i innych współczesnych zagrożeń było też
tematem wystąpienia Jacka
Karnowskiego. - Kłamstwo
i manipulacja są skuteczne wtedy, gdy nikt nie mówi, że jest
inaczej - powiedział redaktor
naczelny tygodnika „wSieci”
i porównał współczesne redakMedialne wieże strażnicze
cje do seminariów akademiWażnym wątkiem pojawiają- ckich, których członkowie stale
cym się w wystąpieniach czę- zastanawiają się, jak reagować
ści prelegentów był stosunek na zagrożenia.
mediów do ideologii gender. Dr
Kuby powiedziała, że w Niem- - Redakcje to ośrodki, które są
czech paryskie demonstracje wieżami strażniczymi wspólprzeciwko zrównaniu praw not, w tym przypadku katolizwiązków homoseksualnych ckiej, chrześcijańskiej czy konz prawami małżeństw hete- serwatywnej. Bez takich wież
roseksualnych były opisywa- polegniemy. Protestowaniem
ne jako wielotysięczne, choć niewiele zmienimy. Musimy
w każdej z trzech demonstracji mieć swoje wieże - podkreślił
wzięło udział ponad milion na koniec Karnowski.
Andrzej Tarwid
Francuzów. Joanna BiałobrzeNiedziela nr 40 (6 X 2013)
ska zwróciła natomiast uwa-

Krzywda i manipulacja
Każdy przypadek księdza dopuszczającego się seksualnej napaści jest czymś strasznym. Kościół w Polsce musi
się z tym zmierzyć, tak jak zrobił to w innych krajach. I właśnie to robi. Ale sugerowanie, że pedofilia jest przede
wszystkim problemem Kościoła, jest propagandowym kłamstwem.
Zbyt naiwnie sądziliśmy, że ten
problem Polski nie dotyczy.
Kościół w naszym kraju musi
przerobić tę bolesną lekcję,
którą przeszły inne kraje i Kościół powszechny. Tak, zdarzają
się i w naszym kraju księża,
którzy dopuszczają się nadużyć
seksualnych wobec nieletnich.
Polska nie jest wyspą wolną od
tego zła. W raporcie Światowej
Organizacji Zdrowia z 2002
roku czytamy: „Wykorzystywanie i zaniedbywanie dzieci
to problem ogólnoświatowy.
Dotyczy on wszystkich pokoleń, warstw społeczno-ekonomicznych i społeczeństw”.
Przestępstwa seksualne wobec
dzieci nie są zjawiskiem nowym. Synod w Elwirze (306
r.) stwierdza w kanonie 71: „Ci,
którzy gwałcą chłopców, nie
otrzymają komunii nawet w godzinie śmierci”. Znaczy to, że
1700 lat temu w Hiszpanii prob-

lem był na tyle powszechny,
że konieczne było prawo przeciwko tym praktykom. Oczywiście każdy z nas chciałby,
aby księża byli wolni od tych

ludźmi. Dlatego są podatni na te tego, by uważać, że skala tego
same patologie, które występują problemu w Polsce jest większa
wśród świeckich.
niż w USA czy w Irlandii. Przeciwnie, można przypuszczać,
Jaka jest skala zjawiska?
że jest mniejsza. Dlaczego?
Episkopat USA zlecił kilka lat
temu niezależnemu świeckiemu
instytutowi (John Jay College
of Criminal Justice) przebadanie wszystkich przypadków
molestowania nieletnich przez
księży w latach 1950–2010. Raport wykazał, że liczba nadużyć
dramatycznie wzrosła w okresie
od połowy lat 60. do połowy lat
80. XX wieku.

ISTOCKPHOTO

dysfunkcji. Duchowni jednak
nie spadają z nieba. To prawda,
że ich powołanie jest szczególne i słusznie wymaga się od
nich wyjątkowych predyspozycji moralnych, psychicznych
i duchowych. Nadal jednak są

W krajach, w których Kościół
rzetelnie zmierzył się z tym
problemem, okazało się, że
skala tych nadużyć wśród księży jest znacznie mniejsza niż
w innych grupach społecznych.
Nie ma żadnych podstaw do

Dużą rolę odegrał tutaj upadek
obyczajów całego społeczeństwa, spowodowany rewolucją
seksualną z końca lat 60. George Weigel, autor przenikliwej
diagnozy kryzysu Kościoła
w USA („Odwaga bycia katolikiem”), zwrócił uwagę, że dodokończenie na str. 20
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Krzywda i manipulacja
dokończenie ze str. 19

datkowym czynnikiem sprzyjającym nadużyciom był zamęt
w kwestiach doktrynalnych
i moralnych w samym Kościele, zwłaszcza w seminariach
od końca lat 60. Polska była
w innej sytuacji historycznej.
Do 1989 roku wpływ rewolucji
seksualnej na społeczeństwo
był ograniczony, nie doszło
też do doktrynalnego „rozwodnienia” Kościoła zmagającego się z komuną pod wodzą
konserwatywnego prymasa
Wyszyńskiego. Duchowni byli
w jakimś sensie „pilnowani”
przez funkcjonariuszy SB, którzy każdy obyczajowy skandal
mogli wykorzystać do swoich
celów. Można się więc spodziewać, że nadużycia zaczęły
się pojawiać w większej skali
dopiero w wolnej Polsce.
Biskup Polak wyjaśniał po
ostatnim posiedzeniu KEP, że
póki co nie ma statystyki dotyczącej pedofilii w Kościele.
Zadaniem o. Adama Żaka SJ,
koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży, powołanego
przez KEP, będzie uzyskanie
takich danych. Tylko w ubiegłym roku sądy wydały 615
wyroków w sprawie pedofilii.
Policja nie podaje w swoich
statystykach, ilu sprawców to
księża. Diecezje czy zakony
mają jednak taką wiedzę, więc
ze zsumowaniem danych nie
powinno być problemu. Trzeba
koniecznie podać rzetelną statystykę jak najszybciej, żeby
przeciąć spekulacje. Dopóki
nie zostanie opracowany i podany do wiadomości taki raport, dopóty będziemy słyszeli
zarzuty, że biskupi zamiatają
sprawę pod dywan. Na razie
doliczono się 27 przypadków
wyroków wydanych na osoby
duchowne w ciągu ostatnich
10 lat.
Biskupi polscy na ostatnim posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski przyznali jasno, że
problem pedofilii ma miejsce
w środowiskach kościelnych.
„Przepraszamy za tych duchownych, którzy skrzywdzili
dzieci. Robimy wszystko, co
w naszej mocy, by w przyszłości takie sytuacje się nie
powtórzyły. Skrzywdzonym
dzieciom i młodzieży niesiemy

i będziemy nieść nadal pomoc
duszpasterską i terapeutyczną.
Z całą mocą podkreślamy – nie
ma żadnej tolerancji dla pedofilii” – zadeklarowali biskupi.
Prace mające na celu opracowanie jasnych procedur w tych
kwestiach są prawie ukończone. Kościelne przepisy określają, jak należy zatroszczyć
się o ofiary, opisują sposób
przeprowadzania kościelnego
dochodzenia wobec kapłanów
oskarżanych o akty pedofilii,
zasady formacji przyszłych
kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki
wobec zjawiska pedofilii. Odpowiednie dokumenty zostały
przesłane do Watykanu i po
zatwierdzeniu staną się obowiązujące we wszystkich polskich diecezjach. Przy czym
już od 2001 roku cały Kościół
obowiązuje prawo wprowadzone przez Jana Pawła II,
nakazujące przekazywanie
każdego wykroczenia seksualnego przeciwko osobie poniżej
18. roku życia do osądzenia
przez trybunał Kongregacji
Doktryny Wiary. Przepisy
kościelne są w tych kwestiach
bardzo stanowcze.
Porządkując własne podwórko, biskupi jednocześnie upomnieli się o dobro wszystkich
dzieci. „Problem pedofilii dotyka całe społeczeństwo. Pojawia się w szkołach, klubach
sportowych, placówkach związanych z edukacją i wychowaniem”. Biskupi zaapelowali
o wspólne działania wspólnoty
kościelnej, społeczeństwa,
instytucji państwowych i mediów, aby chronić dzieci przed
cierpieniem.
Kościół nie powinien być
uprzywilejowany
Nigdy dość powtarzania, że
każdy jeden przypadek agresora w sutannie to o jeden
przypadek za dużo. To grzech
i przestępstwo, które bulwersuje, oburza, woła o pomstę do
nieba, Jednak media w Polsce
przez wiele dni przedstawiały
temat w taki sposób, jakby
pedofilia była zjawiskiem
masowym wśród duchownych.
Co więcej, dotykającym tylko
i wyłącznie Kościół katolicki.
To zwykłe kłamstwo. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że kolejne
rewelacje wyciągano na siłę

