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Rzeczpospolita: Cena homofobii [Anna Słojewska]

Rzeczpospolita: Ustawa o leczeniu niepłodności już nie przeszkadza PiS
[Wiktor Ferfecki]

:: w skrócie ::

NASZ DZIENNIK

Nasz Dziennik: Dyskryminacja i nadużycia

Nasz Dziennik: Ratunek od Maryi [Małgorzata Bochenek]

Nasz Dziennik: Zadbajmy o rozwój młodzieży [wywiad z prof. Piotrem
Jaroszyńskim]

:: w skrócie ::

GAZETA WYBORCZA

Gazeta Wyborcza: Sapere aude, Tusku! [Magdalena Środa]

Gazeta Wyborcza: Priorytety dla szkoły i cnoty niewieście [Karolina Słowik]

:: w skrócie ::

RZECZPOSPOLITA  

Rzeczpospolita: Cena homofobii [Anna Słojewska]  

Komisja Europejska rozpocznie procedurę, której finałem może być pozwanie Polski
przed  unijny  sąd  za  gminne  uchwały  o  strefach  wolnych  od  LGBT  -  donosi  w
"Rzeczpospolitej"  Anna  Słojewska.  Dziennikarka  zauważa,  że  gminy,  które  takie
uchwały podjęły,  już mają  problemy i  tracą pieniądze z  programu o partnerstwie
miast, a także z tzw. funduszy norweskich. Formalny zarzut o naruszenie unijnego
prawa może im dodatkowo utrudnić dostęp do unijnych funduszy.

Jak czytamy, Komisja nie sięga wobec Polski po broń, którą chce zastosować wobec
Węgier  -  wstrzymanie  wypłaty  pieniędzy  z  unijnego  Funduszu  Odbudowy  po
pandemii. Budapeszt na razie nie dostanie ani jednego euro z przysługujących im
7,2 mld euro. KE krytykuje Węgry za ustawę zrównująca homoseksualizm z pedofilią
- pisze Słojewska.

13 lipca 2021
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=> Por.  Rzeczpospolita/  Prawo co dnia:  Walka z  homofobią  pod rządami  prawa
[Anna Słojewska]

powrót do spisu treści

Rzeczpospolita: Ustawa o leczeniu niepłodności już nie przeszkadza PiS [Wiktor Ferfecki]

Ministerstwo Zdrowia chwali przepisy regulacji o in vitro. Tej samej, która zdaniem
polityków PiS miała  "otworzyć wrota piekieł"  -  pisze Wiktor  Ferfecki.  Jak donosi,
Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy skierowało do Sejmu sprawozdanie z pięciu
lat obowiązywania ustawy o leczeniu niepłodności.

Do niedawna wydawało się, że PiS jest zadeklarowanym wrogiem zarówno in vitro,
jak  i  ustawy  poświęconej  tej  procedurze.  Takie  wrażenie  można  było  odnieść,
przysłuchując się głosom polityków PiS podczas prac nad projektem w 2015 r.  -
czytamy.  Dziennikarz  stwierdza,  że  jednak  ze  sprawozdania  ministerstwa  nie
wynika, by katastroficzne wizje się spełniły, bo resort, analizując przepisy, nie pisze,
by  były  one  nieetyczne.  Wręcz  przeciwnie,  przyznaje,  że  "wdrożenie  ustawy
zlikwidowało  brak  istotnych  rozwiązań  prawnych  regulujących  bezpieczeństwo
stosowanych  technik  medycznie  wspomaganej  prokreacji".  Autor  tekstu  zwraca
uwagę, że w sprawozdaniu wielokrotnie pisze się o "leczeniu niepłodności", choć w
2015 r. PiS przekonywało, że "in vitro to nie leczenie".

