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MAMA, TATA I JA
Każde dziecko ma mamę i 
tatę. Oczywistą, biologiczną 
prawdą jest fakt, że koniecz
ne jest połączenie się ko
mórek rozrodczych kobiety 
i mężczyzny (matki i ojca), 
aby począł się nowy, czło
wiek.  

W prostym stwierdzeniu 
„Mama, Tata i Ja!”, które 
wychodzi z ust i serca dziec
ka, zawarte jest poczucie ra
dości, bezpieczeństwa i by
cia kochanym. Małżeństwo 
rodziców (mamy i taty), na 
którym się opiera kochająca 
się rodzina, zapewnia dziec
ku równowagę i prawidłowy 
rozwój. Konstytucja RP w 
art. 18 mówi wyraźnie: Mał-
żeństwo jako związek kobiety 
i mężczyzny, rodzina, ma-
cierzyństwo i rodzicielstwo 
znajdują się pod ochroną i 
opieką Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Płeć jest nam dana. Już w ło
nie matki można stwierdzić 
czy dziecko jest chłopcem, 
czy dziewczynką. Wygląd 
zewnętrzny można potwier
dzić badaniem genetycznym, 
gdyż w każdej komórce ciała 
człowieka zaszyta jest infor
macja o jego płci. Rzadko 
występujące zaburzenia ge
netyczne jedynie potwier
dzają ogólne zasady dziedzi
czenia.   

Dziecko czy to dziewczynka, 
czy chłopiec, dla swojego 
zintegrowanego, prawidło
wego rozwoju potrzebuje i 
mamy, i taty. Nic nie jest w 
stanie zastąpić miłości mat
ki, która nosi dziecko w swo
im łonie, rodzi je, karmi, tuli, 
troszczy się o nie. A jednak 
Mama to nie jest to samo, co 
Tata – śpiewają dzieci z Arki 
Noego. Obecność kochają
cego ojca zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa, równowagi, 
uczy odwagi i pokonywania 
życiowych trudności. Matka 
daje córce przykład kobie
cości. Syna uczy delikat
ności, czułości i szacunku 
dla kobiety, która stanie się 
jego żoną i matką jego dzie
ci. Ojciec pokazuje synowi, 
co to znaczy być dojrzałym 
mężczyzną. Jak pokony
wać trudności i liczyć się z 

 innymi. Wychowuje do od
powiedzialności za swoje 
postępowanie i za rodzinę. 
Obecność ojca jest także 
konieczna w rozwoju córki, 
która pod troskliwą opieką 
taty nabiera siły i odwagi. 
Wie czego może i powinna 
oczekiwać od mężczyzny. 
Uczy się być kobietą. Wza
jemna, dobra relacja kobiety  
z mężczyzną i mężczyzny z 
kobietą pozwala w pełni re
alizować wspaniały dar płci. 
I tak właśnie dzieje się w ko
chającej się rodzinie, opartej 
na małżeństwie mamy i taty.

Czy dziękujemy Stwórcy 
za dar płci, który otrzyma
liśmy? To bardzo ważne. 
Potrafimy wówczas docenić 
piękno tego daru i realizo
wać się dzięki niemu. Są 
jednak tacy, którzy mocno 
zagubieni buntują się prze
ciwko prawom biologii, pró
bując uciec od własnej płci. 
To zawsze jest dramatyczne. 
Operacyjnie można prze
kształcić zewnętrzne organy, 
nie da się zmienić płci gene
tycznej zawartej we wszyst
kich komórkach własnego 
ciała. 

Można jednak zmienić de
finicję płci i uzależnić ją 
od zachowań społecznych. 
Wszystko wówczas zależy 
od indywidualnego wyboru 
i staje się względne. Trwała 
rodzina, oparta nie nierozer
walnym związku jednej ko
biety i jednego mężczyzny, 
traci wówczas rację bytu. 
Ideologia gender, oparta na 
poglądach radykalnego femi
nizmu, głosi, że nazywanie 
rodziców mamą i tatą jest 
niewłaściwe. Jednoznaczne 
określanie ról i kobiety, jako 
mamy i mężczyzny, jako taty, 
ponoć jest  dyskryminujące. 
Pojawia się żądanie, aby 
dziecko było wychowywane 
przez „rodzica A” i „rodzica 
B”, bo przecież może być 
powierzone parze jednopł
ciowej. W niektórych krajach 
w książeczkach dla dzieci, a 
nawet w podręcznikach, po
jawia się informacja, że Ala 
ma dwóch tatusiów, a Ola 
dwie mamusie. To jednak do
syć głupio brzmi, więc lepiej 
nazywać rodziców A i B. 

Niemcy przyjęli już usta
wowy zakaz określania płci 
dziecka przy urodzeniu, 
bo może kiedyś zdecyduje 
się ono zmienić płeć. Przy 
wypełnianiu wniosku wizo
wego, np. do Kanady jako 
płeć można wybrać: męską, 
żeńską lub nieokreśloną. 
Już 4letne dzieci w pol
skich przedszkolach uczą 
się, że fakt bycia chłopcem 
lub dziewczynką jest tylko 
kwestią ich wyboru. W wielu 

krajach, np. w Kanadzie, we 
Francji, w Wielkiej Brytanii 
przymusowa edukacja sek
sualna w szkołach promuje 
zachowania homoseksualne 
jako zupełnie naturalne do 
wyboru. 

Ideologia gender zaczyna 
być narzucana odgórnie przy 
pomocy prawa międzynaro
dowego, haseł dotyczących 
równości, zapobiegania dys

kryminacji i przemocy. Bar
dzo szybko przychodzi rów
nież do Polski. W Sejmie  RP 
trwają prace nad tzw. ustawą 
równościową. Art. 48 Kon
stytucji RP mówi, że rodzice 
mają prawo do wychowania 
dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami. Czy będzie 
to możliwe, gdy wszelkie 
protesty przeciwko demora
lizacji naszych dzieci będą 

karane, jako objaw dyskry
minacji? Czy zamiast mamy 
i taty będzie trzeba numero
wać rodziców? Jak wówczas 
będzie brzmiał tytuł tego ar
tykułu? „Rodzic A, Rodzic B 
i Ja!” Tylko czy dzieci będą 
szczęśliwe? Przecież każ
de dziecko ma prawo mieć 
mamę i tatę.
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W Dniu Świętości Życia  
8 kwietnia 2013 roku w por
tugalskim Nazaré zakończył 
się I etap peregrynacji Ikony 
Częstochowskiej „Od Oce
anu do Oceanu” przez świat 
w obronie życia – od Włady
wostoku do Fatimy. Trasa ob
jęła 65 tys. km przez 24 kraje,  
75 katedr, ok. 50 cerkwi pra
wosławnych, 73 sanktuaria (w 
tym Lourdes i Fatimę) oraz 
ok. 400 miejscowości przez 
Azję i Europę. Matkę Bożą w 
Ikonie Częstochowskiej  spo
tkało ponad 4 miliony ludzi.  

Po raz pierwszy w historii 
Ikona Częstochowska prze
mierzyła trasę ze wschodu na 
zachód. Ze wschodu, który po 
okresie przymusowej ateizacji 
i prześladowań, szuka wiary – 
na zachód Europy, gdzie obec
nie wielu ludzi wiarę traci.

Właśnie z Nazaré nad Oce
anem Atlantyckim, gdzie 
zakończył się I etap tej piel
grzymki, tradycyjnie wypra
wiano się na zachód. Droga do 
Ameryki otworzyła się rów
nież dla Matki Bożej w Iko
nie Częstochowskiej. I tak się 
stało. Oficjalne powitanie na 
kontynencie amerykańskim 
odbyło się w dniu 24 sierpnia 
2013 roku. 