i podawano je we wszelkich
wiadomościach tylko po to,
aby cały czas „grzać temat”,
prowokując komentarze dyżurnych medialnych antyklerykałów, dających upust nienawiści
do Kościoła. Do znudzenia
wałkuje się kilka tych samych
przypadków. W sprawie nuncjusza i zakonnika na Dominikanie trwa śledztwo. Ks. Gil
stwierdził przed kamerami, że
został niesłusznie posądzony.
Powinno się więc zawiesić
osąd do czasu zakończenia dochodzenia. Sprawa proboszcza
z Tarchomina zyskała rozgłos
przez spóźnioną reakcję przełożonego oraz nieodpowiedzialne zachowanie kanclerza
kurii na konferencji prasowej.
Owszem, w tym przypadku
władze kościelne nie zachowały się należycie. Jednak
abp Hoser sprawę wyjaśnił
w wywiadzie dla TVP i zdymisjonował kanclerza.
Jest kilka starszych spraw,
w których sprawcy zostali już
jakiś czas temu osądzeni i ukarani zarówno przez władze
kościelne, jak i sądy. Nagłośniono drastyczną historię jednego z kapelanów wojskowych
ze stycznia 2012 roku. Reakcja
przełożonego była bez zarzutu.
Biskup Guzdek następnego
dnia po ujawnieniu zarzutów
zawiesił oskarżonego księdza
w czynnościach i po zbadaniu
sprawy przekazał informację
do watykańskiej Kongregacji
Nauki Wiary. „Były zapytania
i z policji, i z prokuratury. Na
wszystkie udzieliliśmy odpowiedzi” – zapewnił bp Guzdek.
Dlaczego teraz wyciągnięto
tę sprawę? Chyba tylko po
to, by wielokrotnie w wiadomościach podawać szczegóły
zachowania dewianta, wydalonego już ze stanu duchownego. – Jestem przekonany,
że działania przełożonych są
zdecydowane i ich postawa
jest jasna, tylko tego nigdzie
nie widać – stwierdził o. Adam
Żak SJ, komentując fakt, że
opinia publiczna negatywnie ocenia postawę Kościoła.
O. Żak dodał, że to także
skutek milczenia katolickich
mediów. Nie rozumiem. Czy
media katolickie mają opisywać, jak biskupi radzą sobie
z księżmi dopuszczającymi się
aktów pedofilskich? Czemu by
to miało służyć?

Dziennikarze dopytują o skalę
tego zjawiska w Kościele.
Trudno mieć o to pretensje.
Są w tych kwestiach niezwykle dociekliwi. Ale mówiąc
o zjawisku pedofilii, skrzętnie
przemilczają dane dotyczące
innych grup społecznych.
Przeciwko takiemu uprzywilejowaniu Kościoła trzeba protestować. Rocznie w Polsce
ofiarami napaści seksualnej
pada około 5 tysięcy dzieci. Wszystkie te bezbronne
osoby zasługują na równe
traktowanie, czyli na jednakową ochronę, dociekliwość
w szukaniu sprawców tych
przestępstw i troskę o naprawienie wyrządzonej krzywdy.
Dobrze, że media domagają
się oczyszczenia Kościoła
z tych zagrożeń, ale dzieci nie
spędzają czasu tylko w kościołach. Pedofilię trzeba tępić
wszędzie.
Wnioski na przyszłość
Kilka bardziej ogólnych spostrzeżeń. Kościół nie może bać
się prawdy. Oznacza to także
odwagę występowania przed
mediami. Nie jest jednak tak,
że dziennikarze mają prawo
wiedzieć wszystko o wszystkich. Media łatwo wydają wyroki, a gdy się pomylą, rzadko
prostują swoje błędy. Żaden
przełożony kościelny nie ma
obowiązku zwoływać konferencji prasowej, kiedy jego
podwładny dopuści się wykroczenia. Kiedy jednak jakaś
sprawa dostaje się na czołówki
dzienników, trzeba rzeczowo,
spokojnie przedstawić stanowisko. Kościołowi brakuje
ciągle medialnego BHP, jak
słusznie zauważył Piotr Legutko. Chodzi o umiejętność
mówienia jasno, precyzyjnie,
oszczędnie i roztropnie o trudnych sprawach. Najlepiej: tak,
tak – nie, nie. Bo wszystko, co
ponad to, zostanie obrócone
przeciw mówiącemu, bez
względu na intencje. Abp Michalik doświadczył boleśnie
takiej właśnie sytuacji.
Zło pedofilii rani najbardziej
bezpośrednie ofiary, ale uderza
też bardzo dotkliwie rykoszetem w innych księży i wiernych świeckich, dramatycznie
osłabia wiarygodność całego
dokończenie na str. 21
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Krzywda i manipulacja
dokończenie ze str. 20

Kościoła. Benedykt XVI mówił na ten temat bardzo mocne
słowa: „Kapłaństwo stało się
nagle miejscem hańby, a każdy
ksiądz stał się podejrzany. Niektórzy księża tłumaczyli , że nie
mają już odwagi podać dziecku
ręki, nie mówiąc o wyjeździe
z dziećmi na wakacyjny obóz”.
Ta rana dotyka czegoś bardzo
głębokiego, niszczy zaufanie.
Dlatego nagłaśnianie w nieskończoność podłych zachowań
niektórych nie służy niczemu
dobremu. Jeśli sprawca został
sprawiedliwie ukarany przez
prawo kościelne i cywilne, to
nie trzeba robić szumu wokół
tego. Słabszych trzeba chronić
przed zgorszeniem. Nie zapominajmy, że Kościół wciąż
oczyszcza się ze swoich grzechów w konfesjonałach.
Wielu świeckich i duchownych nie może otrząsnąć się po
medialnym bombardowaniu

wiadomościami o księżach
pedofilach. Zło ma to do siebie,
że przesłania dobro. Te straszne
historie nie mogą przesłonić
ogromu dobra dziejącego się
w Kościele. Piszę te słowa
w przerwach między zajęciami podczas rekolekcji dla 20
rodzin. Jest ponad 30 dzieci.
W tym samym ośrodku Caritas
jest też grupa parafialna, ponad
50 dzieci. Ile tych akcji, wyjazdów, rekolekcji i przeróżnych
dzieł, jak Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, które
służą wychowaniu młodego
pokolenia... Kościół to jedno
z największych środowisk, jeśli
nie największe, wspierających
rodziców w wychowaniu i pomagających dzieciom opuszczonym czy niepełnosprawnym.
Nie możemy dać się opanować
fobii, lękowi przed kontaktem,
bliskością i naturalnymi gestami życzliwości. Jasne, że dla
wszystkich duchownych to wezwanie do pełnej przejrzystości
postaw. Ale strach przed oskarżeniem nie może prowadzić do
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rezygnacji z pracy z dziećmi kwestię pedofilii z całego kontekstu panseksualizmu przenii młodzieżą.
kającego współczesną kulturę.
Kościół w wielu dziedzinach Te same media i środowiska
ludzkiego życia przecierał szla- polityczne, które tak hałaśliwie
ki. W USA żadna inna instytu- wspierają swobodę seksualną,
cja, w której występuje zagro- rozdawanie w szkołach preżenie pedofilią, nie podjęła tylu zerwatyw, homoseksualizm,
wysiłków w celu wykorzenienia rozwody, demoralizowanie
problemu. Dziś Kościół katoli- nieletnich przez wychowanie
cki jest najbezpieczniejszym seksualne wyjęte z kontekstu
środowiskiem dla młodych rodziny, oburzają się pedofilią,
ludzi w całym społeczeństwie. i to jeszcze nie w ogóle, ale
Można mieć nadzieję, że po- jedynie w Kościele. Trudno
dobny proces oczyszczenia nie dostrzec tutaj fałszu. Poprzejdzie sprawnie także Koś- dejrzewam, że sprawa będzie
ciół w Polsce, dając przykład drążona tak długo, dopóki Sąd
innym środowiskom, w których Najwyższy nie rozstrzygnie
poziom zagrożenia jest kilka kwestii odszkodowań finansowych. Znając tempo prac
razy większy.
wymiaru sprawiedliwości, poI jeszcze o roli mediów. To zro- trwa to kilka lat. A każda kozumiałe, że dziennikarze drążą lejna rozprawa będzie okazją do
temat i w ten sposób wymuszają bombardowania Kościoła. Bo
na Kościele konsekwencję tego typu newsy dobrze się dziś
w podejściu do pedofilii. Ale sprzedają. Musimy się więc
trudno nie dostrzec ideologicz- przygotować na to, że ta kampanie zabarwionej agresywności, nia potrwa jeszcze długo.
ks. Tomasz Jaklewicz
która przyjmuje formę wojny
Gość Niedzielny 42/2013
propagandowej. Elity wyjmują

