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Prezydium
Konferencji
Episkopatu Polski
Na Niedzielę
Świętej Rodziny
„Kochać, nie
zabijać!”
D

życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie może
być miejsca na zabijanie innych, a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci!
To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii,
ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie
wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia.

rodzy Bracia i Siostry!

W czytaniach na dzisiejsze Święto Świętej Rodziny
św. Paweł Apostoł wymienia wiele cnót, ale podkreśla, że najważniejsze jest, aby realizować je z
miłością, „która jest więzią doskonałości”. Dzisiaj
chcemy, aby ta zasada wybrzmiała z całą mocą i aby
odnosiła się ona do wszystkich: do dzieci zdrowych i
do niepełnosprawnych, do osób starszych i do chorych. Wszyscy oni zawsze powinni mieć miejsce w
naszych rodzinach.
Każde dziecko potrzebuje miłości. Dziecko poczęte,
choć rozwija się w łonie matki, nie jest własnością
rodziców – jest powierzone ich trosce przez Boga.
Niepełnosprawność czy choroba zawsze pozostaje
tajemnicą, z którą zmaga się nasz umysł i nasza wiara. Człowiek jednak nie ma prawa do decydowania
o kresie życia na żadnym jego etapie, gdyż Panem
życia i śmierci jest tylko Bóg!

W Sejmie czeka projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”.
Przewiduje on zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. Polscy Biskupi popierają tę obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony życia i apelują
do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swe-

Wszyscy jesteśmy powołani do kochania i przyjmowania najsłabszych, a nie do ich zabijania. Zarówno
wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony
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Niedawno do opinii publicznej dotarła wstrząsająca
informacja o aborcji dziecka w 24. tygodniu życia.
Dziecko przeżyło tę aborcję. Jednak, zamiast być otoczone opieką, zostało pozostawione samo sobie, aby
zmarło i tak się stało. Takich nieludzkich praktyk jest
w Polsce więcej. Trzeba się im zdecydowanie przeciwstawić! Nie wahajmy się zabierać głosu w imieniu tych, którzy sami bronić się jeszcze nie mogą!
Dramatyczny paradoks współczesności polega na
tym, że wielu dzieciom, które znajdują się dziś pod
sercem matki, nie jest dane przyjść na świat. W majestacie polskiego prawa są one zabijane przed narodzeniem. Obecnie pozwala na to przepis ustawy
umożliwiający pozbawianie życia poczętych dzieci
w trzech przypadkach. Jednym z nich jest podejrzenie o nieuleczalną chorobę lub niepełnosprawność. Jest to aborcja z przyczyn eugenicznych. Według danych Ministerstwa Zdrowia z tego powodu
wykonywanych jest 95 procent aborcji. Wśród nich
większość stanowią dzieci z Zespołem Downa. Jeśli pozwolimy im się narodzić, będą żyć wśród nas,
rozwijać się i obdarowywać nas swą miłością i zaufaniem. Pomimo niepełnosprawności mogą być
cennymi członkami społeczności, choć zazwyczaj
wymagają pomocy. Głęboko niemoralne jest prawo,
oparte na przesłance eugenicznej, które pozwala takich ludzi zabijać!
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go poparcia. Apelujemy też do sumień wszystkich
posłów i senatorów, mając świadomość, że to od
nich zależy decyzja, czy ustawa ta zostanie przyjęta.
Zwracamy się do nich tym bardziej, gdyż wiemy, że
większość z nich deklaruje wiarę i wierność wartościom chrześcijańskim. Jesteśmy przekonani, że parlamentarzyści postawią wartości moralne ponad
partyjnymi kalkulacjami!
Powszechnie znane jest przywiązanie Polaków do
osoby św. Jana Pawła II. Dla zdecydowanej większości z nas jest on autorytetem. Sprawa obrony życia
była jednym z najważniejszych wątków pontyfikatu
Papieża Polaka. W 1999 r. w Łowiczu mówił: „zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny
i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku:
każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do
życia!”. Dajmy więc świadectwo wierności nauczaniu naszego świętego Rodaka i upomnijmy się o prawo do życia dla wszystkich poczętych dzieci! Pamiętajmy, że zamiast aborcji zawsze istnieje możliwość
oddania dziecka do adopcji.

kościoła i społeczeństwa w ruchach i organizacjach
katolickich Archidiecezji Gdańskiej. Zapraszam do
składania wniosków o odznaczenie takich osób, z
których Kapituła wybierze do uhonorowania 5 osób.
Wręczenie odznaczeń nastąpi podczas uroczystego
spotkania 7 stycznia 2017r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie,
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań,
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie odznaczenia,
- opinię proboszcza dotyczącą postawy moralnej
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2017 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287 Gdańsk
(tel.58-3411911).

Drugi numer czasopisma
„Galilea - Pismo Święte bez
tajemnic”

Życząc wszystkim rodzinom, aby Rok Pański 2018 stał
się okazją do naszego świadectwa miłości do chorych i niepełnosprawnych dzieci, z serca wszystkim
błogosławimy.

