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Stanowisko 
Konferencji 
Episkopatu Polski 
w sprawie tak 
zwanej Karty 
LGBT
W ostatnich tygodniach niektóre z samorządów 

lokalnych zainicjowały działania mające na 
celu promocję praw osób homoseksualnych, bisek-
sualnych i transgenderycznych. Szczególnym wyra-
zem tych tendencji są dążenia do wprowadzenia tak 
zwanej Karty LGBT (LGBT – ang. Lesbian, Gay, Bisexu-
al, Transgenders – skrót obejmujący lesbijki, gejów, 
osoby biseksualne oraz osoby transgenderyczne). 
Wyrażając sprzeciw wobec tego projektu, Biskupi 
pragną podkreślić, że u podstawy ich stanowiska 
nie stoi brak szacunku dla godności wyżej wspo-
mnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego 
społeczeństwa, a zwłaszcza o poszanowanie praw 
rodziców i dzieci.
Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej sa-
mej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej 
wizji człowieka. Zgodnie z obrazem biblijnym, Bóg 
stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, 
jako mężczyznę i kobietę, różnych w swoim powo-
łaniu, ale równych w swej godności. Różnica płci, 
chciana przez Boga, stanowi podstawę małżeństwa 
i zbudowanej na nim rodziny, będącej podstawową 
komórką społeczeństwa. Proponowane alternatyw-
ne wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej 
naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych 
ideologicznych wyobrażeń. Nie tylko są całkowicie 
obce europejskiej cywilizacji, ale – gdyby miały stać 