Abp Michalik o Janie Pawle II: Kochał ludzi i potrzebował ich
ludzkiego kontaktu
„Ojciec Święty odważnie pukał do drzwi najbardziej zabarykadowanych i otwierał je ku zdumieniu świata. Jan
Paweł II to człowiek, który na naszych oczach dawał dowody, że cały należy do Boga i cały należy do ludzi, a ci
garnęli się do niego i cenili sobie każde z nim spotkanie” – powiedział specjalnie dla serwisu www.przewodniczacy.
episkopat.pl abp Józef Michalik, po ogłoszeniu daty kanonizacji Jana Pawła II.
Abp Michalik Bożej poprzez jego posługę.
o Janie Pawle II
i zbliżającej się Wielokrotnie zdumiewaliśmy
się skutecznością Jego słów,
kanonizacji:
które dotykały i mobilizowały
„Kanonizacja odpowiedzialność wierzących,
Ojca Świętego Jana Pawła II przyciągały obojętnych i oddato ukazanie całemu Kościo- lonych.
łowi nowego świętego, który
uświęcił się w naszych czasach, Ojciec Święty odważnie pukał
pośród naszych trudności, za- do drzwi najbardziej zabarydań i wyzwań. A realizował kadowanych i otwierał je ku
je na co dzień, poczynając od zdumieniu świata. Jan Paweł II
rodzinnych Wadowic, poprzez to człowiek, który na naszych
czas wojny w Krakowie jako oczach dawał dowody, że cały
student, robotnik a potem kle- należy do Boga i cały należy
ryk, kapłan i biskup. Nowym do ludzi, a ci garnęli się do
światłem, które ukazało głębię niego i cenili sobie każde z nim
wiary i bogactwo ludzkiego wy- spotkanie.
miaru osobowości kard. Karola
Wojtyły były jednak lata jego Uczestniczył całym sobą w żyna Stolicy Świętego Piotra. Tu ciu. Kochał ludzi i potrzebował
już cały świat zauważył, jak ich ludzkiego kontaktu, poprzez
bardzo Jan Paweł II potrafił głębokie życie modlitwy służył
otworzyć się na działanie łaski nam swoim pośrednictwem

przed Bogiem. Kochał Polskę. o niej w międzynarodowych
I służył Ojczyźnie pełnią swojej gremiach. Jego regularne pielgrzymki do Polski stawały się
etapami wyznaczanych zadań
i stawianych wymagań. to program duszpasterski, z którego
będziemy wraz z całym Kościołem jeszcze przez długie lata
korzystać. Kanonizacja Jana
Pawła II i Jana XXIII czyni
nam jeszcze bliższymi tych
wybitnych papieży, twórców
i realizatorów II Soboru Watykańskiego.
Dziękujemy Panu Bogu, że
pozwolił nam żyć w ciekawych
czasach Kościoła, któremu
przewodzą święci pasterze,
a który na spotkanie ludzkich słabości i grzechów idzie
z przesłaniem Bożego Miłosierposługi, budząc tym szacunek dzia i wskazuje że i dziś święte,
wśród innych narodów. Żył piękne, autentycznie ludzkie
kulturą naszej tradycji i mówił życie jest możliwe”.
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Tuszowanie pedofilii
Rzeczpospolita powinna for- nawet najbardziej precyzyjne
malnie odrzucić wywrotowe opisy działań, które podejmują nasi przeciwnicy. Bez
zalecenia WHO.
konkretnych postulatów opiZachęcanie dzieci do czynno- nii publicznej i konkretnych,
ści seksualnych to zwyczajna wykonujących je politycznych
pedofilia. Niedawno Światowa aktów państw, pozostaną tylko
Organizacja Zdrowia (WHO) słowa, słowa, słowa… Doogłosiła zalecenia dotyczące minujące partie bardzo lubią
„edukacji seksualnej” w szko- machać swymi chrześcijańłach. Te zalecenia opierają się skimi „skrzydłami” i dobrze
wprost na założeniach gło- wiedzą, kiedy je rozwijać
szonych przez orędowników i kiedy zwijać. Donald Tusk
i obrońców pedofilii, że (1) niedawno otwarcie przywołał
dzieci są zdolne do odczuwa- do porządku owych „skrzydnia przyjemności seksualnej latych” polityków. Wolno im
i że (2) powinny jej doświad- opowiadać o swoich „poglączać. Światowa Organizacja dach” szczególnie na katoliZdrowia nie jest naiwną de- ckich konferencjach. W Sejbiutantką i wie, co robi. Ma mie mogą nawet głosować
bowiem całkiem realny wkład „zgodnie z własnym sumiew „osiągnięcia” rewolucji sek- niem”, jednak pod warunkami.
sualnej. Przełomem w historii Po pierwsze – że nie będą
politycznego ruchu homosek- przekonywali innych do tego,
sualnego było wykreślenie co stanowi obiektywny NAprzez WHO w roku 1990 ho- KAZ sumienia. Po drugie
moseksualizmu z listy „chorób i przede wszystkim, że nie będą
i problemów zdrowotnych”. wygrywać głosowań. PrzegryPowołując się na „naukową” wać „z czystym sumieniem”
legitymację swego ruchu, im wolno. Na centroprawicy
orędownicy „praw gejów” „skrzydlaci” politycy mają
ze zdwojoną energią zaczęli łatwiej. W sprawach budząformułować swe polityczne cych szersze zainteresowanie
żądania: udzielania małżeństw wręcz powinni pokazywać,
homoseksualistom, oddawania że to centroprawica głosuim sierot do adopcji, wprowa- je zgodnie z oczekiwaniami
dzenia do programów szkol- chrześcijańskiego elektoratu.
nych treści propagujących Ale nie powinni zamęczać
homoseksualizm. W końcu swych kierownictw kłopotliruch ten zaczął domagać się wymi wnioskami i inicjatywaformalnego poparcia państw mi. Powinni być zadowoleni,
i organizacji międzynarodo- że mogą się oburzać rzeczami,
wych dla homoseksualizmu, które nawet w mediach bujakiego w czasach cywilizacji dzą poruszenie, ale powinni
chrześcijańskiej udzielano milczeć o sprawach, „które
rodzinie, oraz zwalczać mo- ludzi (czyli w praktyce media)
ralną krytykę homoseksuali- mało interesują”. Wszystkie
zmu, uznaną za „homofobię” te gry i zabawy nie budują
i obrazę liberalnej moralności cywilizacji chrześcijańskiej,
publicznej. To właśnie WHO nie zapewniają jej potrzebnej
dała decydujący impuls tym polityki, nie budzą chrześciwywrotowym projektom. jańskiej odpowiedzialności
Wszystko wskazuje też na to, i nie mobilizują opinii pubże dzisiejsze zalecenia edu- licznej.
kacyjne mogą w podobnym
czasie, w ciągu aktywnego Co więc trzeba robić, czego pożycia jednego pokolenia, wy- winniśmy domagać się od nawrócić stosunek liberalnych szego państwa? Nie w ogóle dla
społeczeństw do seksu mało- cywilizacji chrześcijańskiej,
letnich, a więc – do pedofilii. ale konkretnie dziś – wobec
Mogą – jeżeli nie zaczniemy wywrotowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia?
reagować na czas.
Wnioski są proste, jest ich trzy.
Reagować – ale jak? Nie wy- Po pierwsze – Rzeczpospolita
starczą ubolewanie, gorszenie powinna jednoznacznie i forsię, manifestowanie „konser- malnie odrzucić edukacyjne
watywnej wrażliwości” ani zalecenia WHO jako godzące