Przez Atlantyk Ikona pole
ciała samolotem. Eskortował 
ją przedstawiciel Światowej 
Koalicji „Od Oceanu do Oce
anu”, Lech Kowalewski. Iko
na jechała jako jego osobisty 
bagaż o nietypowej wadze i 
gabarytach. Tydzień wcze
śniej przedstawiciel linii lot
niczych oświadczył: Żadne 
lotnisko pasażerskie nie przyj-
mie niczego, co ma ponad 45 
kilogramów, nawet o jedno 
deko więcej. W ostatniej chwi
li trzeba było zbudować nową, 

lekką, aluminiową skrzynię, 
gdyż stara była za ciężka. Jed
nak kolejne wagi pokazywały, 
że całość nadal waży za dużo. 
Po operacji szlifowania blach 
i zwężenia wszystkich moż
liwych krawędzi, na jednej 
wadze było 25 dkg za dużo, 
na innej 15 dkg. Mieliśmy na
dzieję, że jakoś to przejdzie. 
Ale kłopoty mogły być. Tym
czasem Ikona w skrzyni usta
wiona na lotniskowej wadze 
w momencie przekazywania 
jej do samolotu ważyła…. No, 
proszę zgadnąć ile! Dokładnie 
45 kg i ani grama więcej!!! 
Matka Boża wie jak uszyć so
bie płaszcz na miarę.

Na lotnisku Dulles pod Wa
szyngtonem nie było żadnych 
kłopotów. Nawet John Fusto 
z HLI, który w oczekiwaniu 
krążył samochodem po róż
nych zjazdach, gdyż nie było 
gdzie zaparkować, podjechał 
dosłownie w tym momencie, 
gdy Lech z ks. Peterem We
stem, koordynatorem pere
grynacji w Ameryce, wywo
zili Ikonę z budynku lotniska. 
Pierwszym miejscem posto
ju była siedziba Human Life 
International (HLI). Znajduje 
się ona  dwie godziny jazdy 
samochodem na południe od 
Waszyngtonu w mieście Front 
Royal w stanie Wirginia. To 
wielki budynek w kształcie 
krzyża, którego sercem jest 
duża kaplica. Lech złożył 
nowy feretron i cierpliwie 
ćwiczył z ks. Westem, jak na
leży go używać. Aby powitać 
Matkę Bożą Częstochowską, 
zebrali się wszyscy pracow
nicy oraz wiele rodzin. Był 
to dzień 22 sierpnia – świę
to Matki Bożej Królowej. 
Dokładnie rok wcześniej 
peregrynująca Ikona zatrzy
mała się na Jasnej Górze. 
Uroczystość powitania zapla

nowano na dzień 24 sierpnia 
na wys pie św. Klemensa na 
rzece Potomac. Opiekę nad 
Ikoną przejęli miejscowi Ry
cerze Kolumba. Po Mszy św. 
w kościele św. Anioła w Col
tons Point zaproszono Matkę 
Bożą do motorówki. Rzeka 
Potomac jest w tym miejscu 
bardzo piękna i niezwykle 
szeroka. Podróż łodzią trwa
ła ok. pół godziny. Poprzed
nim razem, 20 czerwca  2012 
roku Ikona pływała motorów
ką po Jenisieju, największej 
rzece syberyjskiej. Obec
nie znajdowała się na Poto
mac w Stanach Zjednoczo
nych. Zadziwiające, prawda? 
  
Matka Boża stanęła pod wiel
kim białym krzyżem, osłonię
ta cieniem namiotu. Było bar
dzo gorąco. W tym klimacie 
ważnych gości zaprasza się 
w cień, przynoszący ochłodę. 
Tutaj w 1634 roku zwykły, 
duży, drewniany krzyż usta
wili angielscy koloniści, jako 
znak zwycięstwa Zbawiciela 
i dla upamiętnienia miejsca, 
gdzie o. Andrew White SJ 
odprawił pierwszą Mszę św. 
w angloamerykańskich ko
loniach.  W 1934 roku (czyli 
300 lat później) gubernator 
stanu Maryland Albert Ritchie 
ufundował wielki, biały krzyż, 
który ustawiono w miejscu, 
gdzie rodziła się amerykań
ska wolność religijna. Matka 
Boża znowu przypomniała o 
głębokich chrześcijańskich 
korzeniach, tym razem Ame
ryki.

Historia kolonizacji tych tere
nów jest bardzo symboliczna. 
Otóż grupa ok. 150 angiel
skich katolików postanowi
ła wyemigrować z powodu 
ciągłych prześladowań za 
wyznawaną wiarę. Wypłynę
li z miejscowości Coves na 

wyspie Wight w Anglii dwo
ma statkami „Ark” (Arka) i 
„Dove” (Gołębica). Po trud
nej i niebezpiecznej podróży 
wpłynęli na rzekę Potomac i 
w święto Zwiastowania Naj
świętszej Maryi Panny (dzi
siaj Dzień Świętości Życia), 
25 marca 1634 roku, wylądo
wali na wyspie, której nadali 
imię świętego papieża Kle
mensa (St. Clement). 

Uroczystość powitania Ikony 
rozpoczęto od odśpiewania 
hymnu „Boże chroń Ame
rykę”. Słowo powitalne wy
głosił ks. Shenan J. Boquet 
prezydent Human Life In
ternational. Przypomniał, że 
w 1846 roku biskupi amery
kańscy w Baltimore (najstar
szej diecezji amerykańskiej) 
ofiarowali Stany Zjednoczone 
Ameryki Niepokalanemu Ser
cu Maryi. Ikonę trzykrotnie 
przeniesiono w procesji do
okoła krzyża.

Wieczorem Ikona Często
chowska rozpoczęła swoją 
wędrówkę po Ameryce, uda
jąc się do Baltimore. Tam na 
nabrzeżu czekało na nią około 
tysiąca osób. Obecnie Mat
ka Boża wędruje wschodnim 
wybrzeżem Stanów Zjedno
czonych, gdzie jest gorąco 
witana. Przeszła w procesji 
centralnymi ulicami Manhat
tanu w Nowym Jorku, koło 

Word Trade Center. Brała 
udział w Paradzie Pułaskie
go. Odwiedziła kilka katedr i 
wiele parafii katolickich oraz 
kilka cerkwi prawosławnych. 
Po USA i Kanadzie będzie 
podróżować do 1 listopada 
2014 roku. Więcej bieżących 
informacji można znaleźć na 
stronie www.odoceanudooce
nau.pl.

Jest już gotowy wstępny pro
gram dalszej wyprawy Matki 
Bożej Częstochowskiej do 
Ameryki Środkowej i Połu
dniowej. W listopadzie będzie 
gościć w Meksyku, również 
w Guadalupe. Następnie ko
lejno po jednym miesiącu w 
następujących krajach: Puerto 
Rico, Dominikana, Jamajka, 
Kuba, Gwatemala, Honduras, 
Salwador, Nikaragua, Costa 
Rica, Panama, Wenezuela, 
Kolumbia, Ekwador. W 2016 
roku ma odwiedzić: Peru, 
Chile, Boliwię, Paragwaj, 
Argentynę, Urugwaj i Brazy
lię. Później prawdopodobnie 
pojedzie do Afryki, Australii 
i Oceanii, na Filipiny i do po
łudniowej Azji. Wydaje się to 
wszystko niełatwe, ale możli
we do zrealizowania!

Duża wystawa fotograficzna, 
która od maja br. była pre
zentowana na Jasnej Górze, 
obecnie rozpoczyna odwie
dziny w różnych parafiach. 

Jeśli ktoś chciałby, aby przy
jechała również do jego miej
scowości, prosimy o kontakt 
z biurem Klubu Przyjaciół 
Ludzkiego Życia w Gdań
sku. Wszelkie uzgodnienia 
są możliwe tylko za zgodą i 
na zaproszenie miejscowego 
księdza proboszcza. 