się podstawą normy społecznej – byłyby zagroże-
niem dla przyszłości naszego kontynentu.
Karta proponuje szereg działań o charakterze pro-
mującym środowiska homoseksualne bądź inicja-
tyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych 
osoby wyznające inny światopogląd lub religię. In-
nymi słowy, chociaż zakłada przeciwdziałanie dys-
kryminacji, to jednak sprzyja dyskryminacji innych. 
Projekty te miałyby być finansowane ze środków pu-
blicznych, co rodzi wątpliwości co do poszanowania 
zasad sprawiedliwości społecznej.
Sprzeciw budzi propozycja wdrożenia Karty Różno-
rodności wraz z mechanizmami „zarządzania różno-
rodnością”, zgodnie z którymi przy podejmowaniu 
decyzji w sprawach pracowniczych, w tym dotyczą-
cych rekrutacji i awansów, mają być brane pod uwa-
gę nacechowane ideologicznie pojęcia „orientacji 
psychoseksualnej” i „styl życia”. Podobne zastrzeże-
nia wiążą się z zapowiedzią preferencyjnego trak-
towania przez lokalne społeczności pracodawców 
zrzeszonych w „tęczowych sieciach pracowniczych” 
i próby wykluczenia z grona kontrahentów wszyst-
kich przedsiębiorców podejrzewanych o brak tole-
rancji, co może oznaczać ludzi wyznających inny niż 
prezentowany przez wspomnianych samorządow-
ców system wartości, w tym zapisany w Konstytucji 
RP. Przypominamy zatem, że w Konstytucji zapisana 
jest między innymi zasada bezstronności świato-
poglądowej władz publicznych (art. 25 Konstytucji 
RP), zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wol-
ność sumienia, w tym także wolność do wyrażania 
sprzeciwu sumienia (art. 53) czy zasada dobra dziec-
ka (art. 72).
Można się obawiać, że ewentualne wprowadzenie 
przytoczonych postulatów może spowodować istot-
ną zmianę w funkcjonowaniu demokracji w naszym 
kraju, powodując nie tylko ograniczenie praw dzieci 
i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli – w 
tym nauczycieli i pracowników administracji samo-
rządowej – do wolności słowa, w tym wolności do 
wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, 
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a w przyszłości być może także wolności nauczania 
religii. Może prowadzić także do poważnego ograni-
czenia wolności gospodarczej, która podporządko-
wana byłaby ideologicznym postulatom.
Spośród powyższych postulatów przedstawionych 
w/w Karcie Biskupów Polskich najbardziej niepokoją 
propozycje wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej 
uwzględniającej „kwestie tożsamości psychoseksu-
alnej i identyfikacji płciowej”, zgodnej ze standarda-
mi i wytycznymi WHO (World Health Organization 
– Światowa Organizacja Zdrowia). Projekt ten może 
łatwo pozbawić rodziców wpływu na wychowanie 
ich dzieci i stać się programem je deprawującym.
W propagowanej Karcie nie chodzi tylko o stworze-
nie nowej przestrzeni dla ideologii gender, dla praw 
osób homoseksualnych, biseksualnych i transgen-
derycznych. Można się obawiać, że Karta wprowa-
dzi do szkół program wychowania seksualnego w 
duchu ideologii gender, adresowany już do małych 
dzieci. Wychowanie to ostatecznie będzie prowadzi-
ło do brutalnego zapoznawania dziecka z anatomią 
i fizjologią sfery seksualnej, z technikami osiągnię-
cia zadowolenia płciowego, a w dalszej kolejności 
technik współżycia cielesnego, poznania metod 
zapobiegania chorobom przenoszonym płciowo i 
„niechcianej” ciąży. Wychowanie to ma też na celu 
oswojenie dzieci z różnymi formami relacji płcio-
wych, a więc nie tylko rodzicielskim związkiem męż-
czyzny i kobiety, ale także z zachowaniami samotni-
czo-ipsacyjnymi, biseksualnymi, homoseksualnymi, 
dezaprobaty płci w postaci różnych postaci trans-
seksualizmu.
Kościół ze swej strony uznaje za słuszne i potrzeb-
ne seksualne wychowanie dzieci, które rozumie 
jako wstępne przygotowanie do życia w małżeń-
stwie obejmujące również odkrycie prawdziwego 
sensu ludzkiej płciowości. W procesie tym odrzuca 
jednak każdą formę zadania gwałtu wrażliwej psy-
chice dziecka, którego ciało jeszcze „milczy” i które 
jeszcze nie „odkryło” swojej płciowości. Wychowanie 
to musi więc być prowadzone stopniowo, na miarę 
odkrywania przez dziecko różnych przejawów swo-
jego ciała. W procesie wychowania dziecko winno 
na pierwszym miejscu poznać piękno miłości, któ-
ra nie skupia się na sobie, ale uczy dostrzegania in-
nych osób i nabywania umiejętności dzielenia się z 
nimi radością, również za cenę własnych wyrzeczeń. 
Koncentracja na sobie, egoistyczne sprawianie sobie 
przyjemności i zaspokajanie swoich potrzeb, nie jest 
w stanie ukształtować człowieka jako zintegrowa-
nego wewnętrznie na poziomie sfery ducha i ciała, 
otwartego na potrzeby drugiej osoby oraz przygoto-
wać je do wspólnoty życia.
Konsekwentnie Kościół wskazuje na nieodzowne 
środowisko i zasady wychowania. Pierwszym śro-

dowiskiem odpowiedzialnego wychowania jest 
ognisko domowe ukształtowane przez ojca i mat-
kę, a podstawową formą jest oddziaływanie przez 
wspólnotę życia, wzajemną miłość i intymność. Ze 
względu na to, że każde dziecko ma swoją własną 
wrażliwość i rozwija się swoim rytmem, wychowa-
nie nie może mieć formy szablonowej, ale winno 
uwzględniać jego indywidualność, którą są w stanie 
zagwarantować jego rodzice.
Przekaz dziecku wiedzy o seksualności, nierespek-
tujący powyższych przesłanek, zakłóca jego rozwój 
emocjonalny i wywołuje niepokój moralny. W pro-
cesie wychowawczym rodzice i wychowawcy winni 
też uszanować samodzielnie rozpoznawaną przez 
dziecko różnorodność płci: mężczyzny i kobiety.
Biskupi wraz z rodzinami i środowiskami wyrażają-
cymi sprzeciw wobec wspomnianej Karty, je wspie-
rają i przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP 
„każdy ma prawo żądać od organów władzy publicz-
nej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją” (art. 72 
ust. 1). Dlatego też apelują o wycofanie budzących 
wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych 
w tak zwanej Karcie LGBT.