w same podstawy dobra wspólnego. Polska powinna zrobić
to zdecydowanie i jasno, deklarując zgodnie z konstytucją,
że swą „kulturę zakorzenioną
w chrześcijańskim dziedzictwie” chcemy „przekazać
przyszłym pokoleniom”.
Po drugie – nasza dyplomacja
powinna do zajęcia podobnego stanowiska zachęcać inne
państwa. Po trzecie – nasz kraj
powinien delegować do Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia polityków w pełni
świadomych moralnego wymiaru i odpowiedzialności
związanej z problematyką tej
organizacji oraz gotowych bronić ładu moralnego w jej działalności, zdolnych zająć stanowisko w obronie życia, rodziny
i wychowania (bo organizacja
międzynarodowa to forum
polityczne, a nie sympozjum
akademickie) i skutecznie
je uzasadniać, propagować
i bronić.
Media głównego nurtu udają,
że nie widzą torowania drogi
pedofilii przez największe
organizacje międzynarodowe. Niekiedy dziennikarze
(jak w „Sprawie politycznej”
TV Szczecin) i lewicowi in-

telektualiści (jak w programie „Premierzy” TV Polsat)
wręcz bronią zaleceń WHO.
Sugerują więc, że nie jest zachęcaniem do czynności seksualnych „przekazywanie informacji” PAROLETNIM
dzieciom o (zacytuję) „radości
i przyjemności z dotykania
własnego ciała, masturbacji”;
że nie zachęca do czynności seksualnych „nauczanie
[DZIESIĘCIOLATKÓW]
skutecznego używania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych w przyszłości”
ani uczenie ich „świadomych
decyzji dotyczących (…)
doświadczeń seksualnych”;
że nie ma żadnej zachęty ani
bagatelizowania seksu w uczeniu TRZYNASTOLATKÓW
„uzyskiwania środków antykoncepcyjnych” i „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania
bezpiecznego i przyjemnego
seksu”. Czy wiedzą, że zaprzeczając tym faktom, po prostu
TUSZUJĄ propagowanie pedofilii? Myślę, że nie zdają
sobie sprawy z tego, co robią.
Co nie zmienia faktu, że to robią.
Marek Jurek
Gość Niedzielny 42/2013

W obronie abp. Józefa Michalika
Od dłuższego czasu jesteśmy
świadkami zmasowanego medialnego ataku na Kościół Katolicki. Środowiska liberalne
i lewackie z wielką systematycznością stosują antyklerykalną i antykatolicką propagandę. Codziennie brani są
pod ostrzał nasi księża biskupi
i kapłani. Dziś ostrze nieuzasadnionej krytyki skierowane
jest w osobę ks. abp Józefa
Michalika. Mainstreamowym
mediom nie spodobała się
szczególnie homilia wygłoszona przez Księdza Arcybiskupa
w dniu 16.10.2013r. we Wrocławiu. W sposób urągający
dziennikarskim standardom
dokonano przewrotnej interpretacji słów Księdza Arcybiskupa, wypaczając tym
samym ich sens i znaczenie.
Ksiądz Arcybiskup w swojej
homilii zwrócił uwagę na
różne zagrożenia, które dotykają polskie rodziny. Mówił
o emigracji zarobkowej,
o niżu demograficznym, o niebezpieczeństwach jakie niesie

za sobą promowanie ideologii
gender. Ksiądz Arcybiskup
odniósł się również do tematu
tak chętnie i fragmentarycznie
podnoszonego przez niektóre
media – nadużyć seksualnych
wobec dzieci. Pedofilia jest
problemem społecznym. Nie
można jej tolerować, ale żeby
go całkowicie zwalczyć należy
rozpocząć pracę nad polskimi rodzinami. Tylko rodziny
oparte na fundamencie wiary,
w których panuje czysta
i bezinteresowna miłość są
w stanie przetrwać największe kryzysy i zagrożenia.
Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za pasterską troskę
o polskie rodziny, za nieustanne głoszenie konieczności
poszanowania życia i godności
każdego człowieka, za ciągle przeciwstawianie się nowym ideologiom, które godzą
w system wartości chrześcijańskich.
Prezydium Parlamentarnego
Zespołu ds. Przeciwdziałania
Ateizacji Polski
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Gender - ideologia totalitarna
całkowicie plastyczna, może
być kształtowana w procesie
wychowania, teraz najlepiej
zgodnie z ideologią gender.
W ten sposób rusza cała lawina, bo jeżeli nawet rzecz tak
naturalna i oczywista jak płeć
ma być kształtowana kulturowo, ma być kwestią umowy,
to tym bardziej wszystko inne
może być tak kształtowane.
W ten sposób otwiera się pole
do popisu dla inżynierów
ANNA CICHOBŁAZIŃ- społecznych, o jakim nie śnili
SKA: - W mediach coraz nawet komuniści.
częściej pojawiają się terminy: gender, ideologia gender, - Co stoi u podstaw takich
totalitaryzm gender, filozofia założeń i dlaczego są one tak
gender. Co one oznaczają? groźne?
KS. DARIUSZ OKO: - Należy mówić nie tyle o „filozofii”,
ile o „ideologii” gender. Filozofia jest radykalnym poszukiwaniem prawdy i dobra, natomiast ideologia jest narzędziem
bezwzględnej walki o swoje
interesy, także kosztem prawdy i dobra. Ma ona doprowadzić do zwycięstwa poglądów
i zaspokojenia egoistycznych
pragnień jakiejś grupy społecznej kosztem największej nawet
krzywdy innych grup. W tym
sensie gender jest klasycznym
przykładem ideologii, jest
narzędziem w bezpardonowej
walce o korzyści dla ateistycznego gender i homolobby.
Sama nazwa pochodzi od
angielskiego słowa „gender”,
co było wcześniej oznaczeniem gramatycznym płci,
w odróżnieniu od słowa „sex”,
oznaczającego płeć biologiczną. Obecnie słowo „gender”
zaczęto używać do określenia
płci w znaczeniu kulturowym.
To jest też główny aksjomat
tej ideologii, że nasza płeć jest
przede wszystkim określana
nie biologicznie, ale kulturowo
w procesie wychowania, czyli
nie rodzimy się jako istoty
płci męskiej albo żeńskiej, ale
takimi jesteśmy kreowani po
urodzeniu. Na tym ideolodzy
gender budują całą swoją
teorię, to jest jej kamień węgielny. Zakładają, że nasza
tożsamość płciowa nie wynika z natury, tylko z kultury,
można powiedzieć, że jest
naszym wymysłem albo nawet rodzajem naszej fantazji.
W związku z tym jest prawie

- Postawy duchowe twórców
genderideologii. To są przede
wszystkim lewaccy ateiści.
Ateizm buduje na fundamentalnym, fałszywym założeniu
nieistnienia Boga i przez to
z konieczności błędnie rozumie człowieka i świat. To tak,
jakby dziecko żyjące w łonie
matki twierdziło, że jego matka w ogóle nie istnieje. Ateizm
jest jak błąd popełniony na
początku łańcucha równań,
który będzie się powtarzał
na każdym ich kolejnym etapie i nie dopuści do osiągnięcia poprawnego wyniku.
Ponieważ jest to błąd ogromny, ma też ogromnie złe konsekwencje. Największe błędy kulturowe i gospodarcze,
a zarazem największe zbrodnie
w dziejach ludzkości popełniali ateiści, a zarazem (śmiertelni) wrogowie chrześcijaństwa,
którzy nigdy za to publicznie
nie żałowali i nie przeprosili.
Na koncie nazizmu jest ok. 50
mln ofiar II wojny światowej,
na koncie komunizmu przynajmniej 150 mln ofiar - jako wynik wszystkich jego rewolucji,
czystek i innych społecznych
„eksperymentów”. Sama eksterminacja bogatszych rodzin
chłopskich w Rosji sięgnęła
ok. 7 mln ofiar, Wielki Głód
na Ukrainie pochłonął może
nawet 14 mln naszych wschodnich sąsiadów, rewolucja kulturalna w Chinach kosztowała
ok. 40 mln ludzkich istnień.
Ludzie, którzy są najbardziej
zaciekłymi wrogami Boga,
siłą rzeczy stają się też najbardziej gorliwymi sługami

Szatana. Trzeba pamiętać, że
to właśnie on staje się zasadniczym źródłem ich myślenia.
Jednak po tym oceanie zbrodni
i absurdów ateistom trudno
osiągać władzę przy pomocy
klasycznego marksizmu, jest
on już zbyt skompromitowany.
Zarazem, jak każdy człowiek,
potrzebują oni jakiegoś światopoglądu, jakiegoś sensu,
jakiegoś ogólnego rozumienia
rzeczywistości. Kiedy prosty
marksizm nie może spełniać
już tych funkcji, wymyślili sobie jego mutację, czyli genderyzm. Tworzą sobie przy tym
iluzję misji, służby. Tak jak
kiedyś „pomagali” robotnikom
i chłopom, zagarniając przy
tym całą władzę dla siebie,
tworząc najgorsze, najbardziej krwawe dyktatury znane
w dziejach, tak teraz chcą
„pomóc” ludziom odmiennym
seksualnie i przy tej okazji
zdobyć totalitarną władzę. Ponieważ są oni duchowymi albo
nawet fizycznymi potomkami
najgorszych ateistycznych
przestępców, trzeba się spodziewać, że będą podobnie
niegodziwi, zakłamani i bezwzględni w swoim działaniu.