W listopadzie 2013 r. został 
wydany przepiękny album 
ilustrujący I etap pielgrzym-
ki „Od Oceanu do Oceanu”. 
Jest o fascynująca fotokro-
nika z trasy przez 24 kraje, 
bardzo bogato ilustrowana 
w formacie A4 na 336 stro-
nach w pełnym kolorze. Jest 
unikalnym świadectwem 
wiary i miłości do Matki 
Najświętszej. Album z tej 
historycznej peregrynacji 
Królowej Polski przez świat 
powinien być w każdym pol-
skim, katolickim domu. Jest 
też znakomitym upomin-
kiem pod choinkę. Informa-
cja o zamówieniach znajdu-
je się  w ofercie na ostatniej 
stronie tego biuletynu lub 
przez sklepik internetowy 
na stronie www.hli.org.pl.

Dziękujemy wszystkim, któ
rzy wielkie dzieło peregryna
cji „Od Oceanu do Oceanu” 
wspomagają swoją modlitwą 
i ofiarą materialną. Bardzo li
czymy na Was. Bez tej  pomo
cy nie byłoby ono możliwe.

Ewa H. Kowalewska

Ikona Częstochowska
odwiedza Amerykę

Powitanie na Wyspie św. Klemensa w USA

Procesja przez miasto w Baltimore w USA

W kaplicy w siedzibie Human Life International
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Miłości uczymy się w rodzi-
nie – przypomniał Ojciec 
Święty podczas spotkania z 
uczestnikami sesji plenarnej 
Papieskiej Rady ds. Rodzi
ny. Podkreślił, że rodzina jest 
wspólnotą życia: Składają się 
na nią twarze, osoby, które się 
kochają, prowadzą dialog, 
poświęcają się dla drugich i 
bronią życia, przede wszyst-
kim najbardziej kruchego, 
najsłabszego. (…) Każdy z 
nas buduje własną osobowość 

w rodzinie. Wzrasta z mamą i 
tatą, z braćmi i siostrami, od-
dychając domowym ciepłem.
 
Musimy bronić praw tej małej 
społeczności, jaką jest rodzi
na, bo dzisiaj panuje bezkry
tyczna ochrona praw jednost
ki. Dlatego współczesnemu 
światu trzeba przypominać, 
aby zwracał szczególną uwa
gę na Kartę Praw Rodziny. 
Została ona przedstawio
na za pontyfikatu bł. Jana   

Pawła  II w dniu 22 październi
ka 1983 r. Właśnie mija trzy
dzieści lat od tego momentu. 
Rodzina powstaje na fun
damencie małżeństwa ko
biety i mężczyzny. Papież 
Franciszek zwrócił uwagę 
zebranych na istotę miłości 
małżeńskiej: W małżeństwie 
oddajemy się sobie całko-
wicie, bez wyrachowania 
ani zastrzeżeń, podzielając 
wszystko, dary i wyrzecze-
nia, ufając Bożej Opatrz-
ności. To jest doświadcze-
nie, którego młodzi mogą 
się nauczyć od rodziców i 
dziadków. To doświadczenie 
wiary w Boga i wzajemnego 
zaufania, głębokiej wolności, 
świętości, ponieważ świę-
tość zakłada oddawanie się 
sobie z wiernością i poświę-
ceniem każdego dnia życia!
 
Papież upomniał się o godne 
miejsce w rodzinie dla naj
młodszych i najstarszych jej 
członków. Wszyscy znamy 
mniej lub bardziej drastycz
ne przypadki porzucania i 

opuszczania dzieci oraz za
niedbywania ludzi w pode
szłym wieku. Franciszek za
chęcał rodziców, żeby mieli 
odwagę „tracić czas dla dzie
ci” najzwyczajniej bawiąc się 
z nimi. Uznał, że rachunek 
sumienia młodych ojców i 
matek powinien uwzględniać 
ten „zabawowy” aspekt rela
cji rodzice – dzieci. Zachęcał 

także do pamięci o tym, że 
starsi ludzie – ich mądrość 
i doświadczenie – są wiel
kim bogactwem dla rodziny, 
a szczególnie dla młodych. 
 
Papieska Rada ds. Rodziny 
przedstawiła Ojcu Świę
temu nową ikonę Świętej 
Rodziny w ewangelicznej 
scenie ofiarowania Jezusa 

w świątyni. Obok Maryi z 
Dzieciątkiem i Józefa znaj
duje się tam dwoje starców: 
Symeon i Anna. Ikona ma 
wiele mówiący tytuł: „Z po
kolenia na pokolenie rozcią
ga się Jego miłosierdzie”. 
 
[Na podstawie Radia Watykan via 
Opoka – 25.10.2013]

Oświadczenie PFROŻ
Jako reprezentacja 130 organizacji prorodzinnych, jesteśmy głęboko zaniepokojeni kampanią skierowaną 
przeciwko Kościołowi katolickiemu w Polsce, prowadzoną przez niektóre media i środowiska lewackie.

Szeroko nagłaśniane, wyjątkowe i pojedyncze przypadki nieetycznych czynów księży, są wykorzystywane do 
obarczania nimi wszystkich kapłanów i całego Kościoła. Tym wielce krzywdzącym, niesprawiedliwym uogól-
nieniom towarzyszy przemilczanie ogromnych zasług Kościoła katolickiego i jego kapłanów w kształtowaniu 
właściwych postaw w zakresie ludzkiej seksualności i etyki małżeńskiej. Podobne działania można było ob-
serwować także w innych krajach, np. rok temu we Francji.

Ich celem jest podważenie autorytetu Kościoła i osłabienie siły jego oddziaływania na społeczeństwo, szczegól-
nie w sprawach dotyczących moralności oraz ochrony rodziny, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. 

Podobne działania we Francji, były wstępem do wprowadzenia do ustawodawstwa ideologii gender, w tym 
legalizacji związków partnerskich, demoralizującej edukacji seksualnej (typu B) oraz swobody aborcji.

Obawiamy się, że strategia ta jest stosowana również w Polsce.  
Uderza ona w ład społeczny, oparty na poszanowaniu naturalnej rodziny, fundamentalnej komórki społecz-
nej oraz narusza dobro naszych dzieci.

Warszawa, dn. 24.10.2013 r.               Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia 

Jedna z największych chrześ
cijańskich organizacji proro
dzinnych, American Family 
Association (AFA), znalazła 
się na liście „grup nienawiści” 
z powodu opowiedzenia się 
za tradycyjnymi wartościami 
rodzinnymi i kategoryczną nie
zgodę na „małżeństwa” osób 
homoseksualnych.

O tej szczególnej „grupie nie
nawiści” opowiadano amery
kańskim żołnierzom służby 
czynnej oraz rezerwistom pod
czas obowiązkowego szkolenia 
wojskowego. Tematem szkole
nia były zagrożenia ze strony 

Opieka dorosłych dzieci nad 
starzejącymi się rodzicami 
była w Europie przez długi 
czas normą kulturową. Jed
nak dokonujące się w ostat
nich dziesięcioleciach prze
obrażenia życia rodzinnego 
doprowadziły do poważnej 
przemiany więzi rodzinnych. 
Badacze podkreślają, że dzi
siaj obowiązki opiekuńcze 
podejmuje się nie ze względu 
na pokrewieństwo, ale raczej 
ze względu na relacje mię
dzyosobowe. 

Prof. Matthijs Kalmijn, soc
jolog z Uniwersytetu Am

sterdamskiego (Holandia), 
przeprowadził badania nad 
relacjami dorosłych dzieci ze 
starzejącymi się rodzicami. 
Analizował trzy modele ro
dzin – dorosłe dzieci oraz ich 
rodzice: a/ biologiczni, żyją
cy w związku małżeńskim; 
b/ biologiczni, rozwiedzeni; 
c/ rodzice przybrani.