Ten  dysonans  niepokoi  konserwatywny  instytut  Ordo  Iuris,  który  w  2015  r.
sprzeciwiał się ustawie, a obecnie opublikował opinię na temat sprawozdania z jej
wykonywania. Zarzucił ministerstwu, że nie śledzi losów zarodków, które zmarły w
wyniku in vitro, i wezwał posłów z Komisji Zdrowia, by nie zaaprobowali dokumentu -
przekazuje Ferfecki.

powrót do spisu treści

:: w skrócie ::  

•  "Być może pokolenie obecnych radnych zamykających uchwałami  swoje gminy
przed LGBT jest w stanie przestraszyć się tylko finansowych sankcji.  Ale już ich
dzieci  nie  wytrzymają  zamknięcia  i  pojadą  gdzie  indziej  uczyć  się  otwartości"  -
Zuzanna Dąbrowska  w swoim felietonie  dla  "Rzeczpospolitej"  komentuje  sprawę
rozpoczęcia przez UE procedury, która może ograniczyć Polsce dostęp do środków
unijnych  z  powodu  uznania  za  łamiące  prawa  człowieka  uchwały  kilku  gmin,
dotyczących "stref  wolnych od LGBT".  -  To wstyd,  że Polska będzie ukarana za
dyskryminowanie części swoich obywateli - stwierdza dziennikarka.

•  Żandarmeria  Stolicy  Apostolskiej  zakończyła  śledztwo  w  sprawie  przestępstw
finansowych, dotyczących inwestycji Watykańskiego Sekretariatu Stanu w fundusz
inwestycyjny,  którego  pracownik  miał  wykorzystywać  pieniądze  na  inwestycje
osobiste.  Przed  sądem  ma  stanąć  19  osób,  w  tym  kard.  Angelo  Becciu,  który
odrzuca zarzuty - donosi w "Rzecz o prawie" Wojciech Tumidalski.

powrót do spisu treści

NASZ DZIENNIK  

Nasz Dziennik: Dyskryminacja i nadużycia  

W ubiegłym roku w Pakistanie  gwałtownie  wzrosły  nadużycia  w stosowaniu  tzw.
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prawa  o  bluźnierstwie  -  czytamy  w  "Naszym  Dzienniku".  Według  Centrum
Sprawiedliwości  Społecznej  w 2020 r.  w Pakistanie znacznie częściej  stosowano
kontrowersyjne artykuły pakistańskiego Kodeksu karnego dotyczące bluźnierstwa.
Za  przekroczenie  prawa  o  bluźnierstwie,  czyli  za  przestępstwo  obrazy  proroka
Mahometa, islamu lub Koranu, grozi kara dożywotniego więzienia lub śmierć. Jak
podaje  dziennik,  od  1987  r.  do  grudnia  ubiegłego  roku  co  najmniej  1855  osób
zostało oskarżonych na podstawie tych przepisów. W zeszłym roku represjom na
skutek jego egzekwowania poddanych zostało aż 200 ludzi, a co najmniej 78 osób
zostało zabitych. Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie ocenia,
że uchylenie prawa o bluźnierstwie jest pilną i naglącą sprawą.

powrót do spisu treści

Nasz Dziennik: Ratunek od Maryi [Małgorzata Bochenek]  

16 lipca przypada uroczystość ku czci Matki  Bożej z góry Karmel,  zwanej Matką
Bożą  Szkaplerzną.  Dzień  później  w  poświęconym  Jej  sanktuarium  w  Czernej
odbędzie  się  23.  Ogólnopolskie  Spotkanie  Rodziny  Szkaplerznej  -  informuje
czytelników "Naszego Dziennika" Małgorzata Bochenek.