- Czy są jeszcze inne źródła
tej ideologii?

- Tak, trzeba by wymienić
jeszcze przynajmniej trzy.
Są to oczywiście walczący
geje, którzy swój ewidentnie
zaburzony sposób życia chcą
wypromować jako możliwie
najlepszy, dorabiając usprawiedliwiającą teorię do swojego postępowania. Są też
fanatyczne feministki (często
też lesbijki), które w ramach
„wyzwolenia” kobiet chcą je
„uwolnić” od macierzyństwa,
dzieci, małżeństwa, rodziny
i mężczyzn. Motywacje obu
tych grup można częściowo
rozumieć, biorąc pod uwagę
ewidentne krzywdy i niesprawiedliwości, które często spotykały je w przeszłości. Jednak
nie sposób nie dostrzec niechęci, resentymentu, a nawet
nienawiści, jakimi kierują się
ci ludzie, a które są skierowane
przede wszystkim przeciwko
zwykłym mężczyznom. Po
„wojnie klas” głosi się „wojnę
płci”. Jednak nienawiść i chęć
zemsty nigdy nie są dobrymi
doradcami; np. II wojna światowa w dużym stopniu była
rezultatem chęci „odegrania
- Dlaczego tak wiele mówią się” Niemców za przegranie
o seksie, tak bardzo na nim pierwszej.
się koncentrują?
- A jakie jest to trzecie źród- To też jest typowe dla atei- ło?
zmu. Jeżeli neguje się to, co
najwyższe, najbardziej ducho- - Szerzej można powiedzieć,
we w człowieku, czyli jego że ideologię gender popierawspólnotę z Bogiem i ludźmi, ją wszyscy wrogowie Boga
siłą rzeczy niesłychanie zuboża i religii, zwłaszcza religii
się ludzką egzystencję i zapada biblijnych - chrześcijaństwa,
w to, co niższe, nawet czysto judaizmu i islamu. Znaczącą
fizjologiczne. A seksualność siłą są tu oczywiście masoni,
należy do najpotężniejszych ale także grupa najbogatszych
sił naszej cielesności, stąd miliarderów amerykańskich,
jej przecenianie, bezwolne którzy doszli do przekonania,
poddawanie się jej oraz odłą- że na Ziemi jest za dużo ludzi
czenie od miłości i odpowie- i dlatego na skalę światową
dzialności łatwo prowadzi do inwestują gigantyczne pieniązniewolenia, do poszukiwania dze w antykoncepcję, aborcję
spełnienia i szczęścia prawie oraz rozwój i propagowanie
wyłącznie w jej granicach, ideologii gender. Chodzi o to,
także na drodze zachowań bar- żeby było maksimum seksu,
dzo wypaczonych. To dlatego ale minimum dzieci. Ludźmi
ateiści szczególnie łatwo stają opętanymi seksualnością jest
się seksmaniakami, seksoholi- też o wiele łatwiej sterować,
kami czy seksonarkomanami i manipulować, bo ich umysł
chcą jeszcze te chore postawy jest pochłonięty głównie tą
narzucić całemu społeczeń- dziedziną. W naszym kręgu
stwu.
dokończenie na str. 29
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Gender - ideologia totali- jest łamane poprzez narzucanie złowrogiej ideologii.
tarna
dzieciom wychowania według
dokończenie ze str. 28

kulturowym gender stało się
główną bronią wrogów wiary,
ich intelektualnym taranem,
wokół którego zbierają się
i koncentrują. Dobrze wiedzą,
dlaczego. Genderyzmu i chrześcijaństwa nie da się pogodzić,
podobnie jak bolszewizmu
i chrześcijaństwa. Tu jest radykalne albo-albo, albo to, albo
tamto.
- Mówi się wręcz o totalnym
zagrożeniu tą ideologią...
- Słusznie mówi się o gendertotalitaryzmie, bo genderyści
rzeczywiście chcą władzy totalnej, chcą wszystko zdominować i wszystkim rządzić,
wszystkich uszczęśliwić na siłę,
czyli uczynić niewolnikami lub
zakładnikami swojej ideologii.
To jest niejako wpisane w logikę ideologii ateistycznych.
Biologizują człowieka, ludzi
uważają zasadniczo za takie
bardziej inteligentne zwierzęta, ale siebie oczywiście za
zwierzęta najinteligentniejsze. A zwierzęta mocniejsze
zabijają i pożerają te słabsze.
Stąd ich usprawiedliwienie dla
wcześniejszych i współczesnych zbrodni. Wcześniej dla
Kołymy, a dzisiaj dla łamania
podstawowych praw ludzkich
osób wierzących, dla niesłychanej pogardy wobec nas. To
widać choćby w niesamowitej
arogancji i nienawiści, z jaką
nieraz mówią o nas w mediach
i w polityce. Nie jest przypadkiem, że ateiści najbardziej popierający genderyzm w polityce
i mediach, jak Janusz Palikot
i Jerzy Urban, ustanawiają też
polskie rekordy języka cynizmu, nienawiści, wulgarności
i pogardy. Tak depczą podstawowe prawo człowieka do
poszanowania jego godności,
ale także inne prawa. Należy
tu wymienić również prawo
do udziału w życiu społecznym, demokratycznym i medialnym, które jest niszczone
przez wykluczanie mediów
opozycyjnych, bo nie ma demokracji bez opozycji, a nie ma
opozycji bez wolnych mediów.
Należy tu też święte prawo
rodziców do wychowywania
dzieci według własnej kultury
i własnych przekonań, które

genderyzmu (czyli według
maniaków seksualnych). Tak
oto Polska i inne kraje Zachodu stają się miejscem deptania
podstawowych praw ludzkich.
Jest wiele podobieństw pomiędzy genderyzmem a marksizmem: ateistyczna pycha, zakłamanie i przemoc, kompletny
brak szacunku dla innych, podobne klęski rozumu i sumienia
ateistycznego. Marksiści mordowali ludzi inaczej myślących,
genderyści wykazują olbrzymią
pogardę wobec ludzi inaczej
myślących i mordują na razie
słowami. Komuniści za jedno
zdanie krytyki Stalina wsadzali
do więzienia lub mordowali,
genderyści za jedno zdanie
krytyki swej ideologii też chcą
wsadzać do więzienia, z „homofobii” chcą „leczyć”, podobnie
jak stalinowcy „leczyli” z prawicowych „odchyleń”. Siebie
samych wyłączają natomiast
z wszelkiej krytyki, stawiając
się ponad nią. Innych, szczególnie katolików, można według nich do woli obrażać
i im ubliżać - ale ich samych
przenigdy.
- Jak dochodzi się do takiej
postawy?