Prof. Kalmijn szukał odpo
wiedzi na pytanie, co jest naj
ważniejsze dla jakości relacji 
miedzy rodzicami a dziećmi: 
więzy krwi (biologia), trwa
jące małżeństwo rodziców 
czy też wspólne zamieszki

wanie osób spowinowaco
nych?

Wyniki badań ujawniły po
zytywne skutki biologicz
nego pokrewieństwa i silnie 
negatywne skutki rozwodu. 
Jednak najistotniejsze dla ja
kości relacji rodzice – doro
słe dzieci okazało się trwanie 
małżeństwa rodziców.

Materiał źródłowy: M. Kalmijn, 
Adult Children’s Relationships 
With Married Parents, Divorced 
Parents, and Stepparents: Biology, 
Marriage, or Residence?, w: Jour
nal of Marriage and Family, Volu
me 75, Issue 5, pages 1

W rodzinie uczymy się miłości

Dla dzieci najważniejsze jest 
małżeństwo rodziców

Prorodzinnej organizacji
przypięto łatkę  „grupy nienawiści”

ekstremistów. Jeden z uczest
ników szkolenia zrobił zdjęcie 
z pokazu slajdów i przekazał je 
stacji telewizyjnej Fox News.

AFA to bardzo skuteczna orga
nizacja sprzeciwiająca aborcji, 
pornografii i „małżeństwom 
jednopłciowym”. Jej misją jest 
wzmocnienie fundamentów 
moralnych kultury amerykań
skiej poprzez popularyzację 
wartości ewangelicznych.

AFA została umieszczona na 
liście „grup nienawiści” przez 
Southern Poverty Law Center 
(SPLC) w listopadzie 2010 
r. Ta wpływowa, lewicowa 
organizacji prawnicza zarzu
ca AFA „rozprzestrzenianie 
znanych kłamstw” i „demo
nizowanie osób LGBT” (les
bijek, gejów, biseksualistów, 
 transwestytów). AFA została 
sklasyfikowana tak samo jak 
AlKaida, Hamas czy neonazi
ści, ponieważ jest „organizacją 
walczącą”.

Metodą walki od lat stosowa
ną przez AFA jest tzw. bojkot 
konsumencki. W tym roku or
ganizacja wezwała do zaprze
stania zakupów w sieci domów 
towarowych JC Penney, agre
sywnie promujących związ 
ki homoseksualne. Wcześniej 
wzywała do bojkotu restaura
cji McDonald’s, gdy firma na 
internetowej stronie jednej z 
grup gejowskich reklamowała 
„Happy Meals” dla dzieci.

Lewicowa SPLC jest ofic
jalnym doradcą Departa

mentu Sprawiedliwości USA 
w administracji prezydenta 
Baracka Obamy. Efektyw
nie wskazuje urzędnikom 
kolejne „grupy nienawiści 
– antyrządowe, fanatyczne i 
ksenofobiczne”. Większość 
chrześcijan otrzymała od 
nich etykietkę ekstremistów 
i fanatyków. Bezkompromi
sowa postawa chrześcijan   
porównana została do radyka
lizmu islamistów z AlKaidy 
czy rasistów z Ku Klux Klanu.

Na skutek działań SPLC rów
nież Departament Obrony wy
dał dokument, gdzie wymienia 
się szczegółowo szereg za
grożeń ekstremistycznych dla 
amerykańskiej armii. W okól
niku, w dziale poświęconym 
„ekstremizmowi religijnemu”, 
umieszczono siedemnaście or
ganizacji religijnych. Z doku
mentu można się dowiedzieć, 
że katolicy to grupa tak samo 
niebezpieczna jak AlKaida 
czy Abu Sayyaf.

Poproszone o komentarz Do
wództwo Armii Amerykań
skiej długo zwlekało z wyda
niem oświadczenia. W końcu 
rzecznik prasowy stwierdził, 
że pokazywana żołnierzom 
prezentacja nie została wypro-
dukowana przez Armię i nie 
odzwierciedla ani jej polityki, 
ani doktryny.

[Tłumaczenie i opracowanie wła
sne HLI Polska na podstawie serwi
su informacyjnego LifeSiteNews 
(P. Baklinski) – 15.10.2013 r.;  
także: eKAI (mm)  , DEON – 
17.10.2013 r.]
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W niedzielę 13 października 2013 
roku przez Gdańsk przeszedł IV 
Marsz dla Życia i Rodziny, pod ha
słem: „O godność rodziny”. Udział 
wzięło kilka tysięcy osób.  Uczest
nicy spotkali się na Placu Solidar
ności pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Radośnie i pięknie 
śpiewały dzieci z zespołu muzycz
nego. Do zebranych przemówili 
organizatorzy pierwszego marszu, 
młodzi małżonkowie państwo Pia
seccy z dwiema córeczkami, z któ
rych starsza jest rówieśnicą gdań
skich marszy.

Gościem specjalnym tegoroczne
go spotkania był Bertrand Bisch, 
uczestnik wielkich marszy w obro
nie małżeństwa i rodziny w Paryżu. 
W swoim wystąpieniu apelował 
o aktywną obronę podstawowych 
praw rodziny podkreślając, że 
każde dziecko ma prawo do ojca i 
matki. Ostrzegł, że w Polsce (po
dobnie jak rok temu we Francji) re
alizowany jest scenariusz destruk
cji autorytetu Kościoła, aby osłabić 

jego sprzeciw wobec niszczenia 
rodziny i wprowadzania ideologii 
gender. Te zmiany następują bar
dzo szybko.

Antoni Szymański senator RP VI 
kadencji zaprezentował „Przesła
nie IV Marszu w Obronie Życia i 
Rodziny”, które zostało przyjęte 
przez aklamację.

Do zebranych przemówił abp 
Sławoj Leszek Głódź metropoli
ta gdański, który podkreślił wagę 
poszanowania wartości rodzin
nych przez wszystkich, także przez 
władze publiczne i pobłogosławił 
zgromadzonych.

Uczestnicy marszu, śpiewając i 
wykrzykując rytmiczne hasła pro
rodzinne, dotarli pod Bazylikę Ma
riacką idąc ulicami starego miasta 
obok siedziby Solidarności oraz 
pomnika króla Jana III Sobieskie
go. Na trasie przygotowano kil
ka świadectw rodziców na temat 
ochrony życia dziecka poczętego, 

traktowania małżonków podczas 
programu in vitro i radości posia
dania licznej rodziny. Małżeństwo 
lekarzy, państwo Kicińscy, prowa
dzący przychodnię naprotechnolo
gii w Gdańsku, mówili o etycznym 
leczeniu niepłodności.

Marsz był bardzo radosny. Nad tłu
mem powiewało wiele kolorowych 
banerów i flag, niektóre zawieszo
ne na długich wędkach. Niesiono 
długi pas płótna, na którym wy
pisano tekst dokumentu „Donum 
vitae” – Instrukcję o szacunku dla 
rodzącego się życia ludzkiego i o 
godności jego przekazywania.   

Organizatorami IV Marszu dla 
Życia i Rodziny były liczne orga
nizacje katolickie, a znakomitym 
koordynatorem ich działań był, jak 
w poprzednich latach, gdański od
dział Civitas Christiana.

GDAŃSK - IV Marsz dla Życia i Rodziny

Gdańsk, Dzień Papieski – 13 października 2013 r.