Z

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Bieżące wydanie zostało poświęcone Matce Bożej. W
Maryjnych rozważa-niach towarzyszy nam tekst Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny. Ich autor, przy pomocy starotestamentalnych
obrazów, ukazuje piękno Maryi.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Niestety, z powodu słabej znajomości Pisma Świętego, teksty te stają się obecnie co-raz mniej zrozumiałe i przez to, zamiast podkreślać godność Niepokalanej, niejednokrotnie wywołują uśmiech na twarzy
słuchającego.

+ Artur Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
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achęcamy do nabycia drugiego numeru czasopisma „Galilea - Pismo Święte bez tajemnic”.

Komunikaty

Dlatego oprócz okoliczności powstania tekstu modlitwy przedstawiamy znaczenie co bardziej enigmatycznych strof wraz z szerszym kontekstem dotyczącym samego niepokalanego poczęcia. Podobnie
jak i w poprzednim numerze nie brakuje też i tym
razem artykułów o duchowości, archeologii oraz
sztuce.

Komunikat Kapituły Nagrody
Pro Ecclesia et Populo

D

otyczy składania wniosków o przyznanie nagrody
za 2017 r. Zbliża się 20 edycja przyznania
odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła
i Narodu) osobom świeckim, za szczególnie wyróżniające
się, wieloletnie zaangażowanie na rzecz

Do naszego czasopisma dołączamy płytę CD z nagraniem Godzinek w wyko-naniu kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz książeczkę z
tekstem modlitwy. Życzymy owocnej lektury!
Szczegóły dotyczące czasopisma i zamówień:
ks. Piotr Przyborek, kontakt@szkolabiblijna.gda.pl
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każdy, kto dostarczy we wskazane miejsca artykuły
żywnościowe dla osób potrzebujacych, otrzyma tytuł Ambasadora Miłosierdzia.
Betlejem w Polsce dociera do najodleglejszych i najdawniejszych zakątków światowej kultury muzycznej, by zbliżyć nas do siebie. Taki jest cel tej pięknej
muzycznej podróży.

O

sobowości polskiej i zagranicznej sceny muzycznej oraz najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata! Rusza PREMIEROWA trasa koncertowa Betlejem w Polsce, pod
patronatem Episkopatu Polski.
Katowice, Warszawa, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz,
Kalisz, Wrocław, Łódź, Gdynia, Kraków, Kielce i Lublin – to miasta, w których na przełomie 2017 i 2018
można obejrzeć i usłyszeć Betlejem w Polsce. Na scenie wystąpią: Natalia Kukulska, Mietek Szcześniak,
Kasia Moś, Igor Herbut, Daria Zawiałow, Beata Bednarz, Agnieszka Musiał, Dana Vynnycka oraz Adam
Krylik. Wokalistom towarzyszyć będzie AUKSO - jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie.
Zagra także międzynarodowy zespół wybitnych instrumentalistów, stworzony specjalnie na tę okazję.
W 12 koncertach weźmie udział łącznie ok. 90 tysiecy osób.
Betelejem w Polsce to także multimedialne widowisko. Każdy z koncertów bedzie się składał z 4 części:
najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe
świata w wykonaniu gwiazd, składanie życzeń oraz
łamanie się opłatkiem (uczestnicy koncertu otrzymają go wraz z programem przy wejściu na koncert), wspólne śpiewanie polskich pieśni bożonarodzeniowych, finał.
Betlejem w Polsce, to podróż, w jaką można wybrać
się tylko raz w roku. Podróż przez najpiękniejsze
kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron
świata. Ekscytująca wyprawa w rejony po części znane, ale w dużej mierze także nowe, gdzie z polskimi
ścieżkami skrzyżują się szlaki, m.in., hebrajskiej pieśni szabatowej, współczesnej kolędy amerykańskiej,
czeskiej i węgierskiej czy też starogreckiej pieśni z
Kapadocji.
Betlejem w Polsce to coś więcej, niż tylko zwykły koncert do wysłuchania i obejrzenia. To koncert do przeżycia. To rodzaj przeciwagi dla komercjalizacji świąt.
Betlejem w Polsce wraca do naszych kulturowych
korzeni i odbudowuje polską tradycję kolędowania.
Przez muzykę pielęgnuje, kształtuje i wzmacnia poczucie wspólnoty.
Trasie koncertowej Betlejem w Polsce 2017/2018
będą towarzyszyć dwie akcje społeczne. Pierwsza,
to „Głodnych nakarmić”. Jej celem jest zebranie
środków finansowych na pomoc dla osób niedożywionych. Podczas trasy 2016/2017 organizatorzy
zgromadzili na ten cel 315 tysięcy zł. Druga akcja
społeczna, to „Ambasador Miłosierdzia”. Służy ona
zaangażowaniu jak największej liczby osób do
udzielania bezpośredniej pomocy potrzebującym:

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2017 demonstracje organów oliwskich (20 minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:

listopad – grudzień
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Największe hale koncertowe w
12 miastach.

w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie TVP
Gdańsk www.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /
zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją
programu droga@tvp.pl

Radio Gdańsk

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Justyna Liptak - „Triumf prawdy nad kłamstwem”.
Trzech oficerów Marynarki Wojennej – komandorzy
Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz i Zbigniew
Przybyszewski – zostało zabitych strzałami w głowę
w grudniu 1952 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie.
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Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki)