- To znowu coś typowego dla
ateizmu. Słusznie się zauważa,
że ateista na ogół nie uznaje żadnego Boga - z wyjątkiem siebie
samego. To zrozumiałe, że kto
nie uznaje Boga, samemu sobie
przypisuje cechy boskie. Tak
właśnie postępuje homolobby,
bo niepodleganie jakiejkolwiek
krytyce jest cechą boską. Ale
kiedy człowiek zaczyna sobie
przypisywać cechy boskie, otwiera się otchłań - tak było od
Nerona po Stalina. To w istocie
jest też pycha szatańska: „Nie
będę służył, nie uznam porządku natury ustanowionego przez
Boga. Sam będę tworzył nowe
prawa i sam będę bogiem”. Nie
na darmo obecny Ojciec Święty
Franciszek jeszcze jako prymas
Argentyny ostrzegał, żeby nie
być naiwnym, żeby zdawać
sobie sprawę, że gender oraz
homoideologia są dziełami
Szatana. Przyszłego papieża
spotkał za to iście szatański atak
mediów i polityków. On jednak tylko potwierdził te słowa
i pokazał, jak bardzo sam Bóg
chce, aby przeciwstawiać się tej

- Tematyka gender najczęściej pojawia się w kontekście
edukacji: mamy towarzystwa
i stowarzyszenia edukacji
przeciw dyskryminacji płci,
studia gender na renomowanych uczelniach, trenerzy gender reklamują swoje
warsztaty w szkołach etc. Za
tymi instytucjami stoją organizacje o zasięgu światowym
(ONZ), europejskim (UE)
czy państwowym (ministerstwo edukacji, ministerstwo
zdrowia). Zaplecze takich
autorytetów dla ideologii gender może ogłupić człowieka
nieznającego się na rzeczy.
Jak możemy się bronić przed
genderideologią?
- Instytucje te stały się w istocie przybudówką dla ideologii
gender - jak kiedyś „polski”
rząd dla władców Moskwy.
Podobnie było z komunizmem.
Wszystkie instytucje w państwach socjalistycznych musiały funkcjonować według
zasad marksizmu, służyć mu
i go propagować. Na każdej
uczelni musiała być katedra
marksizmu i każdy student musiał zdać egzamin z marksizmu
-leninizmu. W końcu jedna
trzecia kuli ziemskiej była pod
panowaniem komunizmu. Jednak powoli ludzie przestawali
uznawać te zbrodnicze absurdy,
w końcu nikt - ani rządzeni, ani
rządzący - w to nie wierzył,
marksizm zdegenerował się do
żałosnej przykrywki dla nagiej
żądzy zdobycia i zachowania władzy. Teraz mamy etap
rozwoju genderyzmu, rozkład
przyjdzie później. Obecnie
przemoc ideologiczna narzucana jest nie przez czołgi, ale poprzez potężne środki polityczne
i finansowe. Tak jak Moskwa
próbowała nam narzucić komunizm, tak dziś Bruksela
czy ONZ chcą nam narzucić
genderyzm. Tak jak kiedyś musieliśmy walczyć z kłamstwem
i przemocą komunizmu, tak
dzisiaj musimy walczyć z kłamstwem i przemocą genderyzmu.
I to jest nieuniknione. Ludzie,
którzy są ateistami, wrogami
Kościoła, będą nas atakować.
Wrogowie Boga są też wrogami
chrześcijan. Chrześcijaństwo
jest najbardziej prześladowaną
religią świata, bo jest najlepszą,
najbardziej bliską Bogu religią.
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Szacuje się, że od czasów Chrystusa do dziś zamordowano ok.
70 mln chrześcijan, większość
z nich w XX wieku - wieku
największych ideologicznych
szaleństw. Również ateiści
w Korei Północnej właśnie w tej
chwili w swoich obozach koncentracyjnych więżą, torturują
i mordują tysiące chrześcijan.
Nienawiść, której doświadczamy od genderystów, jest tylko
cząstką większej, ogólnoświatowej nienawiści.
- Szczególnym polem zmagań
staje się teraz szkoła…
- Tak, po niepowodzeniu wprowadzenia homozwiązków, walki koncentrują się na szkole. Zwolennicy gender chcą
wprowadzić obowiązkowe
dla wszystkich wychowanie
seksualne według programu
genderystów - czyli ludzi często właśnie głęboko seksualnie
zaburzonych. W ich podręcznikach zakazane są takie słowa, jak: „matka”, „ojciec”,
„małżeństwo”, „wierność”,
a promuje się takie, jak „rodzic A”, „rodzic B”, „partnerstwo na odcinek czasu życia”.
Ogólnie ich program opiera
się na niezwykle prymitywnej
antropologii, miłość redukuje
do fizjologii, promuje seks
bez zasad i ograniczeń, czyli niesłychaną rozwiązłość
i rozpasanie. Znam to dobrze
z różnych krajów Zachodu,
w których w sumie spędziłem
10 lat. W konkretach wygląda
to np. tak, że podczas takich
lekcji w Niemczech 12-letnie
dziewczynki są zmuszane do
tego, aby na sztuczne penisy nakładać prezerwatywy,
a potem je lizać jak lizaki
i oceniać ich smaki. Rodzicom
za nieposłanie dziecka na takie
lekcje grozi nawet więzienie
i odebranie praw rodzicielskich.
W Szwajcarii, w Bazylei, do
przedszkoli 4-letnim dzieciom
dostarczono sztuczne penisy
w stanie wzwodu i rozchylone
waginy, aby tym się bawiły.
Bo według genderystów seks
koniecznie musi być uprawiany
już od powijaków. To szczególnie wyraźnie pokazuje, z kim
mamy do czynienia. Widać, że
realizuje się tu szatański plan:
deprawacja i ateizacja poprzez
seksualizację. Ludzie opętani
dokończenie na str. 30
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Gender - ideologia totali- kiem stał się już arabski, fran- wszelkich nadużyć w tej dzie- niewiele mają do powiedzenia
cuski spadł na drugie miejsce. dzinie, bo zło lubi działanie w krajach islamu, na Litwie
tarna
dokończenie ze str. 29

seksem chcą, by wszyscy
inni żyli podobnie, i jest to
niezwykle groźne, bo niszczy
kolebkę człowieczeństwa, zaburza albo uniemożliwia rozwój człowieczeństwa, burzy
przyszłość rodziny. Po takim
wychowaniu młodzież łatwo
może popaść w rozwiązłość,
w seks-narkomanię, stać się
niezdolna ani do wiary, ani do
małżeństwa i rodziny. W tym
sensie genderyzm jest jeszcze
gorszy niż bolszewizm, bo
tamten niszczył społeczne i gospodarcze więzi, a ten niszczy
samo człowieczeństwo i rodzinę. Wprowadzać genderyzm
do szkół to tak, jakby wprowadzać obowiązkowe lekcje
pornografii, to jest straszny
gwałt na duszy dziecka, który
może zrujnować całą jego
przyszłość. To niesłychana
pogarda dla godności i praw
jego oraz jego rodziców.

To są także owoce mentalności
totalnej rozwiązłości. Podobnie jak komunizm prowadził
do upadku gospodarczego
państwa, tak genderyzm prowadzi do unicestwienia rodziny i katastrofy demograficznej.
Jest cały ocean seksu, a nie ma
dzieci. Całe obszary Europy
zaczynają przypominać dom
publiczny, a w nim nie ma
miejsca na dzieci.
- To rozumieją osoby odpowiedzialne, światłe, ale
jeżeli za programami do
szkół przygotowywanymi
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej stoją takie organizacje, jak: Światowa Organizacja Zdrowia, Ministerstwo
Zdrowia, Polska Akademia
Nauk, bo w jej siedzibie
odbywała się konferencja
o bulwersujących aspektach
edukacji seksualnej w szkołach, to przeciętny Kowalski
ma mętlik w głowie. Jak zatem bronić naszych dzieci?