My, licznie zebrani uczestnicy „Marszu dla Życia i Rodziny” pragniemy publicznie  
zaakcentować:
 •  przywiązanie i poparcie dla rodziny, jako podstawowej wspólnoty społecznej, opartej na małżeń
stwie kobiety i mężczyzny; 
 •  poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, także dzieci prenatalnie chorych; 
 •  żądanie prowadzenia państwowej polityki rodzinnej w tym: 
   miejsc pracy i godziwego wynagrodzenia, aby rodziny mogły być samodzielne, 
   racjonalnych usług i świadczeń rodzinnych, 
   właściwego wsparcia dla rodzin wielodzietnych. 
 •  oczekiwanie respektowania praw rodziców do wychowywania swoich dzieci; 
 •  potrzebę tworzenia kultury życzliwej dla rodziny i sprzyjającej dzietności; 
 •  uwzględnianie w wychowaniu szkolnym naszych dzieci polskiej tradycji i historii.

Wobec nasilających się ataków na małżeństwo i rodzinę pragniemy naszym udziałem w Mar-
szu wyrazić sprzeciw wobec:
 •  zmuszania do emigracji zarobkowej młodych Polaków z powodu bezrobocia i niskich płac; 
 •  odrywania młodzieży od kultury narodowej i pozytywnych norm moralnych; 
 •  szerzenia kultury, opartej na hedonizmie i egoizmie; 
 •  upowszechniania pornografii i brutalnej przemocy; 
 •  projektów ustaw o związkach partnerskich; 
 •  wprowadzania w Polsce ustawodawstwa opartego na ideologii gender przeciwnej  małżeństwu i 
rodzinie.

Szczególnie protestujemy przeciwko ratyfikacji Konwencji Rady Europy ws. Przemocy wobec  
Kobiet, która zmusi nas wszystkich do wprowadzenia w życie społeczne radykalnej ideologii 
feministycznej i genderowej. 

Przedstawiciele organizacji katolickich archidiecezji gdańskiej

PRZESŁANIE IV Marszu dla Życia i Rodziny
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Już od południa w sobotę  
21 września w Berlinie, na pla
cu przed Reichstagiem wokół 
specjalnie przygotowanej sceny, 
gromadzili się pierwsi uczestnicy 
„Marszu Białych Krzyży”. Oko
ło godziny 14, kiedy większość 
uczestników manifestacji była 
już na placu, zaczęli się również 
pojawiać przeciwnicy, z całych 
sił usiłując przeszkadzać. Trudno 
było wśród nich odróżnić męż
czyzn od kobiet. Niemal wszyscy 
byli mocno umalowani, obficie 
zakolczykowani, z widocznymi 
wieloma tatuażami. W rękach 
trzymali tęczowe flagi, parasole, 
różowe baloniki oraz proaborcyj
ne i gejowskie hasła.

Berliński Marsz Białych Krzyży 
jak zawsze był mocno ochrania
ny. Kordony policjantów roz
dzielały uczestników marszu od 
„rozwrzeszczanego tłumu”. Ci 
ludzie zachowywali się bardzo 
agresywnie, a nawet łamali nie
sione przez demonstrantów białe 
krzyże. Gdy kolumna ruszyła, 
zaczęły się wrzaski, wyzwiska, 
zaczepki oraz obrzucanie uczest
ników marszu prezerwatywami i 
konfetti. Półnagie kobiety z Fe
menu z wypisanymi na obnażo
nych piersiach hasłami za abor
cją, wzbudzały zainteresowanie 
dziennikarzy, jakby ich zacho
wanie było najważniejszym wy
darzeniem tego dnia. Tak właśnie 

pokazały to niemieckie media, w 
ogóle nie zauważając, że tego
roczny marsz w Berlinie zgroma
dził ok. 5 tys. osób, co jak na wa
runki tego miasta jest sukcesem.

Należy dodać, że podczas Mar
szu Białych Krzyży uczestnicy 
idą w ciszy, bez słów, modląc 
się wewnętrznie. Ta cisza i bia
łe krzyże w rękach demonstran
tów w zestawieniu z wulgarnym 
i agresywnym zachowaniem 
przeciwników jest siłą, która 
coraz bardziej przemawia do 
mieszkańców Berlina. Sytuacja 
demograficzna także zmu
sza Niemców do zastano
wienia i opowiedzenia się 

za życiem. Jedna z obecnych na 
marszu położnych, Polka od 20 
lat pracująca w Berlinie, powie
działa, że gdy zaczynała pracę w 
szpitalu, większość dzieci rodzi
ły Niemki. Dzisiaj stanowią one 
zaledwie dziesiątą część rodzą
cych. 

Zupełnie inny charakter miał 
Marsz dla Życia w Koszycach na 
Słowacji. Porównanie było wręcz 
szokujące. Radosna i głośna, 
ubarwiona kolorowymi transpa
rentami i balonikami, manifesta
cja wyruszyła z centrum starego 
miasta Koszyc. Zatoczyła krąg i 
wśród głośnej muzyki, radosne
go śpiewu oraz skandowaniu ha
seł za życiem wróciła na rynek. 
Polska młodzież ze Szczecina, 
która pojechała wziąć udział w 
marszu na Słowacji, zadbała, 
aby było ją słychać. Bardzo się 
to podobało Słowakom, którzy 
szybko podchwycili ich okrzyki i 

uznali za swoje. Polacy nie po
zostali im dłużni, ucząc się haseł 
po słowacku. Chociaż trasa była 
niedługa, o wiele krótsza niż ber
lińska, w koszyckim Marszu dla 
Życia wzięło udział ok. 70 tys. 
osób. Na trasie marszu nie było 
żadnych przykrych incydentów. 
Młodzi z entuzjazmem dzielili 
się radością.

Dwa Marsze dla Życia, ale jakże 
różne co do formy i towarzyszą
cej im atmosfery. Organizacja, 
układ trasy, sposób przekazu tre-
ści jest w obu przypadkach inny. 
Jednak to nie wszystko – mówi 
ks. Łukasz Śniady z parafii św. 
Kazimierza w Policach, który na 
Marszu Białych Krzyży w Berli
nie był już po raz drugi. Berlin to 

miasto, gdzie rządzi bardzo licz-
na grupa liberałów, lobby abor-
cyjne i antychrześcijańskie. Na-
tomiast wiele krajów od Polski 
na wschód, ma jeszcze siłę, aby 
bronić swoich wartości i się ich 
nie wstydzić. 

Każdego bagatelizującego pro
blem aborcji, działań ruchów 
feministycznych czy gejowskich 
zachęcamy do udziału w przy
szłorocznym Marszu Białych 
Krzyży w Berlinie, aby na wła
sne oczy przekonał się do jakiego 
zdziczenia i zagrożenia może do
prowadzić nasza bierność.

Trwajmy razem za życiem!

ks. Tomasz Kancelarczyk

Berlin i Koszyce
– dwa tak różne Marsze dla Życia

Koszyce

Berlin



6 Wybierz  ¯ycie!jesień/zima 2013

To nowy, bardzo poważny 
problem. Do Polski wcho
dzi prawodawstwo oparte na 
radykalnej ideologii femini
stycznej, która obecnie jest 
określana terminem „gen
der”. Większość Polaków nie 
wie, co się za tym kryje i nie 
docenia niebezpieczeństwa.

„Gender” znaczy płeć 

Ideologia gender definiu
je płeć w zależności od za
chowań społecznych i kul
turowych, a nie jako fakt 
biologiczny. Zgodnie z jej 
założeniem, płeć każdy może 
sobie dowolnie wybrać. Nie 
można określić płci noworod
ka, bo nie wiadomo co póź
niej wybierze. Dziecko traci 
fundamentalne prawo, aby 
mieć tatę i mamę. Pozostaje 
rodzic A i rodzic B. W tym 
ujęciu wszystko jest względ
ne,  niestabilne i zależy jedy
nie od osobistych wyborów. 
Naturalna rodzina, oparta na 
wiernym małżeństwie kobie
ty i mężczyzny staje się prze
żytkiem. Jest ukazywana jako 
źródło przemocy i homofobii. 