Biskupi zgromadzeni na 382. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski

 ► Warszawa, 13 marca 2019 r.

Komunikaty
Rekolekcje Wielkopostne 
Dla Inteligencji Katolickiej 
Wybrzeża

Z apraszamy Do Udziału w Rekolekcjach Dla In-
teligencji Katolickiej Wybrzeża w Archikatedrze 

Oliwskiej
Credo ut intelligam - Wierzę, żeby rozumieć
Msza św. Z nauką rekolekcyjną godz. 19:30
Niedziela: Czym jest Kościół?
Poniedziałek: Życie w napięciach.
Wtorek: Rewolucja czułości?
Środa: Radość ewangelizacji i radość miłości.
Rekolekcje Prowadzi Ks. Prof. Dr Hab. Robert Woź-
niak:
• Otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera za 
książkę Przyszłość, teologia, społeczeństwo;
• jest współredaktorem wydawanej przez wydaw-
nictwo WAM w Krakowie serii „Myśl teologiczna”;
• pełni funkcję redaktora naczelnego rocznika The-
ological Research wydawanego przez Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 
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Krakowie;
• Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia 
Teologów Dogmatyków;
• Był tłumaczem Ojca Świętego Franciszka podczas 
ŚDM 2016 w Krakowie.

 ► 7 kwietnia – 10 kwietnia (niedziela – środa)

Kurs Liturgiczny Dla 
Fotografów Zawodowych I 
Operatorów Kamer Filmowych
Ze względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmujących 
się fotografowaniem i filmowaniem, Archidiecezjal-
na Komisja Liturgiczna organizuje kolejny specjalny 
kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer. 
Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. 
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 25-26 marca 2019 
(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legi-
tymacyjnego.

 ► 25 – 26 marca 2019

Wielkopostny Dzień Skupienia 
Dla Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej

W sobotę, dnia 16 marca br. o godz. 10.00, w ko-
ściele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski w Gdyni odbędzie się Wielkopostny Dzień 
Skupienia dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii Świętej
Uprasza się Księży Proboszczów o indywidualne 
przekazanie informacji nadzwyczajnym szafarzom 
Komunii św. Udział w dniu skupienia jest obowiąz-
kowy.

 ► 16 marca 2019

Rekolekcje dla mężczyzn

S erdecznie zapraszamy na III Diecezjalne Reko-
lekcje Mężczyzn „Przebaczenie to męska moc”, 

organizowane przez Bractwo św. Pawła, męską for-
mację katolicką Archidiecezji Gdańskiej. Rekolekcje 
wygłosi O. Jacek Olczyk SJ. Rekolekcje odbędą się w 
parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Sopocie (ul. Kujaw-
ska 50/52) w dniach 21-23 marca 2019 (czwartek-so-
bota w przyszłym tygodniu).

Kluczowymi postaciami rekolekcji będą Św. Piotr, 
Dobry Łotr oraz Apostołowie. W programie rekolek-
cji plenerowa Droga Krzyżowa, świadectwa męż-
czyzn dla mężczyzn oraz poczęstunek.