- Owoce takich działań są już
- Trzeba je bronić ze wszystwidoczne...
kich sił, bo są naszym najwięk- Tak, przede wszystkim szym skarbem i przedmiotem
w postaci europejskiej kata- największej odpowiedzialnostrofy demograficznej. Tak wy- ści. Nie wolno dopuszczać luchowani ludzie dążą do maksi- dzi zaburzonych ideologicznie
mum przyjemności z seksu, ale i seksualnie ani do szkół, ani do
minimum dzieci. Dziecko staje dzieci. Należy wskazywać, że
się dla nich jedynie bardzo kło- wychowywanie dzieci wbrew
potliwym balastem w pogoni najgłębszym, najświętszym
za ciągle nowymi doznaniami przekonaniom rodziców, jest
i partnerami. Stąd jest dużo ciężkim przestępstwem, rodzaseksu, dużo partnerów, dużo jem kidnapingu, które państwo
chorób wenerycznych, dużo ma obowiązek ścigać i karać.
aborcji, ale mało małżeństw, Wychowywać dzieci chrześmało rodzin i mało dzieci. cijan według genderyzmu to
Tak jest zwłaszcza w Niem- tak, jakby dzieci żydowskie
czech, gdzie na Niemkę przy- siłą zmuszać do przejścia na
pada statystycznie 0,9 dziecka, islam. Nikt nie ma prawa tak
a dla samego zachowania tego z butami i pałką wdzierać
samego poziomu populacji się do sanktuarium rodziny.
potrzeba minimum 2, 1 dzieci Dlatego trzeba uczestniczyć
na kobietę. Niemcy mają je- w marszach i innych formach
den z najniższych przyrostów protestacyjnych, pisać i wysynaturalnych w świecie. Na 100 łać listy do minister edukacji
emerytów przypada 60 dzieci, narodowej i innych członków
a tylko 40 wnuków. Ale też rządu, skandale nagłaśniać
większość Niemców zdradza w mediach i szukać pomocy
swoje żony, a w kraju tym prawnej, nie obawiać się walki
jest ok. 400 tys. prostytutek, sądowej. Trzeba też dobrze
czyli 1 proc. kobiet zamiesz- kontrolować, co się dzieje
kujących ten kraj „pracuje” w szkole, uważnie przyglądać
w tym charakterze. Każdego się zajęciom z tym związanym.
dnia mają one ok. 1 mln 200 Dyrektor szkoły nie ma prawa
tys. „klientów”, czyli ok. 3 nic robić w tej dziedzinie bez
proc. mężczyzn tego kraju. wyraźnej zgody rodziców.
W Marsylii pierwszym języ- Bardzo ważne jest nagłaśnianie

w ciemności. Zasadą genderowców jest „rewolucja od
góry”, „marsz przez instytucje”. Poprzez przechwycenie
mediów i ośrodków władzy
usiłują większości narzucić
coś, co nigdy nie zostałoby
przyjęte na drodze demokratycznej. Tak też okazują się
wrogami demokracji.
- Czy takie starania przynoszą sukces?

- Oczywiście. W Stanach Zjednoczonych za przeprowadzenie lekcji wychowania seksualnego w stylu europejskiego
genderyzmu trafiłoby się do
więzienia za molestowanie
nieletnich. Dzięki protestom
pani Gabriele Kuby w Niemczech udało się zmusić ministerstwo oświaty do wycofania genderowskiej broszury,
w której rodzice byli nakłaniani do zachowań pedofilskich wobec własnych dzieci.
W Bazylei rodzice wymogli
na władzach kantonalnych wycofanie z przedszkoli owych
genderowskich pomocy naukowych w postaci penisa
i waginy. W Norwegii rząd
wycofał się (po 30 latach)
z finansowania genderowców, bo ostatecznie sami się
ośmieszyli i skompromitowali.
Marsz genderowców został
zatrzymany na Węgrzech, Litwie, w Estonii i Rosji. Nadal

homopropaganda jest prawnie
zakazana. Z absurdem można
wygrać, trzeba tylko chcieć
i dobrze się organizować.
- A jakie szanse mamy
w Polsce?
- Szczególnie bardzo duże. Już
pokazaliśmy to w XX wieku,
kiedy szaleństwu ideologii
uległy tak wielkie, mądre narody, jak Niemcy i Rosjanie,
nasi sąsiedzi. W Polsce dobrowolnie to się nie udało,
u nas takie ideologie trzeba
było przynieść z zewnątrz,
krzewić przy pomocy bomb,
czołgów i bagnetów, w ciemnościach gestapowskich i ubeckich katowni. Myśmy aż tak
nie zgłupieli, nie dali się aż
tak uwieść. Zawdzięczamy to
przede wszystkim naszej wierze, bo im więcej w umysłach
i sercach jest prawdziwej wiary, tym mniej jest tam miejsca na ideologie, czyli wiary
szczególnie błędne. To dlatego
też komunizm u nas zawsze
był najsłabszy i najszybciej
się zawalił. Zawdzięczamy to
głównie Kościołowi. Z tego
mamy prawo być dumni, to
może być nasz szczególny dar
dla Europy - nasza wiara i krytycyzm wobec ideologii, które
zbudowaliśmy na bardzo głębokiej wiedzy i - nieraz bardzo
krwawym - doświadczeniu.

Chrystus Królem
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1 Królem
Chrystus

(618) 27 października 2013

1 listopada

Uroczystość
Wszystkich
Świętych

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

21.10.2013

I CZYTANIE: Syr 35,12-14.1618
Modlitwa biednego przeniknie
obłoki

REFREN PSALMU: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Znanych i anonimowych,
dawnych i współczesnych
świętych Kościół katolicki
uroczyście wspomina 1 listopada.
W ciągu roku niemal każdego
dnia przypada wspomnienie
jednego lub kilku świętych
znanych z imienia. Jednak ich
liczba jest znacznie większa.
Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu.
Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina wszystkim
wiernym o ich powołaniu do
świętości. Każdy z wierzących,
niezależnie od konkretnej drogi
życia: małżeństwa, kapłaństwa
czy życia konsekrowanego jest
powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można
osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej,
czyli dar życzliwości Boga.
Ponieważ Stwórca powołuje
do świętości wszystkich, także
każdemu człowiekowi pomaga
swą łaską.

II CZYTANIE: 2 Tm 4,6-9.16-18

Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

EWANGELIA: Łk 18,9-14

Wysłuchana modlitwa skruszonego
grzesznika
Z inicjatywy S. Imeldy w naszym kościele 21
października odbyła się uroczysta inauguracja
nowego roku szkolnego i katechetycznego dla
przedszkolaków.

Odpusty w listopadzie
W uroczystość Wszystkich
Świętych wierni mogą zyskać
odp ust zupełny, który może
być ofiarowany za zmarłych.
Warunkiem jest wyzbycie się
przywiązania do grzechów,
nawet lekkich, przystąpienie
do sakramentu pojednania
i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne
nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam
Ojcze nasz, Wierzę w Boga
oraz jakiejkolwiek modlitwy
w intencjach Ojca Świętego.
W miesiącu listopadzie: moż-

na w każdym dniu zyskiwać
odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz,
gdzie należy odmówić Ojcze
nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych
i modlitwę w intencjach Ojca
Świętego. W dniach od 1 do
8 XI, odpust jest zupełny,
w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej, z tym, że spowiedź
sakramentalna w starczy dla
zyskania odpus tów w wielu
dniach.

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Kościół katolicki 2 listopada
wspomina wszystkich wiernych
zmarłych. Dzień Zaduszny to
czas szczególnej modlitwy do
Boga, by zmarli mieli udział
w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy
to zwłaszcza tych, którzy po
śmierci potrzebują oczyszczenia
w miłości, czyli czyśćca, który
jest „przedsionkiem nieba”.
Aby przyjść z pomocą zmarłym
pokutującym w czyśćcu, żyjący
mogą w tych dniach uzyskać
i ofiarować odpusty zupełne.
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...„Dwóch ludzi przyszło do
świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się
w duszy modlił: »Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy,
albo jak i ten celnik...
...Natomiast celnik stał z daleka
i nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi
i mówił: »Boże, miej litość dla
mnie, grzesznika«. Powiadam
wam: Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się
uniża, będzie wywyższony”.
Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
29. 10
g. 18.00
Hala MOSiR
PKS Kolping Frac Jarosław KST Energa-Manekin Toruń

1.11. g. 14.00
Msze św. i procesje na
Nowym i Starym Cmentarzu

Dofinansowane przez WFOŚiGW

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00
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Zbiórka na tacę
Niedziela 27 X 13 GRUPA II
Urocz. Wszystkich Świętych 1 XI 13 GRUPA I

Niedziela 3 XI 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota osób
zbierających składki na inwestycje
PONIEDZIAŁEK – Róża XIII
św. Kingi - p. Boryło + Róża
Boga Ojca VIII - p. Chomik
WTOREK – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
ŚRODA – Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym + Dzieło
Pomocy Powołaniom
CZWARTEK – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
PIĄTEK – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg V św. Augustyna +
Róża XII św. Barbary - p. Bąk
SOBOTA – Krąg II - św. Marka + Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