Wychowanie

Aby szybko zmienić men
talność ludzi, zaczyna się od 
narzuconego z góry gende
rowego wychowania dzieci. 
Rodzice mają być pozba
wieni prawa do wychowy
wania swoich dzieci zgodnie 
ze swoimi przekonaniami. 
Sprzeciwianie się gendero
wemu wychowaniu ma być 
karane jako forma poważnej 
dyskryminacji. Za tym idzie 
legalizacja związków tej sa
mej płci i w ramach „równych 

praw” zezwolenie na adop
cję i wychowywanie dzieci.  
W szkołach od najmłodszych 
klas ma obowiązywać edu
kacja seksualna, zawierająca 
promocję zachowań homo
seksualnych, pełną swobo
dę seksualną oraz prawo do 
„wolnego wyboru” (aborcji). 
Ideologia ta niszczy rodzi
nę, która jest fundamentem 
społeczeństwa. Niszczy też 
dzietność. Jest skierowana 
przeciwko chrześcijaństwu, 
a zwłaszcza przeciwko nauce 
Kościoła katolickiego.

Czy to naprawdę dzieje 
się u nas?

Wielu wydaje się, że takie 
„zwariowane” poglądy nas 
nie dotyczą i nie można tego 
traktować poważnie. Nic 
błędniejszego! Otóż Rada 
Europy przyjęła konwencję 
o zapobieganiu przemocy 
wobec kobiet. Posługując 
się krzywdą kobiet, której 
wszyscy się sprzeciwiamy, 
dokument ten jednoznacznie 
definiuje gender i wymusza 
wprowadzenie jej zarówno do 
ustawodawstwa, jak i w życie 
społeczne. Pomimo licznych 
protestów polski rząd kon
wencję tę podpisał, co rozpo
częło przygotowywania do jej 
ratyfikacji. Obserwujemy już 
pierwsze kroki dostosowywa
nia polskiego prawa do zało
żeń tej konwencji. Za olbrzy
mie pieniądze są prowadzone 
szkolenia w zakresie rów
ności płci dla pracowników 
administracji państwowej. 
Zatwierdzono Rządowy Pro
gram Równościowy. W Sej
mie pojawiła się propozycja 
ustawy o zapobieganiu dys

kryminacji, ewidentnie eks
ponująca „prawa  seksualne”. 

Gender w polskiej szkole

Rozpoczyna się batalia o 
nauczanie gender w szkole. 
Edukatorzy seksualni z „Pon
tonu” (grupy działającej przy 
Federacji na Rzecz Kobiet i 
Planowania Rodziny), łódz
kiej fundacji „Jaskółka” oraz 
nieformalnej grupy „Nawi
gator” są wpuszczani do pol
skich szkół. Trzeba wielkiej 
odwagi i determinacji rodzi
ców, aby powstrzymać ten 
atak na ich dzieci. To dzieje 
się dzisiaj i być może dotyczy 
Waszych dzieci i wnuków. 
Natomiast ratyfikacja kon
wencji zmusi do zmiany pro
gramów szkolnych i przed
miotu „Wychowanie do Życia 
w Rodzinie”.

Program równościowy  
w polskich przedszkolach

Tej jesieni z dofinansowa
niem 1,5 miliona złotych w 
86 przedszkolach w Polsce 
wprowadzono program unij
ny „Równościowe przedszko
le”. Polskie dzieci (4–6 lat) 
są uczone, że nie ma różnic 
między chłopcem i dziew
czynką, a płeć można wy
brać tak samo, jak toaletę, do 
której chce się chodzić. Za
chowania homoseksualne są 
przedstawiane jako naturalne 
i typowe. W programach po
jawiają się pseudorodziny z 
dwoma tatusiami lub dwiema 
mamusiami. Ale absolutnie 
zabronione są zabawy w mał
żeństwo i „tradycyjną” rodzi
nę, gdzie mama i tata pełnią 
odmienne role.

Uczmy się od sąsiadów

Powinniśmy wiedzieć, co 
dzieje się w innych krajach 
Unii Europejskiej. W Anglii 
zamknięto wszystkie ośrodki 
adopcyjne (chrześcijańskie 
oczywiście), które odmawia
ły adopcji homoseksualistom. 
Wielu psychologom, kapła
nom i rodzicom wytacza się 
sprawy sądowe za „dyskry
minowanie mniejszości sek
sualnych”. Dotyczy to także 
nauczycieli oraz właścicie
li hoteli i pensjonatów. We 
Francji w obronie naturalnej 
rodziny i praw rodzicielskich 
na ulice Paryża wyszło 1,5 
mln ludzi. Nie powstrzyma
ło to lewicowego rządu od 
zrównania związków osób tej 
samej płci z rodziną. Dzisiaj 
szykanuje się merów i innych 
urzędników państwowych, 
którzy udzielanie małżeń
stwa parom jednopłciowym 
uważają za sprzeczne z su
mieniem. Zdelegalizowano 
organizację, która zorganizo
wała wielkie marsze w Pary
żu, uznając za przestępczą, 
a wobec jej członków wpro
wadzono poważne restrykcje 
w tym grzywny, sprawy są
dowe, a nawet więzienie. Za 
noszenie bluzki z sylwetką 
mamy, taty i dwojga dzieci 
grozi areszt i grzywna. Li
derzy organizacji prorodzin
nych zaczęli się tak bardzo 
obawiać o bezpieczeństwo 
swoich rodzin, że niektórzy 
nawet zmienili nazwiska. 
Rodzice utracili prawo do 
ochrony swoich dzieci przed 
tą antychrześcijańską ideolo
gią. Dzisiaj mówią, że wyszli 
na ulice za późno.

„Mowa nienawiści”

Środowiska promujące ideo
logię gender rozpoczęły 
kampanię przeciwko „mowie 
nienawiści”. Zarzut jest kie
rowany wobec chrześcijan, 
a zwłaszcza katolików, któ
rzy nie akceptują zachowań 
homoseksualnych. Na przy
kład w USA wykonano spis 
wszystkich organizacji sze
rzących „mowę nienawiści”. 
Obok ewidentnych terrory
stów znalazły się na niej zna
ne od lat, prężnie działające 
organizacje prorodzinne. W 
Polsce także już pojawia się 
ta argumentacja.

Seksualizacja dzieci

Programy gender jednoznacz
nie prowadzą do seksualizacji 
dzieci. To musi prowadzić do 
ich molestowania. Programy 
edukacji seksualnej, które 
8–12letnie dzieci uczą tech
nik współżycia i antykoncep
cji prowadzą do ich molesto
wania. To nie przypadek, że 
poseł Palikot złożył inicjaty
wę ustawodawczą, aby obni
żyć wiek dziecka, z którym 
prawo pozwala  współżyć. 

Atak na kościół 
i kapłanów

W tym kontekście należy 
spojrzeć na atak medialny na 
Kościół katolicki. Podobne 
działania miały miejsce w 
wielu krajach, gdzie rozpo
czynała się rewolucja gende
rowa. Najlepszym tego przy
kładem są Stany Zjednoczone 
i Francja. Na światło dzienne 
wyciągane są, niewątpliwe 
bardzo złe, chociaż bardzo 
rzadkie przypadki pedofilii 
księży. Atakuje się biskupów i 
kapłanów, na dodatek najczę
ściej bez żadnych dowodów. 
Opluwa się abp. Hosera, któ
ry jest lekarzem i znakomicie 
wie, o co w tym wszystkim 
chodzi. Ośmiesza się kazania 
abp. Michalika, bezczelnie 
sugerując, że popiera wyko
rzystywanie seksualne dzieci.

Dlaczego się to robi? Otóż 
Kościół katolicki jest obecnie 
jedynym, liczącym się  zde
cydowanym przeciwnikiem 
rewolucji genderowej. Jednak 
zniesławieni i pozbawieni au
torytetu biskupi i kapłani stra
cą prawo głosu i nikt ich nie 
będzie słuchał. O ile w ogóle 
odważą się jeszcze cokolwiek 
powiedzieć na temat ludzkiej 
płciowości. Owce bez paste
rzy będą bezbronne. I o to 
właśnie chodzi!