Czwartek 21.03.2019
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja
19.45 – Świadectwa 

Piątek 22.03 2019
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja
19.45 –  Droga Krzyżowa

Sobota 23.03 2019
12.00 – Msza św. w intencji mężczyzn z konferencją
Po Mszy św. Agapa

 ► 21 – 23 marca 2019

Wielkopostny Dzień Skupienia 
Dla Służby Liturgicznej

K róluj nam Chryste.
Zapraszam na WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 

dla Służby Liturgicznej, który odbędzie się w sobotę 
23 marca br. w Gdańskim Seminarium Duchownym 
w Oliwie 
o godz. 11:00. Temat spotkania to „BÓG DAŁ SŁOWO. 
MAMY TO NA PIŚMIE” – wprowadzający 
w tematykę modlitwy Słowem Bożym. Konferencję 
poprowadzi ks. Andrzej Wiecki.
Zaproszenie jest skierowane szczególnie do cere-
moniarzy i lektorów, którzy chcieliby pogłębić swo-
ją wiarę oraz spotkać się w gronie innych lektorów. 
Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń do wspól-
nej modlitwy i formacji oraz dać okazję do integracji 
środowiska Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdań-
skiej. 
Spotkanie ma również wymiar powołaniowy. Troska 
o formację ministrantów 
i lektorów jest również w dużej mierze troską o przy-
szłe powołania do stanu kapłańskiego. Tym bardziej 
zachęcamy Księży opiekunów do przyjazdu z pod-
opiecznymi.

W celu lepszej organizacji spotkania proszę zainte-
resowane osoby o wysłanie informacji dotyczącej 
ilości osób, które z danej wspólnoty chcą przyjechać. 
Wiadomość można przesłać SMSem lub na w/w ad-
res mailowy najpóźniej do czwartku 21 marca br. 
Organizatorem spotkania jest Gdańskie Semina-
rium Duchowne oraz Diecezjalne Duszpasterstwo 
Służby Liturgicznej.
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Msza Święta W Intencji Polonii 
Gdańskiej I Pomordowanych 
W Wielki Piątek 22 Marca 1940 
r.

W Roku Jubileuszowym Błogosławionych Mę-
czenników Archidiecezji Gdańskiej zaprasza-

my na Mszę św. w intencji pomordowanych z Polonii 
Gdańskiej, a szczególnie w Wielki Piątek, 22 marca 
1940 r.. 
W 79. rocznicę ich śmierci, w piątek 22 marca 2019 
r. Eucharystia rozpocznie się o godz. 18.00 w koście-
le św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku 
Wrzeszczu. Po Mszy św. zostanie odprawione nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej, a następnie udamy się 
pod pomnik Bł. Ks. Bronisława, by złożyć wiązanki i 
zapalić znicze. 
Na zakończenie uroczystości będzie możliwość od-
wiedzenia Sali Tradycji Parafii.

Zaproszenie Akcja Katolicka 
Archidiecezji Gdańskiej 

A kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej serdecz-
nie zaprasza swoich członków z rodzinami i 

wszystkich chętnych, w sobotę 23. marca 2019 roku, 
na Drogę Krzyżową z Błogosławionymi Męczenni-
kami Kościoła Gdańskiego. Miejscem Drogi Krzyżo-
wej będzie Cmentarz – Nekropolium Męczenników 
II Wojny Światowej w Gdańsku – Zaspie, przy ulicy 
Bolesława Chrobrego. Drogę Krzyżową poprzedzi 
Msza św. o godz. 1100 w kościele św. Stanisława Bi-
skupa Męczennika w Gdańsku Wrzeszczu, przy Alei 
Legionów 13. Po Mszy św. odbędzie się przemarsz na 
cmentarz, gdzie rozpocznie się nabożeństwo.

