
       Dzierżoniów 06.01.2014. 

Święta Rodzina jest dla nas wzorem wierności do końca,  
wierności bezwarunkowej w najczystszej postaci,  

zaś wierność jest wskaźnikiem prawdziwej miłości,  
ponieważ ten, kto kocha, pozostaje do końca wierny. 

abp. Henryk Hoser 

 

 

List otwarty 

do biskupów Episkopatu Polski 

 Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wyrażają wielką wdzięczność biskupom za 
bardzo ważny, rzeczowy i potrzebny list pasterski o gender, napisany na Niedzielę św. Rodziny. 
Sprzeciwiamy się "agresywnemu propagowaniu ideologii gender, deprawowaniu naszych dzieci 
poprzez wprowadzanie lekcji seksualizacji w przedszkolu, a także przyjmowaniu modelu związków 
partnerskich, także tej samej płci oraz traktowaniu związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny, jako 
przeżytku". Pragniemy zdrowych rodzin i zdrowych dzieci wychowywanych przez kobietę i mężczyznę, 
czyli matkę i ojca, a nie Rodzica 1 i Rodzica 2.  

 Sprzeciwiamy się próbom narzucania i wdrażania niezwykle szkodliwej i niebezpiecznej 
ideologii gender do naszego życia społecznego, głównej ideologii ateistów, wrogów chrześcijaństwa 
na całym świecie. Zaprzecza ona naturze człowieka i przez to uderza bardzo mocno w rodzinę. 
Wzorem św. Józefa musimy bronić rodziny, a u podstaw tej obrony musi być świadomość dwóch 
absolutnie fundamentalnych prawd o rzeczywistości i człowieku. Po pierwsze: małżeństwo zawierane 
jest między kobietą a mężczyzną. I po drugie: dzieci mają prawo być wychowywane z kobietą i 
mężczyzną, którzy są jego matką i ojcem; i nigdy nie mogą być oni zastąpieni przez dwoje dorosłych 
tej samej płci, którzy nie są ich matką i ojcem, a jedynie „udają”, że nimi są. Sprzeciwiamy się 
uzależnianiu przyznawania środków unijnych od promowania ideologii gender, próbom narzucania 
unijnych rozwiązań zastrzeżonych dla wewnętrznej polityki państw członkowskich oraz łamaniu 
Konstytucji RP a w szczególności art. 48 ust. 1 Konstytucji RP, poprzez odbieranie rodzicom prawa do 
wychowywania dzieci zgodnie z najważniejszymi wartościami, jakie wyznają. 

 Zwracamy się z apelem do wszystkich jednostek samorządowych, oświaty, kultury, służby 
zdrowia, a przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby wspólnie przeciwdziałać 
zgubnej dla każdego człowieka, a zwłaszcza młodego pokolenia ideologii gender i nie ulegać jej 
naciskom. Wyrażamy również niezadowolenie z nieliczeniem się z głosem społeczeństwa w sprawie 
wniosku o referendum dot. obowiązku szkolnego 6. latków, podpisanego przez ponad milion 
obywateli.  

Z Panem Bogiem. 

 

W imieniu członków PO AK 
Przewodnicząca Zarządu 

Anna Kalbarczyk 

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