Czy Polska ma być  pierwsza?

Żaden kraj europejski jeszcze 
nie ratyfikował konwencji 

„genderowej”. Wydaje się, że 
feministki chcą, aby pierwsza 
była właśnie katolicka Pol
ska, ojczyzna Jana Pawła II. 
Rząd konsekwentnie, krok po 
kroku prowadzi przygotowa
nia. Jeśli obecna większość 
parlamentarna konwencję tę 
ratyfikuje, niezwykle trudno 
będzie się z niej wycofać. 
Może się to stać bardzo szyb
ko i już w przyszłym roku 
komisarz europejski będzie 
egzekwował pełne dostoso
wanie się nas wszystkich do 
prawa równościowego. Stra
cimy reszki demokracji oraz 
prawa do ochrony własnych 
rodzin i naszych dzieci!

Rewolucja  
antropologiczna

Papież Franciszek ekspansję 
ideologii gender nazwał „re
wolucją antropologiczną”. 
Tak rzeczywiście jest. Ideo
logia ta sięga głębiej niż ko
munizm, niszcząc tożsamość 
osoby ludzkiej oraz podsta
wową komórkę społeczną, 
jaką jest rodzina. Jest ona jed
noznacznie skierowana prze
ciwko chrześcijaństwu.

Brońmy się i to szybko!

Musimy się przed tym ener
gicznie i skutecznie bronić. 
Każde dziecko ma prawo do 
mamy i taty. Mówmy o tym 
głośno. Nie dajmy się spro
wokować. Jednoznacznie 
brońmy Kościoła i naszych 
duszpasterzy. Rozmawiajmy 
na temat tych zagrożeń w ro
dzinach, z przyjaciółmi. Prze
konujmy młodych. Rozma
wiajmy w posłami. Żądajmy 
ochrony rodziny, opartej na 
małżeństwie kobiety i męż
czyzny. Protestujmy przeciw
ko ratyfikacji tej konwencji. 
Nie pozwólmy pozbawić nas 
prawa do wychowywania 
naszych dzieci zgodnie ze 
swoimi przekonaniami. Nie 
jest nam potrzebna kolejna 
rewolucja.

Sami nie wygramy

Staramy się ukazywać to 
wielkie zagrożenie. Przygo
towujemy spotkania dysku
syjne, konferencję w Sejmie 
oraz wiele wypowiedzi i pu
blikacji, aby jak najszerzej 
informować społeczeństwo. 
Prosimy, zwróćcie uwagę 
na ten problem i zdecydo-
wanie reagujcie, dopóki jest 
jeszcze czas. Jeśli teraz nie 
będziemy głośno protesto
wać, później możemy mieć 
sytuację podobną do Fran
cji, gdzie podczas marszu w 
obronie rodziny siły porząd
kowe zaatakowały gazem łza
wiącym rodziców z dziećmi.

Listy do Klubu

Rewolucja genderowa 
– wielkie zagrożenie dla naszych rodzin

?

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net
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NASZE KONTO
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a 80-286 Gdańsk

Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356 

więcej informacji na stronie www.hli.org.pl

Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, 
p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego 
¿ycia i chrzeœcijañskiej moralnoœci, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ochronê rodziny.

Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym 
systemie wartoœci i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ 
wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji  
mi³oœci i ¿ycia. 

Jedynym warunkiem przyst¹pienia do Klubu jest 
zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie 
formularza zg³oszenia. W odpowiedzi nadsy³amy 
legitymacjê, która jest bezp³atna. Wysy³amy równie¿ 
bie¿¹ce informacje na tematy pro-life. 

Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie 
dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania 
w obronie ¿ycia i rodziny.

    Zapraszamy!!!

Zapraszamy do  
Klubu 

Przyjació³ 
Ludzkiego ¯ycia

PRZyłąCZ SIę DO NAS!

Napisz:

Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia, 

ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 
80-286 Gdańsk

Wówczas nawiążemy korespondencję.

Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową 

www.klub.hli.org.pl  lub www.hli.org.pl 

(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia)

zadzwoń: 

tel. (58) 341-19-11

wyślij e-maila:

klub@hli.org.pl

Drodzy Przyjaciele!

Dookoła nas kryzys i coraz większe  bezrobocie.  Narasta 
zwyczajna, dramatyczna bieda, która dotyka coraz więcej 
polskich dzieci.

Zbliża się dzień św. Mikołaja. Od lat staramy się pomagać 
ubogim rodzinom wielodzietnym. Nie są to rodziny pato
logiczne, tylko liczne. To one podejmują trud wychowania 
następnego pokolenia Polaków. Potrzeby są olbrzymie, a 
żywność szybko drożeje. 

W tym roku jest nam niezwykle przykro, gdyż nasze środki 
się wyczerpały i nie mamy z czego nawet zrobić tradycyj

nych paczek z artykułami pierwszej potrzeby i cukierkami 
dla dzieci.  Dotychczas kupowaliśmy pieluszki, leki, środki 
czystości i podstawowe produkty spożywcze. Wiele dzieci, 
wiele matek czeka. Liczy na tę pomoc. Ofiarujmy tym dzie
ciom trochę radości w dzień św. Mikołaja.

Swój dar serca można przekazać przez stronę internetową 
www.hli.org.pl oraz zaznaczyć, na jaki cel jest on przezna
czony lub bezpośrednio na konto Klubu Przyjaciół Ludz
kiego Życia, wykorzystując załączony przekaz.

Bardzo dziękuję! 
W imieniu Klubu  Ewa H. Kowalewska

Rosyjska Duma jednogłośnie 
(436 głosów „za” i 0 głosów 
„przeciw”) przyjęła prawo  de
legalizujące działalność krajo
wych i zagranicznych aktywi
stów organizacji gejowskich i 
lesbijskich. Ustawa zakazuje 
urządzania wszelkich „parad 
równości” oraz akcji i kampa
nii na rzecz promowania stylu 
życia środowisk gejowskich 
oraz akceptacji związków jed
nopłciowych. Osoby fizyczne 
upowszechniające materiały 
propagandowe na ten temat  
mogą zostać ukarane grzywną 
w wysokości do 5 tys. rubli, 
natomiast osoby prawne, czyli 
różne organizacje  – karą do 
500 tys. rubli.

Przepisy ustawy mają przede 
wszystkim chronić dzieci i 

młodzież przed wpływem ide
ologii odrzucających trady
cyjne wartości rodzinne. Za 
szczególnie szkodliwe dla ro
dziny i społeczeństwa rosyjscy 
posłowie uznali propagowanie 
związków partnerskich. We
dług najnowszych badań so
cjologicznych, ustawę popiera 
88% obywateli Rosji.  

Zgodnie z tą ustawą Rosja we 
wrześniu odmówiła udzielenia 
wizy Selenie Gomez, amery
kańskiej aktorce i piosenkarce, 
znanej ze swego zaangażowa
nia w walkę o prawa gejów. 
Tym samym musiały zostać 
odwołane wszystkie jej kon
certy w Moskwie i St. Peters
burgu, a także na Białorusi i na 
Ukrainie. 

Nathan Verhelst urodził się 
jako dziewczynka o imie
niu Nancy. Jego rodzina 
chciała kolejnego chłopca. 
44latek przeszedł trzy ope
racje zmiany płci, jednak 
nie zaakceptował swojego 
ciała po zmianach. Wystą
pił o eutanazję, motywując 
ją cierpieniami psychicz
nymi. Lekarze orzekli, że 

jego stan to nie tymczasowa 
depresja. Nathan zakończył 
życie w brukselskim szpi
talu na początku paździer
nika 2013 r., podało BBC.  
Belgia zalegalizowała eu
tanazję w 2002 r. Tylko w 
ubiegłym roku śmierć na 
życzenie z powodów psy
chologicznych wybrały tam 
52 osoby.