Szkoła Lektora

K róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiece-

zji Gdańskiej, Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium 
Teologicznym w Gdyni oraz Parafia Wniebowzięcia 
NMP we Władysławowie organizuje SZKOŁĘ LEKTO-
RA przygotowującą do pełnienia w parafiach funkcji 
lektora. 
Jest on przeznaczony jest dla ministrantów (wiek 
– od VII klasy szkoły podstawowej wzwyż). Celem 
kursu jest jeszcze większe przylgnięcie ministranta 
do Chrystusa, któremu służy przy ołtarzu poprzez 
pogłębienie wiedzy liturgicznej i biblijnej, a także 

rozwinięcie umiejętności czytania i głoszenia Słowa 
Bożego. W ramach kursu przewidziane są wykłady 
z zakresu teologii biblijnej, teologii ogólnej, liturgi-
ki, fonetyki, a także przewidziana jest emisja głosu. 
Zajęcia będą odbywały się w dwóch niezależnych 
miejscach:
• w Auli Akademickiej GAKT w Gdyni przy ul. 
Armii Krajowej 46.
• w par. Wniebowzięcia NMP we Władysła-
wowie przy ul. Żeromskiego 32.
Spotkania będą odbywały się cyklicznie (średnio raz 
co 3-4 tygodnie). Zawsze w soboty w godzinach po-
łudniowych.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 marca:  
• Gdynia GAKT - o godz. 14:00 
• Władysławowo - o godz: 14:00
Osoby zainteresowane kursem prosimy o zapisanie 
się drogą mailową (duszpsterzknc24@gmail.com). 
W czerwcu 2019 roku przewidujemy zakończenie 
kursu i uroczyste udzielenie funkcji lektora.
Cena kursu wraz z krzyżem lektorskim: 100 zł

Album z okazji 100-lecia 
urodzin ks. kanonika 
Kazimierza Krucza

Dnia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks. 
kanonika Kazimierza Krucza pierwszego pro-

boszcza, budowniczego Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej oraz Domu Samotnej Matki w Gdań-
sku Matemblewie.
Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho” 
przygotowuje się do wydania albumu o osobie ks. 
kanonika, który będzie gotowy jesienią br. i zapre-
zentowany na specjalnym spotkaniu.

Obchody Dnia Świętości Życia 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gdańsku-
Matemblewie

 „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu ży-
ciu ludzkiemu!” (EV)
Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 
Dzień Świętości Życia. Uroczystość ta – to także dzień 
naszej solidarności z życiem, zwłaszcza tym naj-bar-
dziej zagrożonym, bezbronnym i najsłabszym. 
Zapraszamy zatem wiernych, a w szczególności do-
radców życia rodzinnego, grupy i wspólnoty obro-
ny życia, ruchy małżeńskie i rodzinne na Mszę św.  
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poł-czoną z przyjęciem duchowej adopcji dziecka po-
czętego w poniedziałek, 25 mar-ca br. o godz. 18.00 w 
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Ma-
temblewie. 
Program:
17.30  Różaniec przed Najświętszym Sakramentem z 
modlitwą dziękczynną za każde poczęte życie
18.00  Msza Św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego  

 ► 25 marca 2019

Demonstracje organów oliwskich 
w roku 2019

Informujemy uprzejmie, że w roku 2019 demonstracje 
organów oliwskich (20. minutowy koncert) odbywać 

się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w nastę-
pujących godzinach:
styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15
kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16
maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16
czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17
lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17
wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16
październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów 
nie będzie w dniach:
1 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23 kwiet-
nia włącznie (Triduum Paschalne i Święta Wielkanoc-
ne), 20 czerwca (Boże Ciało), 1, 2 listopada (Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny), od 23 grudnia do 1 stycznia 
2020 r. (Święta Bożego Narodzenia i oktawa).
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 
roku. Powiadamiając o powyższym prosimy uprzejmie 
o dostosowanie programu wycieczek do wskazanych 
terminów. Demonstracje lub dłuższe koncerty dodat-
kowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem.

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 
Gdańskwww.gdansk.tvp.pl  /  zakładka programy /za-
kładka dolna religia / DROGA.  Kontakt z redakcją pro-
gramu  droga@tvp.pl

Radio Gdańsk
Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

 „Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygo-
dnika „Gość Niedzielny”. 


