PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ
PRZY PARAFII PW. KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚW. W DZIERŻONIOWIE

STOP DLA GENDER W DZIERŻONIOWIE
Z radością informujemy, że radni Rady Miejskiej
Dzierżoniowa na sesji 29 września 2014 r. poparli inicjatywę
mieszkańców miasta oraz Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Św.
przyjmując oświadczenie w sprawie obrony dzieci
i młodzieży przed ideologią gender. Dzięki klubowi
radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy w naszym
imieniu wprowadzili oświadczenie do porządku obrad,
zostało ono rozpatrzone i po krótkiej dyskusji uchwalone.
Wszystkim radnym, którzy głosowali za przyjęciem
oświadczenia składamy serdeczne podziękowania Bóg zapłać. Wykazaliście się nie tylko dużą odwagą,
ale i mądrością, opowiadając się po stronie dobra,
przeciwko złu i poprawności politycznej. Mam nadzieję,
że wasza decyzja skutecznie będzie chronić nasze dzieci
i wnuki przed zgubnym działaniem tej antyrodzinnej
i antykatolickiej ideologii.
W liście pasterskim Episkopatu Polski na
Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku czytamy: „Ideologia
gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci
przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych
w marksizmie i feministyczne oraz rewolucję seksualną.
Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne
z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury
człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia
społecznego i że liczy się przede wszystkim płeć
kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować
i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych.
Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny
sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może
też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To
dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś
jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo
zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu
„rodzin”, na przykład zbudowanych na związkach
o charakterze homoseksualnym. Niebezpieczeństwo
ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko

Kazimierz M. Janeczko i Piotr Pieszczoch wnioskodawcy oświadczenia w
towarzystwie członków PO AK i radnych PiS którzy poparli wniosek, podczas obrad sesji RM 29.09.2014..

destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak
i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego.
Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie
odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu
małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba
zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym
osłabieniem małżeństwa - jako wspólnoty mężczyzny
i kobiety - oraz rodziny na małżeństwie zbudowanej. [...]
Ideologia ta jest niezwykle niebezpieczna, bo
uderza w małżeństwo mężczyzny i kobiety, rodzinę i dzieci,
stąd wywołuje sprzeciw wielu wiernych i hierarchów.
Osłabianie więzi rodzinnych, zohydzanie ludziom
małżeństwa opartego na wzajemnej dozgonnej wierności
mężczyzny i kobiety oraz promowanie alternatywnych
związków już przynosi fatalne skutki. Zmniejsza się
liczba zawieranych małżeństw, zmniejsza się poczucie
bezpieczeństwa opartego na wzajemnym zaufaniu
i spada liczba rodzących się dzieci. Polska i Europa zaczyna
wymierać.
Zachęcamy wyborców do tego, żeby - po pierwsze
- w listopadzie poszli na głosowanie, a po drugie żeby zagłosowali na kandydatów, którzy mają jakieś
rozwiązania dla rodziny i dla których rodzina jest ważna.
Gdyby dobrzy samorządowcy zostali wybrani na radnych,
tacy którzy nie są uwikłani w partyjne i kolesiowskie
układy, to na pewno byłoby można poprawić sytuację
rodziny.
Kazimierz M. Janeczko
Piotr Pieszczoch
pełnomocnicy i wnioskodawcy
PO AK przy parafii pw. Królowej Różańca Św. w
Dzierżoniowie
Dzierżoniów 29.09.2014.

Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie oświadczenia w sprawie obrony dzieci
i młodzieży przed ideologią gender. Rada Miejska Dzierżoniowa 29.09.2014.

Dzierżoniów 06.12.2014.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii pw. Królowej Różańca Św.
w Dzierżoniowie

Jego Ekscelencja

Ks. bp IGNACY DEC
Ordynariusz świdnicki
Czcigodny Księże Biskupie informujemy, że radni Rady Miejskiej Dzierżoniowa na sesji
29 września 2014 r. poparli inicjatywę mieszkańców miasta oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
przy parafii pw. Królowej Różańca Św. przyjmując oświadczenie w sprawie obrony dzieci i młodzieży
przed ideologią gender.
Obecnie nastały czasy, w których katolicy powinni przeciwstawiać się agresywnemu,
nietolerancyjnynemu ateizmowi i ideologii gender. W Krzyżu widzimy zwycięstwo, a trwając przy
Chrystusie, trwamy przy prawdzie. Mamy też obowiązek prawdę głosić i prawdy się domagać. Dawać
świadectwo prawdzie, bo Pan Bóg jest dla nas najważniejszy. "Dla triumfu zła trzeba tylko, żeby
dobrzy ludzie nic nie robili" - powiedział Edmund Burke i o tym powinniśmy pamiętać. Nikt nie ma
prawa zabraniać katolikom życia zgodnego z nauczaniem Pana Jezusa oraz wyrażania swoich poglądów
politycznych, brania udziału w życiu społecznym, kształcenia i wychowania zgodnie ze swoimi
przekonaniami dzieci i wnuków.
Jesteśmy wdzięczni Jego Ekscelencji za udział w Komitecie Honorowym "Marszu w Obronie
Demokracji i Wolności Mediów" organizowanym przez PiS 13 grudnia 2014r. w Warszawie.
Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej, życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym 2015 Roku wielu łask Bożych i opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Prosimy o pasterskie błogosławieństwo dla naszych działań.
W imieniu członków PO AK przy parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie
Anna Kalbarczyk przewodnicząca.

Do wiadomości ks. Zygmunt Kokoszka, parafialny asystent PO AK.
W załączeniu:
1. Oświadczenie Nr. 8/2014 Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
(Mt 10:16-23).

Wszyscy biskupi wycofali się z komitetu
honorowego marszu - Komunikat rzecznika
Episkopatu
Wszyscy biskupi wycofali się z Komitetu Honorowego marszu organizowanego dnia 13 grudnia br. w
Warszawie - poinformował na Twisterze rzecznik Episkopatu Polski ks. dr hab. Józef Kloch.
Poniżej pełny tekst komunikatu:
Komunikat Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski
Mając na względzie troskę o budowanie jedności wszystkich Polaków, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku
dla osób zwracających uwagę na przejrzystość działań w polskiej polityce, biskupi, którzy objęli patronatem
honorowym marsz organizowany dnia 13 grudnia br. w Warszawie wycofali się z Komitetu Honorowego tegoż
marszu.
Ks. dr hab. Józef Kloch Rzecznik KEP
Warszawa 12.12.2014