 „Wirtualne dzieci” – usługa, 
która polega na komputerowej 
symulacji DNA „zamawiane
go” dziecka, będzie od grudnia 
dostępna w amerykańskich kli
nikach rozrodu wspomagane
go.

Początkowo „wirtualne dzieci” 
będą tworzone w celu wyklu
czenia ewentualnych chorób 
dziedzicznych. Firma „Gene
peeks” opracowała program, 
który pozwala na symulację 
kodu genetycznego dzieci po
czętych z komórki jajowej pa
cjentki kliniki i plemników po
zyskanych od różnych dawców 
spermy. Symulacji dokonuje 
się przed zabiegiem insemina
cji albo zapłodnienia in vitro, 
aby wybrać „biologicznie naj
lepszego” ojca dziecka.

Prof. Lee Silver, genetyk z 
Princeton University (New 
Jersey) i współpracownik „Ge
nepeeks”, opisał metodę dzien
nikarzom BBC: Otrzymujemy 
sekwencję DNA od potencjal-
nych rodziców i symulujemy 
proces reprodukcji. Tworzymy 
wirtualną komórkę jajową i 
wirtualny plemnik. Łączymy 
je razem tworząc hipotetycz-
ny genom dziecka. Następnie 
sprawdzamy, czy ten genom 
może skutkować u dziecka ja-
kąś chorobą. Dla jednej pary 
komórek rozrodczych tworzymy 
10 tys. hipotetycznych dzieci.

Dawcy spermy, których „cy
frowe dzieci” wykazują więk
sze ryzyko wad i chorób dzie
dzicznych, zostaną wykluczeni 
z dalszej współpracy z kliniką. 

Pozostaną tylko ci, których na
sienie jest od strony genetycz
nej bez zarzutu.

Chociaż symulacja odbywa się 
w komputerze, a nie w rzeczy
wistości, eksperci już podno
szą kwestie etyczne.

Jesteśmy w stanie przedstawić 
potencjalnym matkom, które 
chcą począć dziecko przy uży-
ciu nasienia pochodzącego od 
dawcy, katalog tychże dawców 
według profilu genetycznego – 
zapowiedziała przedstawiciel
ka „Genepeeks”.

I na tym właśnie polega pro
blem. Dla części bioetyków 
taka perspektywa jest kolej
nym krokiem w kierunku „pro
jektowania dzieci”. Rozwój ge
netyki sprawia, że stała się ona 
kryterium selekcji ludzi na gor
szych i lepszych. I to nie tylko 
dzieci, które ocenia się według 
prognozy przyszłego zdrowia. 
Wkrótce będzie można spraw
dzić, czy kandydaci na rodzi
ców mają geny „odpowiednie 
do optymalnego rozrodu”.

Z różnych względów, w krajach 
wysoko rozwiniętych będzie 
się rodziło coraz mniej dzieci. 
Dlatego wszystkie, które się 
urodzą, powinny być perfekcyj-
ne – ironicznie komentują opo
nenci pomysłów na „człowieka 
doskonałego”.

[Tłumaczenie i opracowanie  
własne HLI Polska na podsta
wie serwisu informacyjnego 
BBC News/ Health (P.Rincon) – 
04.10.2013 r.; wł.]

Propaganda  
homoseksualna  

zakazana w Rosji

Cyfrowe dzieci
– nowa oferta medyczna

Czy św. Mikołaj przyniesie w tym roku paczki?

Eutanazja z powodu 
zmiany płci

Informujemy, że w naszym sklepiku internetowym rozpoczynamy sprzedaż książek w postaci elektronicznej  
(e-book). Jako pierwsza będzie dostępna książka „Życie czy śmierć - Stare i nowe tajemnice eutanazji”,   
autor dr J. C. Willke i inni.  

Dziękujemy wszystkim,  
którzy przekazali nam 1% podatku.  

Pamiętajcie o nas w przyszłości.  
Nasz numer KRS to: 

0000249454
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

NOWOŚĆ!   Książka J. C. Willke nt. eutanazji 
w formie e-booka

Zapraszamy na stronę: www.hli.org.pl/drupal/pl/ebook
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Zamawiam następujące publikacje:

Odetnij i wyślij w kopercie na adres:
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,  

Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk, 
lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

na następujący adres:

„Od Oceanu do Oceanu”

„Chodź, poprowadzę Cię do nieba!”

Zestaw płyt CD z piosenkami

Świętujmy! 12 opowiadań...

„Św. Rodzina” - zestaw

„Matka Boża Zimowa” - zestaw

„Gdy śliczna Panna” - zestaw

„W żłobie leży” - zestaw

„Stajenka” - zestaw

„Mizerna cicha” - zestaw

Imię 
i nazwisko

Ulica
i nr domu

E-mail

Telefon

Miejscowość
i kod poczt.

Jestem członkiem KPLŻ

„Chodź, poprowadzę Cię do nieba!”
3 płyty CD i kolorowanka

Księża biskupi i kapłani opowiadają  
dzieciom Ewangelię.

„Mizerna cicha”
pocztówka 104x147 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Stajenka”
pocztówka 97x152 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Gdy śliczna Panna”
pocztówka 98x142 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Matka Boża Zimowa”
pocztówka 145x92 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Św. Rodzina”
pocztówka 148x105 mm 

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„W żłobie leży”
karnet (czysty w środku) 
99x143 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

Cena: 15 zł

„OD OCEANU DO OCEANU 
65 tys. km z Ikoną Częstochowską przez 
świat w obronie życia”

Unikalne wydanie albumowe z I etapu pielgrzymki od 
Władywostoku do Fatimy. 
Jest to fascynująca, bogato ilustrowana fotokronika  
z trasy przez 24 kraje Azji i Europy. 
Jest unikalnym świadectwem wiary i miłości do Matki 
Bożej. Album ten mówiący o peregrynacji Królowej 
Polski przez świat powinien znaleźć się w każdym 
polskim, katolickim  domu. Jest znakomitym upomin-
kiem pod choinkę. 
Format A4, 336 stron, papier kredowy, pełny kolor.

Cena: 85zł

Świętujmy! 12 opowiadań 
na Adwent i Boże Narodzenie

Dwanaście opowiadań o Adwencie 
i Bożym Narodzeniu ma przy-
pomnieć nam, że Pan Jezus 
przychodzi do nas codziennie na 
różne sposoby, jeśli tylko mamy 
serca otwarte na Jego przyjęcie. 

104 strony, format: 12,5 x 18,5 cm

„Piosenki dla dzieci”
płyta CD

Znajdziemy tu 20 piosenek, które polskim dzieciom 
śpiewały mamy i babcie od kilku pokoleń. Można je 
ofiarować dziecku pod choinkę, można też później śpiewać 
je razem. Śpiewa Teresa Przeradzka, której niezwykle 
ciepły, kryształowy głos jest zawsze bardzo bliski dzieciom.

„Czekam na Ciebie Maluszku”
płyta CD
 – 9 piosenek na 9 miesięcy –  
Kołysanka, walczyk, rytmy cygańskie, poleczka i inne.... 
Mama śpiewa swojemu poczętemu dziecku.

Cena: 14 złCena: 20 złZestaw

NOW
OŚĆ

Wszystkie materiały  
wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowym.

Doliczamy koszty przesyłki  
(pobraniowa ekonomiczna 
15,00 zł
pobraniowa priorytetowa 
19,00 zł)

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

Podpis:

Biuletyn Informacyjny Wybierz Życie! Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. 
Biuletyn jest kontynuacją wydawanego wcześniej „Euro Life”.
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