19.10.2013 r. ul. Morawska 3B m.
1-20. Sprzątali i ofiara: Bartnik,
Saczko, Skotnicki. Razem – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
21.10.2013 r. ul. Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna
Słonecznej. Sprzątali i ofiara:
Jaworska, Wasiuta, Bilik, Kozłowska, Głąb, T. Głąb, Pawełek, Rząsa.
Razem – 105 zł na środki czystości
i kwiaty.
Podziękowanie dla

Ignacego Hrycko za dywan,
M. Wasiuty i E. Przepłaty za prace elektryczne przy kościele.
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Wacław JAREMKO
Augustyn OLEJARSKI
Kancelaria parafialna

Ogłoszenia parafialne
2. W czwartek (31 X) zakończenie
nabożeństw różańcowych o godz.
17.30.
3. W piątek (1 XI) Uroczystość
Wszystkich Świętych. W naszym
kościele wszystkie Msze św. są
w porządku niedzielnym za wyjątkiem Mszy św. o godz. 16.00,
której nie będzie. Natomiast
Msze św. z procesją na Nowym i Starym Cmentarzu będą
o godz. 14.00. Wypominki będą
o godz. 17.00.
6. W sobotę (2 XI) w Dzień Zaduszny w naszym kościele Msze
św. będą o godz. 7.00, 9.00, 16.00
i 18.00, a wypominki o godz.
17.15.
7. W najbliższych dniach pamiętajmy w modlitwach m.in. o pierwszym proboszczu naszej parafii ks.
Antonim Ślusarczyku, oraz o zmarłych wikariuszach z naszej parafii:
ks. Mariuszu Miśko i ks. Piotrze
Lechowiczu. Szczególne zobowiązanie modlitewne mamy wobec
fundatorów placu kościelnego czyli zmarłych z Rodziny: Pryjmów
i Bauerów, których groby znajdują
się na cmentarzu w Muninie. Jak
zwykle dzieci odczyściły te groby,
złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
9. W przedsionku kościoła znajdują
się kartki na wypominki. Prosimy
o czytelne wypełnianie i składanie
w zakrystii. Różaniec z wypomin-

Niedziela 27 X

kami będzie przez cały listopad
o godz. 17.15, a w niedziele i środy
o godz. 17.00.
10. W tym tygodniu wypada
pierwszy piątek i sobota miesiąca. Ponieważ pierwszy piątek wypada w Uroczystość
Wszystkich Świętych odwiedziny u chorych będą w sobotę.
Spowiedź w kościele przed pierwszym piątkiem będzie w czwartek
od godz. 16.30. W sobotę na
nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
11. Za tydzień w niedzielę (3 XI)
nabożeństwo wypominkowe będzie połączone ze zmianą tajemnic
różańcowych.
12. Spotkanie integracyjne dla
seniorów (czyli około 60+) będzie
7 listopada w Heluszu. Darmowy
wyjazd autokarem 7 listopada
o godz. 10.00 z parkingu przed
marketem Frac.
13. Dyżur do sprzątania kościoła
28 X 13 (poniedziałek wieczorem) Jarosław ul. Włókiennicza,
Dziewiarska, Spółdzielcza oraz
2 XI 13 (sobota rano) ul. 3 Maja
m. 51-84.
16. Sympatyków sportu zachęcamy do kibicowania naszej drużynie z Superligi tenisa stołowego
w najbliższy wtorek o godz. 18.00
w hali MOSiR.

Wyniki liczenia wiernych

8:00

++ Tadeusz i Wanda.

9:15

+ Augustyna Wałczyńska (27).

11:00

++ Emilia, Józef, Zofia, Franciszek.

12:15

1) ++ W 25 roczn. śmierci Zofii, Stanisław, Stanisław i Janinę
z Rodziny Baster.
2) + Anna Morończyk w 10 roczn.
śmierci.

16:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosł. dla Haliny z okazji 50 roczn.
urodzin.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (28).
2) ++ Maria, Marian. Wojciech.

18:00

1) + Tadeusz Styrna - int. od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.
2) + Bronisława Nowicka - int. od
sąsiadów z bl. nr 3.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (29).
2) ++ Władysław w 16 roczn. oraz za
zmarłych Rodziców obu stron.

18:00

1) O Boże błogosł., opiekę MB dla
Marceliny z okazji 8 roczn. urodzin.
2) Dziękczynna w 2 roczn. ślubu
Sylwii i Grzegorza z prośbą o dalsze
błogosł. Boże i opiekę MB.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (30 koniec greg.).
2) + Stanisław Iwański.

18:00

1) Za cierpiące w czyśćcu dusze - int.
od Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
2) ++ Domicela, Stanisław, Marian.

7:00

1) Dziękczynna za 70 lat Jana
z prośbą o zdrowie i dalsze błogosł.
Boże.
2) + Władysław w 8 roczn. śmierci.

18:00

1) ++ Rodzice: Celestyn i Stefania Dunicz oraz Mirosław w 6
roczn. śmierci, Joanna w 13 roczn.
śmierci.
2) ++ Weronika i Józef.

Poniedziałek 28 X

Wtorek 29 X

Środa 30 X

Czwartek 31 X

Piątek 1 XI

Parafia
Dekanat
Jarosław II

Liczba
wiernych
w parafii

Chrystusa
Króla

4000

Praktyki
niedzielne
w dniu
20 X
2013
(ogółem)
1479

Obecni w Mszach
św. w dniu
20 X 2013

Liczba rozdanych komunii św. w dniu
20 X 2013

8:00

++ Józef Kubiak i Ryszard Rakoczy.

9:30

+ Zofia Trubas.

mężczyźni

m ę ż czyźni

11:00

++ Jan, Bolesław, Teodora, Jan
Pieńkowski w 9 roczn. śmierci oraz
z rodziny: Biały, Pichitko, Sudoł.

12:15

++ Ryszard, Józef.

611

kobiety

868

98

kobiety

330

Ks. Proboszcz od 4000 mieszkańców płaci 2232 zł podatku (od każdej osoby
zameldowanej). Jest to niezależne od dochodu z int. mszalnych, lub ich braku.
Trzeba dodać, że każdy ksiądz płaci jeszcze drugi podatek z racji zatrudnienia
w szkole. Parafia płaci także normalny podatek od nieruchomości.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
27.10.84 – Tadeusz i Ewa T.
28.10.89 – Jan i Ewa R.
28.10.95 – Jan i Mariola H.
28.10.06 – Łukasz i Wioletta B.
29.10.83 – Krzysztof i Elwira K.
29.10.94 – Leszek i Lucyna B.
29.10.11 – Grzegorz i Sylwia G.
29.10.11 – Marcin i Jadwiga A.
30.10.82 – Wacław i Maria B.
30.10.99 – Maciej i Agnieszka K.
30.10.04 – Bartosz i Małgorzata D.

Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0017.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze w rocznicę śmierci:
Piątki Miesiąca.
27.10.83 – Józef Stasiak

30.10.83 – Marian Leśniowski
31.10.86 – Olga Paszko
29.10.97 – Władysław Chamik
28.10.00 – Stanisław Kołodziejczyk
29.10.01 – Jan Rebuś
30.10.03 – Eugeniusz Król
20.10.07 – Katarzyna Gliniana
28.10.08 – Aurelia Łoza
01.11.84 – Józef Pichitko
02.11.02 – Franciszek Oziębło
01.11.06 – Helena Kowalczyk
01.11.07 – Stanisław Sikora
02.11.07 – Cecylia Kopczacka
01.11.12 – Antoni Sobień

16:00

Nie ma Mszy św.

18:00

++ Władysław Niedzielski i z rodzin:
Niedzielskich, Jędrzejczak i Kiełt.

7:00

++ Za rodziców i teściów.

9:00

++ Za zmarłych z rodziny: Trędowiczów, Witków, Drozdów.

16:00

++ Zofia, Stanisław, Maria i Bolesław.

18:00

++ Księża: Antoni, Piotr, Mariusz
i Kazimierz.

8:00

+ Cecylia Kopczacka w 6 roczn.
śmierci.

9:30

+ Jan Stopa od Kręgów Domowego Kościoła z parafii Miłosierdzia
Bożego.

11:00

Za parafian.

12:15

+ Kazimierz Kamiński - od synów.

16:00

++ O radość wieczną w 8 roczn.
śmierci Józefa, Adela, Antoni.

18:00

++ Weronika, Tadeusz Kmieciowie.

Sobota 2 XI

Niedziela 3 XI