- W tym roku połączone zostanie z dziękczynieniem za 50 lat obecności polskich
karmelitów  bosych  na  misjach  w  Afryce:  w  Burundi  i  Rwandzie.  Tegoroczne
spotkanie Rodziny Szkaplerznej w odniesieniu do tej rocznicy będzie przeżywane
pod hasłem: "Z Maryją na krańce świata" - informuje o. dr Włodzimierz Tochmański
OCD,  moderator  Rodziny  Szkaplerznej.  Mszy  św.  17  lipca  o  godz.  11.00  w
sanktuarium Matki  Bożej  Szkaplerznej  w Czernej  przewodniczyć będzie i  homilię
wygłosi bp Jerzy Mazur, który przez wiele lat sam był misjonarzem, a obecnie jest
pasterzem diecezji ełckiej i przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Dziennikarka pisze,  że szacuje się,  iż  w Polsce do Rodziny Szkaplerznej  należy
ponad pół miliona osób, a wspólnoty szkaplerzne istnieją w około 200 miejscach. "W
czasie  pandemii  wiele  osób  odkryło,  jak  wielkim darem od  Maryi  jest  szkaplerz
karmelitański. Z niego czerpali siłę wierni - często odcięci od wspólnoty Kościoła" -
stwierdza autorka tekstu.

powrót do spisu treści

Nasz Dziennik: Zadbajmy o rozwój młodzieży [wywiad z prof. Piotrem Jaroszyńskim]  

Zenon  Baranowski  w  rozmowie  z  prof.  Piotrem  Jaroszyńskim,  filozofem  z
Katolickiego  Uniwerstetu  Lubelskiego  porusza  temat  kondycji  nauczania  na
współczesnych uczelniach wyższcych. - Uczelnie w swej naiwności albo pod presją
ekonomiczną będą zatem odchodzić od kultury personalistycznej na rzecz edukacji
na szczeblu wyższym pojętej  w sposób czysto instrumentalny,  funkcjonalny,  albo
nawet już z domieszką bardzo groźnych ideologii - przestrzega prof. Jaroszyński i
podkreśla jak ważna jest obrona kształcenia humanistycznego. Zachęca też do idei
mecenatu  wobec  WSKSiM,  zapewniając  że  jest  to  szkoła  godna  zaufania  i
kompetentna.  Zdaniem  prof.  Jaroszyńskigo,  dzieki  wsparciu  uczelnia  ta  będzie
mogła  "na większą skalę  i  skuteczniej  wychowywać nowe pokolenia,  które  będą
rzeczywiście służyły Polsce i Kościołowi".

powrót do spisu treści

:: w skrócie ::  

•  Jeszcze  kilka  dni  Ojciec  Święty  pozostanie  w  Klinice  Agostino  Gemelli
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Uniwersytetu  Katolickiego  -  podało  wczoraj  Biuro  Prasowe  Stolicy  Apostolskiej.
Poinformowano, że papież Franciszek spędził  spokojny dzień i  zakończył cykl po
operacji  chirurgicznej, która miała miejsce w ubiegłą niedzielę. Przedłużony pobyt
ma na celu "zoptymalizowanie terapii medycznej i rehabilitacyjnej”.

•  Stolica  Apostolska  odrzuca  twierdzenie  zawarte  w  raporcie  przyjętym  przez
Parlament  Europejski,  jakoby  aborcja  była  „prawem  człowieka”  -  stwierdził
watykański sekretarz ds. stosunków z państwami abp Paul Richard Gallagher 7 lipca
podczas  wizyty  w  stolicy  Portugalii,  Lizbonie.  Wyraził  rozczarowanie  próbami
eliminowania klauzuli sumienia.

24  czerwca  br.  Parlament  Europejski  przyjął  tzw.  raport  Maticia,  który  określa
aborcję  jako „podstawową opiekę zdrowotną”  i  stara  się  przedefiniować klauzulę
sumienia jako „odmowę opieki medycznej”.

• Episkopat Szkocji potwierdził, że Ojciec Święty Franciszek na jesieni przybędzie do
Szkocji z krótką wizytą. Jej celem ma być udział w konferencji klimatycznej COP26
w Glasgow. To spotkanie odbędzie się w dniach od 31 października do 12 listopada
br.

•  Na  łamach  "Naszego  Dziennika"  znajdujemy  treść  homilii  bp.  Ignacego  Deca,
wygłoszonej w czasie XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, 10
lipca 2021 r.

powrót do spisu treści

GAZETA WYBORCZA  

Gazeta Wyborcza: Sapere aude, Tusku! [Magdalena Środa]  

Magdalena Środa odnosi się krytycznie do wypowiedzi Donalda Tuska, w której ten
wyraża przekonanie, że "świat bez Boga w ludzkich umysłach byłby gorszy". Środa
przyznaje, że nie rozumie po co polityk nawiązał do Boga i czy rzeczywiście wierzy
w tę ideę czy tylko wykonuje ukłon w stronę wierzącego elektoratu. - w katolicyzmie
nie  ma  Boga  poza  Kościołem,  a  w  Polsce  nie  ma  Kościoła  poza  PiSem.  Głos
hierarchów  jest  głosem  partii,  partia  jest  dźwignią  (ideologiczną  i  finansową)
Kościoła. - uważa Środa i dodaje, że wszystkie "idee pretendujące do uniweralizmu"
które promuje polityk są zasługą Oświecenia, kiedy "odrzucono kaftan religii". - Idea
Boga w umysłach ludzkich często prowadziła do wojen, nietolerancji, tortur i stosów:
była  i  jest  legitymizacją  rządów  absolutystycznych  czy  autorytarych.  Dziś  Bóg
legitymizuje antydemokratyczny fundamentalizm PiSu. A więc: Sapere aude, Tusku!
- podsumowuje Środa.

powrót do spisu treści

Gazeta Wyborcza: Priorytety dla szkoły i cnoty niewieście [Karolina Słowik]  

O priorytetach ministra Przemysława Czarnka na nowy rok szkolny przeczytamy w
artykule Karoliny Słowik. Autorka pisze, że dokument sklada się sześciu punktów, w
których podkreśla się m.in. zagadnienia: wspomagania przez szkołę wychowawczej
roli  rodziny,  wychowanie  do  wrażliwości  na  prawdę  i  dobro,  działania  na  rzecz
udostępnienia  kanonu  edukacji  klasycznej  a  także  wzmocnienie  edukacji
ekologicznej  w  szkołach.  Słowik  odnosi  się  do  wypowiedzi  doradcy  ministra,  dr.
Pawła  Skrzydlewskiego,  króry  przybliża  treść  dokumentu  czytelnikom  "Naszego
Dziennika",  w  jego  czwartkowym  wydaniu.  Skrzydlewski  podkreśla  tam,  że
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dojrzałego człowieka można wychować jedynie dzięki cnotom społecznym, a rozwój
tych  cnót  możliwy  jest  dzięki  "zdrowej  rodzinie  opartej  na  monogamicznym,
nierozerwalnym  związku  mężczyzny  i  kobiety".  Kluczowe  jest  też  jego  zdaniem
"właściwe  wychowanie  kobiet"  polegające  na  "ugruntowaniu  dziewcząt  do  cnót
niewieścich". Słowik podkreśla że punkty ministra Czarnka sformułowane są w taki
sposób, że trudno się z nimi nie zgodzić, lecz światopogląd który za nim idzie jest
trudny do przyjęcia dla osób niewierzących.

powrót do spisu treści

:: w skrócie ::  

•  Tomasz  Bielecki  informuje,  że  Komisja  Europejska  odroczyła  zatwierdzenie
węgerskiego  planu  odbudowy.  Oficjalnie  mówi  się  o  niewystarczających
zabezpieczeniach  antykorupcyjnch,  zdaniem  Bieleckiego  jednak  Węgrom
zaszkodziła poważnie "homofobiczna ustawa" przeforsowana niedawno przez rząd
Orbana.

Opracowanie: Małgorzata Kucharska/ Ilona Wieczorek-Nierychlewska

(c) Katolicka Agencja Informacyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie, przedrukowywanie, powielanie
lub wykorzystanie tekstu w pracy redakcyjnej bez zgody KAI - zabronione.
Redaktor naczelny: Marcin Przeciszewski
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